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BORDIGNON-MEIRA, André Luiz. A Kénosis Trinitária como Manifestação da 

Misericórdia. Dissertação de Mestrado em Teologia. PUC-SP, 2017. 154 p. 

 

Resumo 

A Kénosis trinitária possibilita, no evento Cristo, compreender a prática da Igreja 

baseada na relação pericorética intratrinitária da doação da Trindade na história. 

A questão fundamental está na relação entre Deus e o ser humano, na 

dramática, em que Deus doa a Si mesmo para estar próximo do ser humano. A 

prática eclesial passa a ser compreendida numa pastoral misericordiosa e 

amorosa. A misericórdia de Deus para com o ser humano na discussão da 

Kénosis e a Trindade, a partir de Balthasar, evidencia a Kénosis como 

manifestação da misericórdia da Trindade. A reflexão teológica proporciona 

buscar novos paradigmas que possam falar de Deus nos tempos em que 

vivemos. Este estudo buscou na teologia de Hans Urs von Balthasar, em 

especial na sua obra Misterium Paschale, estudar a vontade divina que na sua 

Kénosis, de cada Pessoa da Trindade, buscar o ser humano, como um gesto de 

amor e de misericórdia. As pessoas em nossos tempos, mesmo com os avanços 

tecnológicos, parecem distanciar-se um das outras, o que forma uma 

consciência sem misericórdia. Portanto, as reflexões realizadas neste trabalho 

buscam na Teologia de Balthasar o que o Cristo nos revela na sua encarnação, 

morte e ressurreição: um rebaixamento de Deus, kenótico, de total aniquilar de 

sua divindade para manifestar toda a sua misericórdia à pessoa humana. Deus 

na Sua liberdade escolhe estar presente na dramática da vida humana, mesmo 

diante do sofrimento da humanidade, e conduz a Igreja a uma mística e prática 

misericordiosa. 

Palavras-Chave: Hans Urs von Balthasar; Kénosis; Misericórdia; Trindade;  
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BORDIGNON-MEIRA, André Luiz. Trinitarian Kenosis as a Manifestation of 

Mercy. Master Thesis in Theology. PUC-SP, 2017. 154 p. 

 

Abstract 

Trinitarian kenosis in Christ’s event allows to grasp Church’s practice based in 

the perichoretic trinitarian relationship of Trinity’s donation in history. The 

fundamental issue lies within the drama of God and human relationship, where 

God donates Himself to be near the human being. Church’s practice is then 

understood as a merciful and loving pastoral. God’ mercy to human being, from 

Balthasar’s discussion of kenosis and Trinity reveals kenosis as an expression of 

Trinity’s mercy. Theological reflection allows to search for new paradigms that 

might address God in our times. This study explored Hans Urs von Balthasar’s 

theology, especially in his text Misterium Paschale, to study God’s will that, in His 

kenosis, in each person of Trinity, seeks for human beings in a loving and merciful 

action. People in our times, despite technological progress, seem to be distant to 

each other, developing a merciless awareness. Thus, reflections produced by this 

study search in Balthasar’s theology what is revealed by Christ in His incarnation, 

death, and resurrection: a lowering of God, kenotic, of a total annihilation of His 

divinity, to manifest all His Mercy to human person. God, in His freedom, chooses 

to be present in the drama of human life, despite humanity’s sufferings, and leads 

the Church to a mystic and merciful practice. 

Keywords: Hans Urs von Balthasar; Kenosis; Mercy; Trinity 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa, com foco sobre a Trindade, a partir da perspectiva 

teológica de Hans Urs von Balthasar, tem o objetivo de evidenciar a presença do 

amor absoluto e da misericórdia, do Deus Trindade, na dramática humana, em 

que Deus e o ser humano são protagonistas da história. A Kénosis primordial do 

Deus Uno e Trino no evento Cristo possibilita compreender uma prática eclesial 

amorosa e misericordiosa baseada nas relações intratrinitárias da doação 

pericorética do Deus Trino na história. A questão teológica fundamental está na 

relação entre Deus e o ser humano, a partir de Deus que doa a Si mesmo para 

estar próximo do ser humano e proporciona a pastoral da Igreja, do próprio 

Magistério papal, uma prática kenótica pelo exercício da misericórdia. Evidencia 

a misericórdia de Deus para o ser humano na discussão sobre a Kénosis e a 

Trindade, particularmente, a Kénosis como manifestação da misericórdia da 

Trindade. 

O tema trabalhado reflete a vontade divina presente em cada Pessoa da 

Trindade em busca do ser humano, como um gesto de amor absoluto e de 

misericórdia. As pessoas parecem distanciar-se uma das outras, o que forma 

uma consciência sem misericórdia, mas a presença da Trindade Imanente que 

se torna Econômica, na encarnação do Verbo, inspira gestos de misericórdia na 

humanidade. Também expressa a preocupação teológica de como fazer o ser 

humano consciente deste gesto kenótico e misericordioso no conviver, doando-

se e esvaziando-se pelo outro. A descrição dos conceitos Kénosis e misericórdia 

propõe compreender e descobrir de modo sistemático a possibilidade de um 

caminho de humanização.  

Balthasar, como é próprio de um jesuíta, tem na obediência inaciana uma 

prática de vida pelo amor, a ser praticada sem interesses. Na sua Obra Misterium 

Paschale, a proposta de uma teologia kenótica trinitária, de um homem 

apaixonado pelo Crucificado, centro desta teologia. Balthasar emprega o termo 

Kénosis para vislumbrar, no mistério pascal a vida intratrinitária, a entrega 

amorosa de Deus à humanidade, em meio aos dramas. No Teodrama, a cruz é 
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a possibilidade da Kénosis no mundo e a esperança que jorra da Trindade, 

manifestada na cruz do Cristo.  

A Trindade é a chave teológica de Balthasar para compreender o amor 

absoluto de Deus, no esvaziamento intratrinitário e a entrega desse amor 

absoluto pela humanidade. Trata-se de uma maneira de explicar que a 

possibilidade de Deus na sua Kénosis, na sua autodoação, não o faz dependente 

da criatura e nem subordinado a ela, mas que, pelo amor, realiza sua entrega 

salvadora e reveladora da Kénosis intratrinitária. Contudo, para se evitar um 

idealismo racional, é necessário compreender que Cristo, pelo dom do Espírito 

Santo, é o caminho para o Pai. 

A Kénosis e a misericórdia, na perspectiva trinitária de Balthasar, nos 

levam a entender o Verbo feito carne, na reciprocidade e doação de cada Pessoa 

da Trindade, que tem a expressão do amor e da misericórdia divina, na cruz e 

na glória da Kénosis do Filho, no amor do Pai e do Espírito, que doam a Si 

mesmos no Evento Pascal. Tal possibilidade de compreensão, pelo movimento 

kenótico, da manifestação do amor pelas pessoas e os seus dramas, e pela 

misericórdia da Trindade, é um paradigma para a convivência humana. 

O conceito de Kénosis (afirmação paulina Fl2,6-11) na obra Misterium 

Paschale, apresenta uma reflexão balthasariana das ações kenóticas do Cristo, 

dirigida ao encontro da pessoa humana, Deus livremente assumindo a 

humanidade na Sua paixão e dor. A cruz é a chave de interpretação da 

manifestação de amor e misericórdia, a prova da solidariedade de Deus para 

com o ser humano nos seus sofrimentos. O Deus Trindade manifesta todo o seu 

amor e configura a sua atitude kenótica própria do desejo de amar. A Kénosis do 

Filho é a chave de compreensão da Kénosis do Pai e do Espírito Santo, e o Pai 

e o Espírito Santo, para compreender a Kénosis do Filho. 

A Kénosis é uma característica fundamental, no pensamento teológico de 

Balthasar. Assim, a Kénosis primordial forma o eixo dorsal para entender a 

Kénosis trinitária, refletindo a preocupação de evidenciar uma humilhação e 

rebaixamento, que Deus escolheu para entrar na história humana, como 

expressão do amor intratrinitário conjugado. A proposta balthasariana é de uma 
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circularidade da atuação pericorética da Trindade,para oferecer ao ser humano 

este caminho de salvação. 

O Logos feito carne renunciou à sua imanência, propriedades e 

consciência divina, para entrar no processo da história humana, e assim a 

Trindade constitui a sua manifestação econômica. Evidencia a participação de 

Deus na dramática da vida humana, de abaixar-se no seu agir, e de revelar seu 

amor e misericórdia assumindo do presépio à cruz, como destino de 

solidariedade ao ser humano, nos seus sofrimentos e dramas. Assim, o 

movimento de Deus não é de cima para baixo, ou de baixo para cima, mas de 

descida, Kénosis, até o ser humano e o retornar para Ele num movimento 

pericorético, que Balthasar chama de Kénosis original, como a doação mútua 

das Pessoas, no esvaziamento de Si do Filho na encarnação, princípio pelo qual 

Deus atua ad extra. 

Os elementos preliminares do Primeiro Capítulo nos fazem adentrar na 

base da Teologia Cristã na revelação do Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito 

Santo, no conceito de Kénosis e misericórdia presentes na Escritura e nos 

Padres da Igreja. Na Teologia de Balthasar, o próprio Deus é capaz de renunciar-

Se, para comunicar aos seres humanos o seu amor absoluto, e expressá-lo no 

ponto de rebaixar-Se, inclinar-Se no Evento Cristo para elevar a pessoa humana 

à estatura da sua dignidade.  

No segundo capítulo, buscou-se desenvolver a pesquisa da Kénosis 

Trinitária, como manifestação da misericórdia, nos pressupostos teológicos da 

Teologia de Balthasar do amor kenótico do Pai, na cruz e obediência do Filho, 

como amor ao Pai que ama a sua criação e a humanidade, e continua na Kénosis 

do Espírito, pela ressurreição do Filho, o movimento kenótico do amor absoluto 

e da manifestação da eterna misericórdia pela morte, cruz e ressurreição de 

Jesus. 

O terceiro capítulo aproxima os temas do amor absoluto da Trindade e da 

manifestação da misericórdia divina, a partir da encarnação e evento pascal, 

como um sinal concreto que se realiza na pratica eclesial, no magistério papal 

de João XXIII, como uma inspiração; de João Paulo II, como uma mística e, 

finalmente, a prática kenótica do pontificado do Papa Francisco. 
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A Igreja, tem a missão de transmitir, a toda a humanidade, a unidade da 

reciprocidade das pessoas divinas como realidade de comunhão entre os povos, 

o doar-se como manifestação do amor trinitário e da misericórdia é a novidade 

da teologia da Kénosis, que constrói laços de reciprocidade e misericórdia entre 

a humanidade.  
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CAPÍTULO I: ELEMENTOS PRELIMINARES  

 

Introdução 

A Teologia Cristã tem por sua base a revelação do Deus Trindade, o Pai, 

o Filho e o Espírito Santo e quando se busca a Deus, está se buscando a 

Trindade. A própria Trindade é um mistério em si mesma, nas suas relações 

existentes em cada Pessoa divina, que vivem na pericórese1. A segunda pessoa 

da Trindade nos comunica, de forma kenótica a partir do evento pascal, a chave 

de acesso para a compreensão da Kénosis trinitária. A Kénosis é a participação 

de vida e de sofrimento da Trindade na humanidade. Na sua descida, Deus se 

revela humano até a morte na cruz e, ao mesmo tempo revelando toda a sua 

divindade.  

Deus, no seu Filho Jesus, não usou o seu direito de ser tratado como 

Deus, mas despojou-se de Si, no seu Filho Jesus, e sendo Deus, humilhou-se 

vindo ao mundo, rebaixou-se tornando-se obediente até a morte sobre a cruz 

Deus se fez kenótico em Jesus Cristo pela sua encarnação, revelando a sua face 

                                                             
1 Pericórese – definição a comunhão e interpenetração de vida na comunidade trinitária. No 
século III os gregos utilizavam a palavra prósopon para significar que Deus é Trindade. Contudo, 
com o uso do termo prósopon, pelos modalistas, foi substituído por hipóstasis expressando a 
unidade e a subsistência da Trindade. Segundo Basílio uma só essência e três Pessoas, 
confirmando a unidade divina em ousia e a particularidade de cada Pessoa. No Sínodo de 
Alexandria (362) e de Constantinopla (381), no símbolo da fé, ratificam os termos ousia e 
hipóstases referente aos pensamentos teológicos contrários a unidade das Pessoas da Trindade, 
tais como de Ário, Eunômio, Sabélio, João Filópono. O Pseudo Cirilo deseja desenvolver um 
termo à Teologia trinitária que expressasse a recíproca compenetração das três Pessoas, ou 
seja, a pericórese (ou em latim circuminssio). A princípio utiliza o termo pericórese em âmbito 
cristológico para que o Cristo (o ungido) apresentasse a unificação das duas naturezas do 
Senhor. Gregório de Nissa irá utilizar a penetração recíproca para as Pessoas da Trindade, 
impenetrando-se mutuamente, habitando numa e na outra única substância, mas que será 
utilizado pela primeira vez por Gregório de Nazianzeno. São João Damasceno passará a utilizar 
na Teologia Ocidental na versão latina circumincessio (claramente a ideia de compenetração 
ativa) e mais tarde circuminsessio (a idéia de estar ou de inexistir passivo). A concepção grega 
é mais ampla do que a dos latinos, uma vez que acentua a compenetração mútua das três 
Pessoas divinas, salvaguardando a unicidade da substância divina. A concepção latina parte da 
unidade da substância divina e explica como processões divinas imanentes manifestas em cada 
uma das Pessoas da Trindade. Na escola franciscana traduzido por inabitação recíproca 
(circuminsessio) e caminhar ao redor/sentar-se ao redor (circumicissio). Assim a pericórese 
trinitária entende-se pela mútua compenetração e inabitação das três Pessoas Divinas entre si. 
Assim as Pessoas divinas, em sentido pericorético, formam por si mesmas sua unidade no 
círculo eterno da vida divina e do amor recíproco e relacional de cada Pessoa da Trindade, uma 
pela outra, e também o desenvolvimento teológico na relação entre Deus e o homem, da 
comunhão eclesial e social (SILVA, 1996) 
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divina na história, na maneira como Ele escolheu, pela virtude do seu amor, falar 

com os seres humanos como amigos, convidá-los e admiti-los para participarem 

da sua própria vida. A Kénosis do Filho é todo o despojamento por amor, a 

concretude do sair de si para buscar o outro, ao aproximar-se do outro, para 

salvar o outro. O Filho não considerou sua igualdade com Deus uma propriedade 

sua, mas despojou-se e se esvaziou do ser igual a Deus, para assumir a 

condição humana (SILVA, 2014b).  

Deus, criador da ordem cósmica, é capaz de renunciar ao ser-Deus, para 

comunicar-se aos seres humanos. A expressão máxima do mistério de amor, 

Deus, rebaixa-se para elevar o homem à dignidade de sua estatura (SILVA, 

2014b). A Trindade econômica revelando a Trindade imanente2, pois Deus não 

se contradiz, manifestando o que Ele é em si mesmo, torna visível aos homens, 

na economia da salvação o que chamamos de Evento Cristo. Este Evento é a 

manifestação de toda a Trindade nas ações de Cristo. A Kénosis é a 

característica da maior expressão do amor da Trindade no envio do Filho, na sua 

encarnação até a cruz e ressurreição, de maneira kenótica, pela ação do Espírito 

Santo.  

A Kénosis e a misericórdia nos levam a compreender o Verbo feito carne, 

do prólogo joanino e do aniquilamento da carta aos Filipenses no capítulo 4, na 

perspectiva trinitária. A encarnação do Filho e seu abandono e morte na Cruz, 

no evento da criação que é um ato de infinita liberdade do coração de Deus, em 

Si mesmo. Deus, o Pai, livremente diz a Si mesmo e dá a Si mesmo o seu amor 

como manifestação da sua misericórdia a toda a humanidade. O Cristo 

Crucificado, dos hinos paulinos, apresenta a expressão da misericórdia de Deus, 

para que através da sua Kénosis, os seres humanos possam tornar-se uma nova 

criação, pelo evento Pascal, em que toda a Trindade manifesta a sua Kénosis e 

misericórdia.  

Na perspectiva Trinitária de Balthasar, a reciprocidade e doação 

interpessoal de cada Pessoa divina, têm a expressão do amor e da misericórdia 

divina, no sacrifício e na glória da Kénosis do Filho, no amor do Pai e do Espírito, 

                                                             
2  A Trindade Imanente é a Trindade considerada em si mesma, que se torna Econômica na sua 
atuação e comunicação na história da salvação, pela encarnação do Filho (Bouyer, 1968). 
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que doam a Si mesmos no Evento Pascal. Na realidade apresenta, de modo 

sistemático, uma questão urgente e pertinente a toda humanidade, a partir da 

pericórese do Deus Uno-Trino, isto é, compreender o movimento da Kénosis 

como manifestação de seu amor pelas pessoas e o caminho dos seus dramas, 

e pela misericórdia a Trindade pericorética como paradigma para a convivência 

humana (BALTHASAR, 2005).  

No pensamento da teologia balthasariana, o conceito de Kénosis parte 

das afirmações paulinas de Fl2,6-11 e 2Cor5,21, que movimentam os sentidos 

contrários entre Deus e a pessoa humana e é alicerce para a teologia 

apresentada em Misterium Paschale. Nessa reflexão de Balthasar, as ações 

kenóticas do Cristo dirigem-se ao encontro da pessoa humana com a sua paixão, 

morte e ressurreição, e os efeitos desse Evento Cristo, em relação à humanidade 

na sua história. Contemplar a cruz em Balthasar é um convite para o ser humano 

debruçar-se na história, já que Deus assume definitivamente a humanidade na 

sua paixão e dor (BALTHASAR, 2005).  

Balthasar, na Kénosis trinitária, utiliza os dogmas da Trindade e da 

Encarnação, na relação de amor e beleza divina. O escândalo da cruz é a chave 

de interpretação da manifestação de amor e misericórdia, a prova de 

solidariedade de Deus para com o homem sofredor. A Trindade que assume a 

natureza humana, em que Deus não deixa de ser Deus, ou se diminui, mas 

mostra a sua divindade, no aspecto misterioso da Kénosis-trinitária, que une e 

reúne, em vínculos de amor e comunhão, onde um está no outro, retomando o 

conceito de pericórese. Na teologia trinitária de Balthasar, o evento pascal é o 

mistério primordial da fé cristã, e o Evento Cristo a entrada da eternidade na 

temporalidade humana (BALTHASAR, 2005). 

Na experiência da Kénosis trinitária é o Pai que nos cria do nada, no 

despojamento do seu Filho nos salva, e pelo seu Espírito Santo leva à 

santificação e plenificação das pessoas no mundo. O Deus Trindade manifesta 

todo o seu amor e configura a sua atitude kenótica própria do desejo de amar. A 

Kénosis do Filho é a chave de compreensão da Kénosis do Pai e do Espírito 

Santo, expressando Deus que desce até nós e, pelo Espírito Santo, permite-nos 

compreender a alteridade amorosa da Trindade kenótica na sua obra de 
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santificação. O evento pascal, como o mistério da Kénosis trinitária, é o acesso 

ao mistério de Deus, revelando no Cristo Crucificado e Ressuscitado, a 

inteligência de Deus (RIBEIRO, 2004).  

A inteligência da Kénosis de Deus é a grande verdade e mistério que faz 

as pessoas abrirem-se diante do sofrimento do outro, com amor e misericórdia. 

A Trindade, em sua relação intratrinitária e pericorética, manifesta à família 

humana uma possibilidade de construir uma sociedade global de amor, justiça, 

paz e misericórdia. A Igreja, tem a missão de transmitir e testemunhar, a toda 

humanidade, a unidade e reciprocidade das Pessoas divinas como realidade de 

comunhão entre os povos (FORTE, 1995). O doar-se como manifestação do 

amor trinitário e de misericórdia é a novidade da teologia da Kénosis, que 

constrói laços de reciprocidade entre toda a humanidade.  

A experiência da Trindade entre Si e das pessoas entre si, demonstram a 

dinâmica agápica, de reciprocidade e de misericórdia. Esta dinâmica é 

apresentada por Balthasar na teologia da Kénosis intratrinitária, da unidade da 

Trindade de Deus Nele mesmo, da reciprocidade de uma Pessoa na outra como 

paradigma para toda humanidade. A dinâmica da Trindade é o amor pericorético 

que se revela nas relações da Trindade imanente e econômica. A principal 

característica desta dinâmica da Trindade, no seu amor, é o doar-se a Si e ao 

ser humano. A liberdade do Filho e do Espírito mostram a Kénosis do Pai como 

infinita liberdade deste movimento dinâmico de amor e misericórdia 

(BALTHASAR, 2005).  

 

1. O conceito de Kénosis 

A Kénosis apresenta uma característica fundamental para o pensamento 

teológico na relação entre Deus e o ser humano, ou seja, Deus que doa a Si 

mesmo para salvar e estar próximo das pessoas. A própria característica da 

teologia da revelação apresenta de modo evidente no que consiste a Kénosis, 

como um processo que Deus doa a Si mesmo para salvar e estar próximo do ser 

humano, realizando um processo de ‘aniquilamento’, mostra-lhe o caminho de 

doar-se pelo outro em relação de amor e misericórdia (LADARIA, 2015). A 
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Kénosis não é somente um termo propriamente aplicado a Cristo, Deus Filho, 

mas a toda Trindade, das três Pessoas que atuam de modo conjugado e 

pericorético. 

A riqueza da conceituação da palavra Kénosis mostra como o Pai se 

esvazia de si mesmo ao dar o seu próprio Filho para a salvação da humanidade, 

explícita na encarnação, cruz e ressurreição. No ato primordial da fé cristã, 

principalmente no mistério pascal, contempla-se a presença do Pai e do Filho, 

não somente do Filho. A Kénosis primordial é um eixo dorsal para se 

compreender a Kénosis trinitária de Balthasar. O termo Kénosis reflete a 

preocupação em evidenciar uma ‘humilhação’ e ‘rebaixamento’ que Deus 

escolheu para entrar na história humana, dando-se inteiramente, mas sem nada 

perder. Isso significa uma ação de sair de Si para buscar a outra, para doar-se a 

outra, e assim ser ela mesma (BALTHASAR, 2005).  

A Kénosis, para Balthasar, é a suprema expressão do amor intratrinitário, 

realizada pelo Filho, em sua vida por amor ao Pai, como no sábado santo, em 

que ocorre a passagem da morte para a vida, a glorificação do Pai. O movimento 

realizado pela Trindade é pericorético na história humana, pelo caminho do sair 

ad intra da encarnação à cruz e ressurreição para a eternidade, manifestando a 

Trindade a sua glorificação e glória no mundo (BALTHASAR, 2005). A Kénosis 

Primordial para Balthasar é o caminho que Deus fez com a humanidade, 

entrando na história humana pelo presépio à cruz, para a eternidade, pela 

ressurreição.  

A proposta Balthasariana é de uma circularidade da atuação pericorética 

da Trindade, de maneira econômica, que oferece ao ser humano este caminho 

de salvação. A encarnação de Cristo e sua decisão livremente de obedecer ao 

Pai, pelo seu amor a Ele, assumindo a forma divina na natureza humana, e na 

condição humana faz Deus próximo ao ser humano, até o extremo dessa 

obediência, na morte de cruz. 

O logos da criação do mundo, na sua primazia divina assume a 
natureza humana. Assim a própria cristologia e teologia trinitária, neste 
evento primordial, descreve a humilhação no abandono de Deus e de 
sua glória. A exteriorização de Deus na sua encarnação é a condição 
que possibilita a eterna exteriorização de Deus, que suas três Pessoas 
doam-se a Si mesmo. Aqui se dá a possibilidade de Deus, em sua 
essência, que fez de Si mesmo kenótico no nascimento de seu Filho, 
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possibilitando a Kénosis de Si mesmo. O mistério da relação eterna do 
Pai e do Filho, no evento Cristo revela as relações do Homem- Deus e 
do seu Pai, e do Espírito Santo que deixa a sua glória, enquanto 
procede do Pai pelo Filho, para a humanidade do Filho (BALTHASAR, 
2005, 28 p.) 

O Logos feito carne renunciou à sua imanência, propriedades e 

consciência divina para entrar no processo da história humana, e assim a 

Trindade constitui a sua manifestação econômica. No percurso da criação à 

encarnação Deus se limita para se revelar, a imutabilidade divina se torna 

mutabilidade divina e ordena a autoconsciência divina na consciência do Filho. 

Este é o mistério da essência divina na autodoação do Pai que entrega seu Filho 

como amor absoluto no Espírito Santo. A condição da possibilidade da 

autodoação de Deus aos seres humanos não se reduz a uma dependência divina 

pela criatura, mas porque Deus é relação de amor se entrega na eterna geração 

do Filho, e no Espírito Santo de amor, demonstrando com sua entrega 

econômica em Cristo, uma Kénosis Trinitária (BALTHASAR, 2005). 

O movimento kenótico como a nova imagem divina, no Verbo encarnado, 

do eterno amor de toda a Trindade descendo e não subindo é movimento do 

evento Cristo, e do coração da Trindade, na sua relação pericorética para o ser 

humano, e do ser humano para Deus, que também tem uma nova imagem de 

povo eleito para a eternidade. A participação de Deus na dramática da vida 

humana se abaixa no seu agir, e revela seu amor e misericórdia assumindo do 

presépio à cruz, como destino de solidariedade ao ser humano, neste movimento 

kenótico do mistério do ser último de Deus. O movimento do amor é descida e 

não subida, é Kénosis, a virtude da liberdade divina. 

A exteriorização de Deus na encarnação tem a sua condição de 

possibilidade ontológica na eterna exteriorização de Deus no seu amor trinitário 

profundo. A Kénosis primordial se torna representada pela figura do Cordeiro 

eternamente imolado e a direita do Pai e da sua glória. (BALTHASAR, 2005). O 

movimento de Deus não é de cima para baixo ou de baixo para cima, Ele é, 

desce e vai ao ser humano e o retorna para Ele, um movimento pericorético. A 

Kénosis primordial se dá na estreita doação do Filho, a qual por sua vez encontra 

a sua expressão e manifestação na Kénosis histórico salvífica do Filho, que 

Balthasar intitula de Kénosis original, como a doação mútua das Pessoas, no 
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esvaziamento de si do Filho na encarnação, princípio pelo qual Deus atua no ad 

extra. 

O amor e a vida intratrinitária fazem com que o Pai queira doar-se no 
seu Filho. O Pai cria o mundo pela sua Palavra e o Filho, como a 
Palavra do Pai, procede antes da Criação. No entanto, Ele é enviado 
kenoticamente, na sua encarnação. O Espírito Santo também participa 
da Kénosis do Pai veterotestamentária, uma vez que repousa 
eternamente na vida e no amor intratrinitário, sendo enviado 
kenoticamente, com a Kénosis do Filho, na sua encarnação e 
ressurreição (BULGAGOV, 2008, 130). 

Assim, este é o primeiro passo para compreender a Kénosis, de modo 

singular da Trindade, Deus que quer livremente doar-se ao ser humano. Ao doar-

se, está amando e amando está se doando pelo outro. Isso significa um 

movimento kenótico, que é amar e doar-se, de sair de si e buscar o outro, na 

vontade e na liberdade, de esvaziar-se pela própria vontade da Trindade em 

busca do ser humano, como um gesto de amor, manifestando a misericórdia. A 

característica desse movimento é a pericórese, em que o Pai realiza sua Kénosis 

para salvar e amar o ser humano, o Filho que se torna a manifestação plena 

deste ato salvífico na sua encarnação à glória da cruz e ressurreição e o Espírito 

Santo, que na sua descida ao mundo, plenifica a Kénosis como ato salvífico da 

humanidade, capacitando o ser humano elevar-se até Deus (CODA, 2012). 

Na teologia moderna, o termo Kénosis significa a pessoa despojar-se, por 

amor, do que lhe é próprio, e assim dar-se a si mesmo plenamente para poder 

fazer-se um com os outros, viver o outro, e permitir que o outro se realize. A 

beleza kenótica de Deus é compreender que Deus-Amor não quis ficar 

escondido em Si mesmo; ao contrário, Ele quis livremente revelar-se e mostrar-

se às criaturas. A Kénosis é o caminho pelo qual o ser humano pode participar 

e experimentar o movimento kenótico das Pessoas divinas, como manifestação 

do amor e da misericórdia. A natureza pericorética e kenótica da Trindade faz 

com que as Pessoas divinas sofram o drama da cruz, pois participam da vida de 

Jesus e dele não se separam, a cruz sendo um evento trinitário (RIBEIRO, 2004).  

O desenvolvimento da teologia kenótica, a partir da Trindade, permite 

compreender como Deus se esvaziou de Si mesmo na sua transcendência, 

onipotência, onipresença, glória e esplendor, por misericórdia ao ser humano. 

Não deixa de ser quem é, mas aproxima-se da humanidade. A teologia 
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apresenta este movimento kenótico-pericorético, em cada Pessoa da Trindade, 

manifestando o amor kenótico como Deus renunciando a Si mesmo em sua 

onipotência, para tornar-se fraco, assumindo o sofrimento humano, para melhor 

conhecê-lo, relacionar-se, tornar-se próximo e acessível. A Kénosis faz o ser 

humano, movido por este amor kenótico e pela misericórdia, esvaziar-se de si e 

do seu orgulho e prepotência, abandonar-se em Deus, para conhecer a si e a 

Deus. (CODA, 2012).  

O ser de Deus em sua natureza, como Trindade imanente, manifesta-se 

na história como Trindade econômica e na Pessoa de Jesus Cristo, revelador do 

Pai e doador do Espírito Santo. O movimento é dinâmico e criativo, em que há 

quem se doa e quem se recebe, num movimento recíproco de amor, no outro, 

pela doação, recepção e reciprocidade. Nessa ação, há a renúncia de Si mesmo, 

extasiando-se do outro, no vínculo da Kénosis e pericórese A coabitação 

recíproca das Pessoas divinas é o repousar recíproco de duas Pessoas na outra, 

ou seja, não há nenhuma primazia de uma Pessoa sobre a outra, mas alteridade, 

repouso e movimento da saída de si em direção ao outro. Cada pessoa é ela 

mesma porque está voltada para as outras, em que se movem uma dentro das 

outras, enquanto uma está na Kénosis. 

O amor e a relação de reciprocidade de quem se doa e se recebe só é 

possível ser compreendido no doar-se, no perder-se no outro e para ser no outro, 

fazendo-as as Pessoas divinas serem quem são, na doação, recepção e 

reciprocidade da vida intratrinitária. A Teologia moderna apresenta a definição 

de Kénosis, em que a pessoa se desposa por amor do que lhe é próprio, dá-se 

totalmente para fazer-se com os outros, para viver o outro, para permitir que o 

outro se realize, e desse modo, colocar as condições para ser plenamente ele 

próprio. A paternidade de Deus é o amor-doação (esvazia-se do amante), a 

filiação o amor-recepção e expiração que é o amor reciprocidade (esvazia-se 

pelo amado), sendo o Espírito a reciprocidade de amor entre o amante e o 

amado. Tal é o mistério de comunhão da Trindade, de um doar-se a si mesmo 

(LADARIA, 2015) 

Portanto estudar a Kénosis é aprofundar de modo pericorético, cada 

Pessoa da Trindade em sua Kénosis, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não apenas 
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envolvendo-se um no outro, mas também entrando um no outro, permeando-se 

entre si e habitando um no outro, isto é, um participar da Kénosis do outro. Assim, 

os temas como esvaziamento, rebaixamento, doar-se, encarnação, criação, 

revelação são norteadores para o pensamento kenótico. A Trindade é o modelo 

de aplicação destes temas que conceituam a Kénosis, para que o ser humano 

possa esvaziar-se com o objetivo de encontrar-se com o outro. No mistério 

Trinitário é o despojamento maior sair de si mesmo para buscar o outro, para 

aproximar-se do outro e para salvar o outro.  

 

1.1. A Perspectiva de Kénosis no Primeiro Testamento 

A linguagem de Balthasar nos permite compreender a Kénosis divina, a 

partir do Pacto, da Aliança, revelada ao longo da história da salvação, como 

também nos permite compreender as Escrituras no Primeiro Testamento. Na 

relação singular entre Deus e Israel institui-se a história entre Deus e seu povo, 

a revelação divina assinala este encontro entre Deus e o ser humano (CODA, 

2012). A Aliança de Deus com Abraão e assim com seu povo, Israel, continuada 

por Moisés e seus patriarcas revela os gestos e palavras de Deus, como único 

e verdadeiro. Na boca dos Profetas, continua a ecoar essa revelação de um 

Deus que se revela vivo e verdadeiro a um povo (LADARIA, 2015). O termo da 

Aliança é fundamental para na Escritura, para a maneira como Deus realiza a 

sua Kénosis, em favor do seu povo e para a humanidade.  

A fidelidade de Israel para com o seu Deus é a fundamental de como Deus 

sempre se inclina e se faz favorável na sua promessa. O gesto de Abraão sair 

da sua terra, obedecendo ao chamado de Deus e seguindo a sua palavra, realiza 

um gesto kenótico de si mesmo, para viver com o outro (CODA, 2012). O Deus 

revelado a Abraão (Gn12, 1-9) rompe com o espaço e a história e rebaixa-se ao 

nível da vida humana, dando ao ser humano o ritmo de uma vida comunitária. 

Assim, Deus realiza a iniciativa de diálogo com o ser humano, mostrando se 

próximo da humanidade (CODA, 2012). 

Os atributos de Deus no Primeiro Testamento nos ajudam compreender 

a experiência kenótica que Israel realiza de Deus. Os dois atributos peculiares 

que qualificam esta experiência são a santidade e a misericórdia. A misericórdia, 
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de modo especial, que será trabalhada nesta dissertação, é a riqueza que o povo 

escolhido recebe de seu Deus, que se revela e doa-se a Si mesmo, o seu próprio 

ser. Elas são as características da paternidade e esponsalidade que existem 

entre Deus e Israel. A santidade de Deus que sai de Si mesmo, revelando-se 

aos seres humanos, significa como as pessoas devem realizar a alteridade entre 

elas, sendo santos como Deus é Santo (Gn11,44).  

A misericórdia demonstra o modo como Deus age com o seu povo (Ex34, 

6), a experiência do Êxodo sendo um paradigma de como Deus se inclina na 

história humana. Estas duas características unidas evidenciam no Primeiro 

Testamento como Deus realiza, neste período da história da salvação, a sua 

Kénosis, sendo benevolente e fiel à Aliança feita com seu povo escolhido. A 

fidelidade de Deus perdoando as infidelidades de seu povo, Israel, define como 

Deus se inclina ao ser humano, permanecendo Ele mesmo quem é, sendo fiel a 

Si mesmo. O atributo da misericórdia permite entender como Deus, no íntimo do 

ser, expressa o seu amor kenótico em favor do ser humano (Is49,15).  

No Escritura veterotestamentária, a experiência dialética da alteridade e 

da proximidade entre Deus e o seu povo nas diversas mediações como em 

Abraão (Gn12,1-9), Moisés (Ex13), Juízes e Profetas revelam a presença de um 

Deus próximo aos homens e mulheres. A relação entre essas mediações se dá 

no Nome de Deus, que unge os seus enviados com seu Espírito, instruindo a 

sua Sabedoria na Lei dada a seu povo, e esperada no Messias, na figura do 

Servo Sofredor. As figuras de mediações se fazem importantes para 

compreender a Kénosis tanto no Primeiro Testamento, como no Segundo 

Testamento e, na Teologia kenótica de Balthasar, temos entre as principais o 

Cordeiro, o Nome, a Glória, a Lei, a Palavra, a Sabedoria e o Espírito (CODA, 

2012).  

A revelação de Deus no Primeiro Testamento, como o Deus da Aliança, é 

termo chave na teologia balthasariana, para uma análise kenótica da Nova 

Aliança, no mistério pascal do Cordeiro. O pacto estabelecido com o povo de 

Israel demonstra um amor kenótico fundado pela predileção divina. A 

compreensão deste caráter kenótico requer uma análise crítica e atenta da 

iniciativa de Deus com o ser humano, e a fé de Israel caracteriza a resposta a 
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esta iniciativa divina. A Aliança de Deus com seu povo eleito é um convite de 

confiar na promessa divina, que no seu livre designo e amor, pacientemente 

aproxima-se do ser humano. 

Assim o Êxodo e a Aliança são movimentos kenóticos de Deus por Israel, 

antes do Evento Cristo. O mistério kenótico de Deus se dá quando a sua Palavra 

(Gn1), preexistente, manifestada em Moisés e nos Profetas se encarna em Cristo 

(Jo1). No Primeiro Testamento se expressa progressivamente a promessa de 

Deus de se doar totalmente e concretamente para o ser humano. O movimento 

kenótico de Deus no Primeiro Testamento é de fazer o cumprimento da 

promessa de a Aliança acontecer, na revelação do Deus vivo e verdadeiro, pela 

Lei e os Profetas (CODA, 2016). 

Balthasar refere ao doar-se e relacionar de Deus com Israel, a partir da 

escuta dos clamores de seu povo. O povo de Israel concebe a sua identidade 

nessa Aliança com seu Deus uno e verdadeiro. A Aliança se torna a experiência 

fundante e garantia do cumprimento da promessa. A resposta livre deste povo 

acontece pela obediência à Lei e responsabilidade na Aliança, pela memória e 

presença divina. A Aliança é o advento de Deus que “desce” na história e quer 

ser Deus conosco. No Êxodo o ser humano “desce” a sua terra prometida 

obedecendo ao chamado de Deus, que caminha e arma a sua tenda no meio de 

seu povo. O sangue dos umbrais (Ex24, 2-8) é a oferta da vida do povo da 

Aliança ao seu Deus. 

Deus toma a iniciativa de diálogo (Dt6,5), pela promessa e Aliança, nas 

quais ama o seu povo. O nome de Deus é a garantia do nome próprio do ser 

humano, sendo o decálogo o pacto da Aliança, por isso o único Deus de Israel 

deve sentir-se amado e exclusivo por Israel, que responde a Deus seu criador 

com a prática de justiça e fidelidade, mostrando como Deus no Primeiro 

Testamento prefigura a sua Kénosis no Filho, pela sua relação de doar-se e 

revelar-se, por amor e misericórdia, a seu povo. A experiência de Israel permite 

essa compreensão kenótica no Segundo Testamento, em Jesus Cristo. 

Entretanto, para compreender a Teologia kenótica é importante destacar 

as mediações da Palavra, do Cordeiro e da Glória. A Glória é o modo como a 

santidade e a beleza de Deus manifesta a sua presença junto ao ser humano, 
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por meio de Israel (Ex13,21-22/ Ex24,15-17). O tema da Glória e da presença de 

Deus desenvolve da sua shekinah3, na maneira que Deus não é representado 

num simulacro como dos outros povos, mas de modo que Ele realmente habita 

em meio do seu povo. A Palavra é o modo mediador que Deus realiza na história 

da salvação, comunicando do Seu coração ao coração da pessoa humana a sua 

onipotência e vontade. O Cordeiro é compreendido como o Messias esperado, 

pré-aludido no Servo Sofredor, que irá se sacrificar para instaurar o Reino de 

Deus no meio da humanidade. Deus que sofre com as dores e as provas do seu 

povo Israel, mesmo na sua onipotência e infidelidades de seu povo eleito, não 

negando a Si mesmo, mas Deus que realiza um movimento de sempre querer ir 

ao encontro do ser humano, na sua decisão livre e gratuita de salvar o ser 

humano. 

 

1.2. A Perspectiva de Kénosis no Segundo Testamento 

No Segundo Testamento, a principal pergunta é ‘Quem é o Deus revelado 

em Jesus, o Cristo’, que auxilia compreender e reconhecer a Kénosis primordial 

de Deus encarnada, anunciada na promessa veterotestamentária. A promessa 

do evento veterotestamentário é o advento de Deus entre os homens, na Pessoa 

de seu Filho Jesus Cristo (Gl4,4). O evento Cristo é a novidade da Kénosis de 

Deus, na sua revelação já precedida no Antigo Testamento. Uma novidade que 

pode ser vista como descontinuidade, na morte e ressurreição do Filho, numa 

forma própria e singular de Deus que se oferece a Si mesmo na sua 

autocomunicação com a humanidade (CODA, 2016). 

Assim, o Segundo Testamento apresenta com clareza a estrutura trinitária 

da salvação, em que o Pai tem a iniciativa de salvar o mundo, enviando o seu 

Filho Jesus e entregando-O à morte e ressuscitando-O dentre os mortos. A 

obediência de Jesus por amor, faz com que o dom do Espírito Santo, depois da 

ressurreição, nos configure a Cristo no seu corpo místico, que é a Igreja. Sem a 

intervenção conjunta, mas ao mesmo tempo, nas especificidades de cada uma 

                                                             
3Shekinah do verbo hebraico plantar a tenda, habitar, encontrado nos textos rabínicos. Trata-se 
de um substantivo feminino que significa a presença de Deus no passado, no presente e no 
futuro escatológico. (CODA, 2012). 
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das três Pessoas o ser humano pode alcançar a salvação. Nesta linha 

descendente de Deus ao ser humano, a Trindade corresponde, no Segundo 

Testamento, a uma linha ascendente, em que o dom do Espírito Santo nos une 

a Jesus, para o nosso acesso ao Pai, um caminho do ser humano a Deus 

(LADARIA 2015). 

O Evangelho e as Cartas Apostólicas permitem depreender a fé em Jesus 

Cristo, morto na cruz e ressuscitado, que é o kerigma e a doutrina da Igreja. Nos 

Evangelhos, temos presentes os momentos principais da vida de Jesus, que nos 

proporcionam fundamentar como se dá a Kénosis divina, na Pessoa de Jesus 

Cristo. A Igreja, reunida no seu culto da Eucaristia, torna o evento pascal anúncio 

da Kénosis, como prática de vida e testemunho do Cristo. No evento Cristo, 

Jesus vem do Pai e retorna ao Pai, apresenta a sua identidade filial e a dimensão 

escatológica de ter estado entre os homens, sendo o último e definitivo evento 

do desígnio da salvação na história. A encarnação trata de modo dinâmico a 

identidade do Filho e o Evento Pascal a sua identidade trinitária. 

O batismo de Jesus nos Evangelhos (Mc1,1-8; Mt3,1-6.11-12; Lc3,1-6.15-

18; Jo1,18-34) permite também uma percepção da Kénosis da Trindade, de 

modo imanente e econômico, em que Jesus inaugura o seu ministério 

messiânico e da consciência da sua missão filial, confiada pelo Pai, que o envia 

a anunciar o seu Reino a todos os homens com a força do Espírito Santo (CODA, 

2016). A missão de Jesus e a manifestação do Pai para Ele e Nele, do Deus de 

Israel, completada com a força do Espírito Santo vai realizando o processo 

kenótico nas expressões de sua vida e do kerigma na sua prática, na sua 

autoconsciência, no seu destino, ou seja, é a Pessoa de Jesus, o Filho, ao longo 

da sua vida terrestre e no evento Pascal que irá revelando a Deus, o Pai, e todo 

o seu amor de doar-se a Si mesmo.  

Jesus, na oração do Pai Nosso vai revelando aos seus discípulos o amor-

kenótico do Pai e também como eles devem testemunhar ao mundo a prática 

deste mesmo amor-kenótico (Jo4,8-16). A maneira de Jesus dirigir-se ao Pai 

chamando-O de Pai Nosso demonstra que entre Deus e nós existe uma ligação 

muito profunda e amorosa, testemunhada no amor de Cristo ao próprio Pai e a 

nós. O Pai que está nos céus e santificar o seu Nome é o desejo profundo de 
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vermos a sua glória manifestada na força do amor em Jesus, o Filho, com Deus, 

o seu Pai, que é derramado de modo kenótico por cada Pessoa da Trindade 

(Lc19,2). A vinda do Reino e fazer a vontade do Pai, como na terra e no céu é 

um convite a todo ser humano a seguir o caminho do próprio Filho, com sua cruz 

e ressurreição, com a força do Espírito Santo. O pão de cada dia, receber o 

perdão e perdoar os pecados é a maneira como a humanidade realiza a prática 

kenótica pela misericórdia, doando a Si mesmo na partilha do pão como sustento 

do corpo, a maneira como Deus desce até nós em nossas debilidades e 

fraquezas, e o ser humano também devendo descer até as debilidades e 

fraquezas do seu próximo, como o doar da sua vida ao outro. O abandonar das 

tentações e livrar-se do mal é o que fará com que o coração de cada ser humano 

possa vivenciar a prática kenótica realizada por Deus e na qual ele também se 

torna participante na sua Kénosis pelo próximo (CODA, 2016). 

No Evangelho de João, a identidade de Jesus como o enviado do Pai, no 

seu viver pelo Pai e no seu exercício da missão a favor dos homens evidencia a 

missão kenótica do Filho, como o amor kenótico do Pai (Jo10,30). A obediência 

do Filho nesse amor que os une, faz com Jesus realize e tenha consciência da 

sua missão no mundo. Os evangelistas Marcos e Mateus descrevem como, 

Jesus no seu grito e expirar do espírito, o modo definitivo do amor kenótico, que 

transcende espaço e tempo. Nessa perspectiva, confirma que o advento do 

Reino não é o cumprir da Lei, mas o gesto supremo do amor de Deus por nós e 

a nossa prática desse amor para com o próximo. A adoração a Deus é exercida 

pelo ser humano em sua obediência a Deus no serviço aos irmãos, o 

cumprimento da Lei dada a Israel, na experiência de Deus doando o seu próprio 

Filho, na Kénosis para toda a humanidade.  

O Logos joanino apresenta a novidade humana de Jesus que se tornou 

carne e contempla o Logos eterno do Pai e, Nele, o próprio Pai. A outra novidade 

é o princípio divino entre Deus, o Pai e o seu Filho, o Logos, o Unigênito, que é 

distinto do Pai, mas não é subordinado à Ele, porque é Deus em Si mesmo 

(Jo1,1), Jesus que não é menos que o Pai e também depende totalmente Dele 

(Jo14,28). Esta linguística de Deus e o seu Logos expressam uma penetração 

do ser de Deus a partir da revelação cristológica (CODA, 2016).  Deus é o sujeito 

em Si mesmo que responde a Si, mas ao mesmo tempo, é predicado, em que o 
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Evento Cristo predica a Deus, uma vez que são sujeitos distintos. Neste prólogo 

joanino, Deus se predica sendo Deus Nele mesmo, Jesus sendo Deus e o Logos, 

e compreendendo-se o Espírito Santo como Deus, único e indivisível ato de amor 

(Jo1,18). 

O Logos se fez carne é a forma visível da glória e da Kénosis divina, 

assumindo rebaixar-se à existência humana, isto é, Deus, Ele mesmo revelando 

a Si mesmo, enquanto Logos e Filho para sempre retornar ao Pai, e revelando-

se a Si mesmo e o seu rosto, doando-se na sua vida. No quarto Evangelho 

também temos a identidade que exprime a missão trinitária, de sua Kénosis, o 

Filho enviado e encarnado-crucificado-ressuscitado, já que o Logos comunica a 

palavra do Pai e o Espírito Santo interioriza as palavras de Cristo, no coração 

dos que creem, testemunhando e recordando os discípulos (Jo16,13). No 

Evangelho de João, Jesus manifesta a Glória do Pai, no evento pascal de sua 

morte e ressurreição (CODA, 2016).  

O tema do Cordeiro sem mancha e sem pecado é utilizado tanto no 

Evangelho de João, na continuação do evangelho do Batismo de Jesus, como 

também na carta de Pedro, o Cristo, Cordeiro de Deus que, sem mancha e 

pecado, tira o pecado do mundo (1Pd1,19-20). O Cordeiro de Deus é sacrificado 

como dom para remir o pecado da humanidade. O próprio Deus que entrega seu 

Filho para ser este Cordeiro do sacrifico da eterna Aliança (Ap4). No Evangelho 

de Jo4,8-16 o Deus misericordioso mostra a Si e abre em Si mesmo o segredo 

da sua santidade: Ele é amor para o ser humano, porque é amor em Si mesmo. 

Este capítulo 4 afirma que Deus é ágape que vem ao ser humano no evento 

cristológico.  

O amor de Deus, no entanto, inicia-se no agir de Deus na história da 

salvação culminada em Cristo, que manifesta quem é Deus em Si mesmo. O 

amor do Pai, o amor que é o Pai, se rebaixa a nós, no Cristo, seu Filho único e 

seu amor. Deus que é Amante (Pai) e Amado (Filho), Amante que doa o seu 

Amor (Espírito Santo) no seu Amado (Filho) por amor dos homens e mulheres. 

No capítulo 17, conhecido como oração sacerdotal, Jesus revela o nome do Pai 

que uno a Ele no amor e no ser-uno inclina esse amor como dom à humanidade, 

mediante o dom do Espírito Santo. O novo mandamento do amor recíproco em 
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Jo13,34 é prática kenótica de Jesus com o Pai e o Espírito Santo dada aos 

discípulos, para serem testemunhas Dele no mundo (CODA, 2016). 

A experiência kenótica do Espírito Santo é evidenciada nos Evangelhos 

com o Batismo de Jesus, no pecado contra o Espírito Santo (Mc3,28-30), na 

promessa do Espírito Santo com dom do ressuscitado (Jo7,37-39). O evento 

pascal da morte e ressurreição de Jesus, como atesta Paulo é onde os homens 

participam do amor do Pai, pelo Filho Crucificado, mediante o Espírito Santo 

(Rm8,15-16). O Espírito Santo manifesta a sua Kénosis no crucificado-

ressuscitado presente no amor vivido pela comunidade dos seguidores de Jesus 

(Rm8,26). João, no seu Evangelho, utiliza um verbo preciso, expirar, para 

explicar o Pai que doa o seu Filho ao mundo e o Filho, Jesus, que doa a Si 

mesmo por nós. O último expiro, do Cristo, é símbolo da sua entrega ao amor do 

Pai, transmitido pelo Espírito à humanidade (CODA, 2016). 

A leitura trinitária neotestamentária na certeza da esperança da realização 

kenótica em Jesus se dá na expressa confiança do Pai de querer atestar na 

morte e ressurreição do seu Filho, o testemunho de doar-se a Si mesmo para o 

perdão dos pecadores (CODA, 2016). Assim como os milagres de Jesus na 

ressurreição da filha de Jairo (Mt5,21-24), do filho da viúva de Naim (Lc7,11-17), 

de Lázaro (Jo11,1-44) anunciam que a instauração do Reino é eficaz na vida do 

ser humano mesmo diante da morte, recebe e deve transmitir aos outros. A 

ressurreição de Jesus antecipa a promessa do Pai, em doar-se a Si mesmo. O 

Cordeiro que dá a vida pelos homens e o pecado de muitos, como afirma o 

evangelho de João, é a Páscoa realizada como novo Êxodo deste mundo para 

o Pai, e glorificação do Pai no seu Filho Jesus (Jo13,1), revelado aos discípulos 

pelo Espírito (Jo13,1-20.34).  

Atestam os sinóticos, João e as epistolas paulinas, a Páscoa de Jesus, 

como ato do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como a revelação suprema de 

Deus em Jesus e a glorificação do seu Nome, na comunicação da vida a 

humanidade, mediante a efusão do Espírito Santo (Jo12,28). Assim, o Pai ama 

e doa a Si; o Filho, na sua liberdade doa-se a Si, e o Espírito Santo faz-se dom. 

No abandono do Filho, tem-se o silêncio das outras duas Pessoas da Trindade, 

que a partir da ressurreição do Filho manifestam a filiação divina, na efusão 
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escatológica. A paixão e morte do Filho são prova crucial testemunhada, pelo 

Segundo Testamento, como adesão plena à vontade kenótica do Pai. A morte 

de Jesus na cruz é gesto supremo do amor-kenótico e da sua misericórdia como 

expressão extrema da nova Aliança (LADARIA, 2015). 

Deus, na ressurreição do seu Filho Jesus revela-se como o Deus Santo, 

Onipotente e Misericordioso, que doa a Si mesmo e chama toda a humanidade, 

a fazer o mesmo entre si. No seu Filho, feito carne e na sua morte, vence 

definitivamente o pecado, que impede o ser humano de participar do seu amor-

kenótico. O evangelho de João assinala incisivamente que Deus enviou seu Filho 

ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo (Jo3,17) e Paulo explica que 

Deus fez de Si no Filho, para doar-se a Si mesmo a todos nós (Rm8,32). A 

dinâmica expressa por Paulo no hino cristológico aos Filipenses (Fl2,5-11), com 

o tema da encarnação em que Cristo, de condição divina assume a condição 

humana, a Kénosis cristológica (encarnação, morte de cruz e ressurreição) 

apresenta como paradigma da vida do discípulo na vivência eclesial e na mundo 

(CODA, 2016).   

 

1.3.  Os Padres da Igreja 

O período dos Padres é um momento rico na história da Igreja e da 

fundamentação dogmática da fé. A Igreja expressa a sua profissão de fé salvífica 

na Trindade pela celebração do Batismo e da Eucaristia, com o símbolo da fé e 

as doxologias das orações veem explicitamente afirmada a fé no Pai, no Filho e 

no Espírito Santo, uma grande reciprocidade da Lex orandi e Lex credendi.4 A 

Igreja vive um ritmo trinitário, fazendo com que a unidade da Trindade seja o 

alimento e garantia de comunhão entre os Bispos, presbíteros e toda a 

comunidade. Assim, é necessário um aprofundamento e uma reflexão do 

significado teórico e prático do rosto de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, 

                                                             
4 Afirma São Justino na sua Apologia, que a Celebração da liturgia batismal e Eucarística 
celebrada nas primeiras comunidades cristãs são acima de tudo o sinal da fé trinitária, uma vez 
que o fiel é regenerado e lavado na água pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na Eucaristia, 
aquele que preside, apresenta e toma, no pão e no vinho, o louvor e glorificação do Pai por todos 
em nome do Filho e do Espírito Santo (CODA, 2016). 
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revelado em Jesus Cristo, expressando a fé professada a partir da Escritura 

(CODA, 2016).  

A defesa da fé para a vida da Igreja é uma necessidade de não permitir 

desvios da fé professada, com interpretações que a parte da sua fonte 

Escriturística, assim, apresentando e ilustrando de forma adequada e pertinente, 

o mistério professado e ainda de modo novo e intelectualmente na cultura 

religiosa e filosófica, em que se encontra. Estes motivos fazem com que Igreja 

penetre na necessidade de aprofundar, com a vida e o pensamento, na verdade 

da fé (CODA, 2016). Os Padres da Igreja na sua Teologia a partir da revelação 

cristológica realizam com os pressupostos da Escritura uma interpretação com 

chave trinitária, de modo especial nas cartas paulinas e no Evangelho de João. 

Jesus é apresentado como o Centro da história revelada, o Verbo gerado do Pai, 

em perfeita unidade com Ele, doado a nós pelo Espírito Santo que nos reúne na 

graça do Pai.  

O Concílio de Nicéia em 325 é a pilastra fundamental para teologia 

Trinitária na história do Cristianismo em que se realiza a sistematização da fé no 

Deus Trindade, sendo esta época decisiva para a dogmática trinitária. Os 

Concílios dos séculos IV e V, da Teologia Patrística, aprofundam o caráter 

especulativo da verdade e formulação trinitária, expressas no Símbolo da Fé, 

denominado niceno-constatinopolitano. Os Padres Capadócios têm grande 

destaque na formulação trinitária do Símbolo da Fé, com base na fórmula 

batismal e para frear as doutrinas arianas5. O significado fundamental do símbolo 

Niceno é de dar clareza ontológica e valor soteriológico da fé em Jesus Cristo, 

como Filho unigênito do Pai, feito homem por nós e para nossa salvação. A 

afirmação da divindade de Jesus Cristo é o fundamento ontológico na sua 

Kénosis em nosso favor (LADARIA, 2015).  

A respeito da Kénosis do Filho, Santo Atanásio, observa o movimento 

fundamental do Evento Cristo que é de descida e não de subida. Ao analisar o 

hino de Filipenses, ele afirma que Deus não se tornou inferior quando assumiu 

o aspecto humano, mas rebaixou-se para poder elevar o ser humano à condição 

                                                             
5 As doutrinas arianas são variantes da doutrina herética de Ário (250-336), bispo de Alexandria 
que afirma o subordinacionismo do Filho e o Espírito, como criaturas sublimes, criadas antes do 
universo, mas subordinadas ao Pai (RIBEIRO, 2004) 
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divina. Irineu apresenta a encarnação como fim à comunhão, isto é, na adoção 

divina, ocorre a deificação do ser humano para a eternidade. A Kénosis na 

perspectiva intratrinitária mostra que o movimento pericorético da Trindade, na 

total entrega e recíproca doação de cada Pessoa divina. O desenvolvimento da 

Teologia trinitária neste período patrístico não se realizou por meio de definições 

dogmáticas, mas uma gestação do dogma ao longo do tempo (CODA, 2016).  

 

1.3.1. Basílio de Cesaréia 

A Teologia trinitária ganha profunda reflexão com os Padres Capadócios, 

entre eles Basílio de Cesárea (330-379), permitindo ao Concílio de 

Constantinopla I (381) a afirmação das Pessoas da Trindade, ao mesmo tempo 

mantendo a fidelidade da unidade do Concílio de Nicéia (325). Na defesa da 

divindade do Espírito Santo compreende-se a relação entre as Pessoas da 

Trindade, mantendo a distinção dentro da unidade, concluindo à única 

substância em três Pessoas. Juntamente com Gregório de Nissa, defende a 

ortodoxia trinitária contra o neoarianista Eunômio, antes do Concílio de 

Constantinopla, realizando uma nova contribuição sobre a linguagem a respeito 

da Trindade (CODA, 2016).  

A grande contribuição teológica de São Basílio é a doutrina sobre o 

Espírito Santo confrontando os grupos semi-arianos que negavam a divindade 

de Jesus e do Espírito Santo, como Pessoas divinas da Trindade. Esclarece a 

distinção entre ousia como o que é comum nas três Pessoas da Trindade e 

hypostasis constituindo a particularidade de cada Pessoa da Santíssima 

Trindade. Neste seu Tratado sobre o Espírito Santo, evidencia como a Kénosis 

permeia a relação intratrinitária, de modo que podemos perceber como o Espírito 

Santo é glorificado com o Pai e com o Filho, o Pai glorifica o Filho e o Espírito 

Santo, e o Filho glorifica o Pai e o Espírito Santo (BASÍLIO, 1999). Basílio 

explicita a glorificação do Espírito com o Pai e o Filho por acreditar que Ele não 

é alheio à natureza divina. 

Assim, Basílio afirma teologicamente que a Kénosis trinitária é totalmente 

pericorética, analisando as expressões ‘de quem’, ‘com quem’ e ‘por quem’ 
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apresenta a igualdade entre as Pessoas da Trindade no tempo e na história. A 

expressão ‘de quem’ nas Escrituras, é aplicada ao Espírito Santo em Gl6,8; 

Cl2,19; 1Cor.8,6, uma vez que tudo procede do Pai, e por quem é o Filho.  A 

expressão ‘com’ assinala a mesma honraria de igualdade e majestade de cada 

Pessoa da Trindade. Basílio prossegue com as expressões ‘com ele’ e ‘por ele’, 

que nas Escrituras são empregadas entre irmãos para afirmar o louvor e ação 

de graças das almas, por misericórdia segundo a vontade do Pai, pelo Filho, 

Jesus que se fez obediente e se entregou por nós, significando que provém do 

Pai. 

Por isso, não consideremos como serviço forçado, próprio de escravo 
em sua condição humilhante, o plano (oicononia) determinado pelo 
Filho; ao contrário, a solicitude voluntária relativamente à obra de suas 
mãos origina-se da bondade e misericórdia, segundo a vontade de 
Deus Pai. Dessa forma, permaneceremos na prática da piedade, 
dando testemunho em tudo do perfeito poder do Filho, que jamais se 
aparta da vontade do Pai. (BASÍLIO, 1999, 109 p.) 

A articulação de Basílio entre unidade e essência divina com a pluralidade 

das Pessoas, fundamenta a teologia trinitária. A distinção entre nomes absolutos 

e nomes relativos, como Pai e Filho, um implica o outro, assim se o Pai é eterno, 

o Filho também o é, não podendo haver diferença da natureza entre luz ingênita 

e gerada, Basílio refuta a heresia de Eunômio.6 O Filho é consubstancial ao Pai, 

e ao Espírito Santo, possuindo as mesmas honras, é glorificado e adorado 

conjuntamente. Assim, o Espírito Santo está na unidade com o Pai e o Filho, por 

serem da mesma natureza divina, numerando-se conjuntamente. Além da 

afirmação do dogma trinitário e refutação da heresia, o teólogo capadócio 

apresenta a fundamentação para Kénosis da Trindade na natureza do Filho 

correspondente a do Pai, no dinamismo do Espírito (BASÌLIO, 1999). 

Afirmando o Espírito Santo a partir das Escrituras e de que Ele está na 

mesma ordem do Pai e do Filho, Basílio mostra em que consiste a Trindade 

econômica, como ato kenótico de reerguer o ser humano após a sua queda e 

assim recuperar a amizade com Deus pela desobediência cometida. A pessoa 

humana é salva pela imitação de Cristo, que no batismo mergulha na Kénosis 

divina da paixão, cruz, morte e ressurreição. O Espírito Santo permite que realize 

                                                             
6  Eunômio, semi-arianista, afirmava que o Pai, não gerado, tem sua transcendência absoluta e 
não comporta a comparação com outro. O ser do Filho é totalmente repelido para fora da esfera 
divina. Consequentemente, o Espírito é uma criatura do Filho (LADARIA, 2015).  
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a restauração do paraíso perdido e o retorno à adoção filial da humanidade, na 

ousadia de chamar Deus de Pai e participar da graça de Cristo, da glória eterna. 

Dessa maneira, pecar contra o Espírito Santo é pecar contra Deus-Trindade. A 

Igreja recebe no Espírito Santo o perdão dos pecados como gesto de 

misericórdia na Kénosis trinitária, mas de modo singular pelo Espírito Santo. 

Consiste a economia de Deus, nosso Salvador em soerguer o homem 
após a queda, e fazer com que recupere a amizade com Deus, 
escapando da condição de inimizade em que se encontrava, devido a 
sua desobediência. Daí origina se a vinda de Cristo na carne, o 
exemplo de sua vida de acordo com o evangelho, a paixão, a cruz, o 
sepultamento, a ressurreição. Assim, o homem salvo, através da 
imitação de Cristo, recupera a primitiva adoção filial. É indispensável 
para uma vida perfeita a imitação de Cristo não somente nos exemplos 
de mansidão, humildade e paciência que deu durante a vida, mas ainda 
na morte (BASÍLIO, 1999, 128). 

No seu Tratado sobre o Espírito Santo, apresenta que a economia de 

Deus consiste de modo kenótico a reerguer o ser humano após a sua queda e 

assim recuperar a amizade com Deus pela desobediência cometida, o que será 

utilizado por Balthasar, na sua teologia kenótica intratrinitária (CODA, 2016). O 

ser humano é salvo pela imitação de Cristo, no batismo, e é por meio do Espírito 

Santo que se realiza a restauração do paraíso perdido e a subida aos céus. 

Acontece o retorno a adoção filial e a ousadia de chamar a Deus de Pai, pela 

participação da graça de Cristo e da glória eterna, portanto pecar contra o 

Espírito Santo compreende pecar contra o Pai e o Filho. No Espírito Santo, é 

possível ao ser humano alcançar a misericórdia e o perdão dos pecados. 

Portanto, São Basílio realiza um importante passo para a teologia trinitária 

e a compreensão da Kénosis de cada Pessoa da Trindade de modo pericorético, 

afirmando que a terceira Pessoa, como o Filho, procede do Pai. A característica 

do Pai é não derivar de ninguém, o Filho é ser derivado do Pai, e o Espírito Santo 

derivar do Pai através do Filho. A propriedade do Pai é ser ingênito, enquanto a 

do Filho é ser gerado e a do Espírito Santo é ser conhecido depois do Filho e 

com o Filho e de ter a sua substância do Pai. A essência comum às três Pessoas, 

que se distinguem entre si por serem diferentes em suas características afirma 

a única substância divina, as Pessoas agindo em comunhão na sua Kénosis.  
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1.3.2. Gregório de Nissa 

O século IV, como decisivo para formulação trinitária, realizou vários 

confrontos com as heresias e disputas trinitárias. O subordicinacionismo realiza 

uma leitura do prólogo joanino a partir da filosofia neoplatônica, pondo a teologia 

da filiação divina, de Deus, o Pai na sua eternidade que gera o Filho eterno 

encarnado. Na teologia dos capadócios, utilizava-se a imagem material como 

possibilidade de defesa do mistério. O desenvolvimento das analogias trinitárias 

permitiu recuperar a teologia do Logos e o aprofundamento na teologia das 

processões, distinguindo-se a geração da processão, necessário nessas 

formulações teológicas. Juntamente com seu irmão Basílio, Gregório 

Nazianzeno é o criador da linguagem para teologia trinitária no século IV (SILVA, 

2014a).  

A linguagem trinitária de Nissa é de grande importância para explicar as 

duas processões, a partir da palavra e do respiro humano. A sua afirmação do 

termo Logos referindo-se ao Pai, evita a referência dos gregos de multiplicar os 

deuses. Apresenta que não há diferença entre o Logos e Aquele de quem 

procede. Na consciência humana, é estruturalmente impossível compreender a 

natureza divina, devido à distância entre a finitude da criatura com a natureza 

incriada infinita. A reflexão neotestamentária e litúrgica do Batismo permitiu que 

Nissa fundamentasse o conhecimento das Pessoas divinas na unidade entre 

elas e ação divina das mesmas. No caminho apofático, Gregório de Nissa 

sistematiza o lugar em que o ser humano reconhece a sua fragilidade no 

conhecer a Deus (SILVA, 2014a). 

Como no pensamento dos Capadócios, as Pessoas divinas distinguem-

se em suas características individuais de paternidade, filiação e processão e a 

separação das Pessoas divinas contribui para compreensão da unidade divina, 

em que Deus é um ser único (substância) com três expressões concretas 

(Pessoas). Toda essa compreensão se dá por uma exegese adequada dos 

textos bíblicos do Segundo Testamento. Nissa interpreta os textos do Antigo 

Testamento que tratam a criação da sabedoria com referência à encarnação 

econômica (SILVA, 2014a). Assim trabalha a Kénosis que o Filho realiza 

sofrendo a paixão própria da natureza humana e o Verbo segundo a carne que 
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cumpre a salvação da humanidade, aprofundando a questão da communicatio 

idiomatum, com relevo a dimensão soteriológica da encarnação. 

A concepção de Nissa é das três Pessoas co-iguais no ser, em relação 

uma à outra, afirmando as três relações eternas e perfeitamente recíprocas, a 

partir do Pai, origem de todas as coisas, constituindo a geração como ato eterno 

de dom de si da primeira Pessoa ao Filho, que é a imagem do Pai doando-se a 

Ele no Espírito Santo, que é o Reino e a glória eterna. A Trindade imanente e 

econômica é livre e se doa, e a teologia da cruz e da glória não se anulam, mas 

se inter-relacionam. Deus Trino é relação e se revela relação na história humana, 

pelo Filho, afirmação da Kénosis trinitária. A ressurreição do Cristo sendo a 

ressurreição da pessoa humana, implica que Deus não impede a morte humana 

para a sua ressurreição, sendo o mistério Pascal princípio de vida nova para toda 

a humanidade (LADARIA, 2015). 

O pensamento de Gregório de Nissa parte da reflexão trinitária, unida à 

doutrina cristológica e sua espiritualidade. O termo Tria irá aparecer em sua 

argumentação trinitária e compreensão da filiação divina de Jesus, a partir do 

Segundo Testamento e das fórmulas batismais. Dessa maneira, as Pessoas 

divinas são conhecidas pela via da unidade que cada uma realiza na ação divina, 

o Pai realiza um único movimento e uma única vontade através do Filho, e se 

direciona no Espírito Santo. Assim Gregório deixa evidente o movimento 

pericorético na qual as Pessoas se unem sem nenhuma confusão e na plenitude 

do amor recíproco, de se doarem entre Si e pela pessoa humana (SILVA, 2014a).  

Nissa apresenta pela Escritura como Deus se revela em palavras 

humanas, mesmo limitadas pela natureza, mas alertando ao perigo do próprio 

ser humano com suas “ideias” ser tentado a colocar-se no lugar de Deus. A 

condição da revelação de Deus nas Escrituras, que são palavras humanas, é 

graças a uma exegese correta, mediante a nossa união de fé com Ele. Dessa 

forma, evitando-se querer encerrar em Deus nossas concepções ou nossos 

conceitos terrenos. Gregório apresenta a relação entre Deus e o ser humano 

numa relação de graça, na criação como à sua imagem e semelhança. O 

movimento kenótico da encarnação de Cristo é o que permite ao ser humano 



 
 

35 
 

superar o perigo de desviar-se naquilo que deve assemelhar-se no seu Criador 

(SILVA, 2014a).  

A humanidade deixa de seguir suas sensibilidades do pecado para voltar 

seu coração e sua alma para uma progressão kenótica de si e para o outro, como 

o Pai fez em seu Filho Jesus. Na Eucaristia apresenta o remédio que cura a 

pessoa humana, levando-a superar seus pecados, no próprio Cristo, amor 

kenótico do Pai, provoca o ser humano a sair de si mesmo e irradiar aos outros 

aquilo que ele mesmo recebeu. O Espírito Santo faz com que os membros da 

Igreja compreendam que devem ser uns para os outros na medida de suas 

capacidades continuação da Kénosis do Pai transmitida pela Kénosis do Filho. 

O ser humano é chamando na Igreja a restabelecer a unidade de toda criação, 

que rompe com seu pecado em Cristo (CODA, 2016). 

A teologia trinitária de Gregório de Nissa afirma o dogma da Trindade, em 

meio à cultura de sua época, articulando a razão e a fé. Com grandeza 

linguística, contribui com o desenvolvimento do dogma trinitário, com a 

linguagem de sua época, clarificando as dúvidas cristãs frente às heresias neo-

arianas. Esclarece a fé no Deus uno e trino, mantendo a monarquia divina, numa 

sociedade politeísta. A sua contribuição é de grande importância para o 

desenvolver trinitário da teologia moderna.  

 

1.3.3. Gregório de Nazianzeno 

O teólogo Capadócio apresenta de modo explícito, após o Concílio de 

Nicéia, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma ousia e são homousi 

na igualdade das três Pessoas. A distinção das Pessoas está no Pai ingênito, no 

Filho gerado, e no Espírito Santo procedendo do Pai, sem ser gerado. O termo 

proceder sendo introduzido na teologia com um vir que não se coincide com a 

geração, com a fundamentação bíblica de Jo15,26. Gregório de Nazianzeno é o 

primeiro a utilizar a passagem bíblica do Evangelho de Jo5,26 para fundamentar 

o termo teológico da processão do Espírito Santo do Pai; do verbo utilizado pelo 

evangelista, Nazianzeno o faz um substantivo (SILVA, 2015). 
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Assim, o Espírito não é criatura por proceder do Pai e como não é gerado, 

não é o Filho, no entanto, é Deus por intermediário entre o ingênito e o gerado. 

Os elementos fundamentais, para este grande teólogo da Capadócia, são a 

unidade da substância e na dignidade da adoração, ou a Trindade nas Pessoas. 

Para ele hipóstases e prosopa indicam que são três pessoas, não distintas em 

sua substância, mas em suas características. Não indicam somente a realidade, 

mas a subsistência e a unicidade de cada uma das Pessoas da Trindade, 

inconfundível entre Elas. O termo relação também é aprofundado a partir da 

autonomia dos nomes recíprocos que agem com distinção, mas numa relação 

que existe intratrinitariamente (CODA, 2016).  

O uso do conceito de relação originária e eterna tornou possível manter 

as características da substância divina e articular sua realização no Pai, cujo 

nome indica a relação que existe entre o Pai e o Filho (vice-versa), do Filho que 

foi gerado do Pai, e do Espírito Santo originado da processão divina. A distinção 

semântica é a que melhor define o sistema das relações intratrinitárias, pois 

concentra toda a dinâmica do movimento de amor recíproco e terno das Pessoas 

divinas. A argumentação intratrinitária tanto linguística como gramatical, permite 

favorecer a interligação entre as hipóstases, pois para o Capadócio, o Pai e o 

Filho não são nomes de substância, mas de relação, que asseguram o 

relacionamento e se distinguem sem apresentar subordinação. A relação 

amorosa que acontece entre as três Pessoas da Santíssima Trindade constitui 

a relação entre Deus e os seres humanos (NAZIANZENO, 2000).  

 

1.4. A Kénosis Trinitária de Hans Urs von Balthasar 

O teólogo suíço Hans Urs von Balthasar sempre compreendeu a Kénosis 

de Deus como a renúncia a Sua divindade. A personalidade de Jesus Cristo 

revela a Trindade em suas relações e o assumir da dor humana. No silêncio de 

Jesus na cruz, o Próprio Deus, se revela, renunciando a ser juiz e humilhando-

se a uma posição humana. A Trindade Balthasariana é apresentada no drama 

da existência humana, a partir do evento Pascal. O conceito da Kénosis trinitária 

de Balthasar faz com que o ser humano coloque-se diante da sua própria 

renúncia, como fez o próprio Cristo, na medida em que Jesus manifesta a glória 
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do Pai. Mas, Ele assume a humanidade, presente paradoxalmente, em Deus-

Pai, que não desaparece Nele, em sua plenitude (RIBEIRO, 2004).  

O imago trinitas se dá no Verbo encarnado, a resposta plena do Pai, de 

maneira livre, cujo fruto é o Espírito Santo, no movimento kenótico que se dá da 

Trindade Econômica e Imanente para a Kénosis primordial que acontece pelo 

Filho e o Espírito Santo para o movimento do Pai. A comunicação eterna da sua 

Kénosis é a Glória na Cruz, a liberdade de Deus, mesmo no sofrimento e na dor, 

não como valorização desta, mas como a outra face do amor absoluto. A 

obediência livre do Filho para o Pai, mostra o amor de salvar o pecador que, por 

sua desobediência, havia perdido; este é o significado da paixão e glorificação 

do Pai, Deus realizando a sua Kénosis.  

No sofrimento de Jesus, na Kénosis total, aparece a glória de Deus, 
“brilha a glória de Deus no rosto de Jesus Cristo”(2Cor 4,6). Isso não 
significa que von Balthasar que se elimine o realismo da paixão. Muito 
ao contrário: “Não há que adoçar o que se refere à cruz de Cristo, como 
se o crucificado, sem sofrer comoção alguma em sua união com Deus, 
se tivesse dedicado a cantar salmos e tivesse morrido na paz de Deus 
(LADARIA, 2015, p. 84) 

E, assim, na cruz, temos a manifestação máxima do abandono na Kénosis 

do Filho, que faz presente da oposição econômica das Pessoas divinas, mas 

que é manifestação última da ação unitária de Deus. Deus plenifica o seu amor 

incondicional e cheio de esperança, em que a Trindade não é um círculo fechado 

em si, mas um processo escatológico aberto ao ser humano no mundo, que sai 

da cruz de Cristo. Na doação do Filho, mostra-se a figura da Trindade no Pai, 

que entrega o seu Filho único à morte absoluta por nós, e o sacrifício comum do 

Pai e do Filho acontece único no Espírito, que liga o Pai e o Filho no abandono. 

É um acontecimento de amor, em que Deus Pai, separando-se do seu Filho 

amado, não ama a Si mesmo, mas inclui o mundo e o ser humano, por obra do 

Espírito Santo. Deus não quer amar a Si mesmo sem amar a criatura, por isso 

sua essência é o amor (LADARIA, 2015). 

Balthasar chega a falar de uma Kénosis original das Pessoas divinas 
em sua doação mutua: assim, só no fato da geração do Filho se dará 
no Pai mesmo uma espécie de esvaziamento de si, uma Kénosis 
primordial a que corresponderia a doação eterna e total do Filho, a qual 
por sua vez encontraria sua expressão e manifestação na Kénosis 
histórico salvífica de Jesus, o filho encarnado, sua expressão e 
manifestação (LADARIA, 2015, p. 316). 
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Assim, a teologia de Balthasar, apresenta Deus como criador que, 

salvando pelo Filho, pelo sangue, e pelo Espírito Santo, faz a Igreja como um 

contínuo deste mistério da salvação. O ser humano, assim, espelha-se na 

economia da Trindade para redimensionar-se do seu pecado, e a cruz é 

fundamental para a síntese do renunciar a si mesmo e da solidariedade entre a 

pessoa humana. A humilhação consistirá em vista da glória de Deus, neste 

processo iniciado desde a encarnação, que é o máximo da exteriorização de 

Deus, revelado no seu amor trinitário. A communicatio idiomatum é a interação 

da divindade e a humanidade na Pessoa de Jesus Cristo, a unidade dos atributos 

divinos e da pessoa humana, em que a Trindade Econômica se comunica e age 

na nossa história humana, em vista à nossa participação na comunhão trinitária 

(RIBEIRO, 2004).  

Balthasar busca uma nova imagem do Deus Uno e Trino a partir da 

Kénosis, a relação intratrinitária sendo totalmente kenótica, no esvaziamento 

eterno da Trindade, constituindo a Pessoa do Pai ao mesmo tempo do Filho e a 

do Espírito Santo. Na sua obra Misterium Paschale é nítido que a encarnação do 

Filho é o ápice da Kénosis trinitária, presente na teologia da Trindade. O hino 

paulino dos Filipenses é aplicado também às demais Pessoas da Trindade como 

caminho teológico para adentrar no mistério trinitário, a partir da contemplação 

do Cristo crucificado. A forma do servo esvaziado de Si, é o supracósmico, que 

existia na forma divina, e sendo planejada a primeira Kénosis, também se planeja 

a segunda, para que o seres humanos possam alcançar a condição divina, 

humilhando-se também diante dos outros (BALTHASAR, 2005). 

A afirmação da Kénosis trinitária de Balthasar dá-se no Cristo, que se 

humilha e aniquila-se, sem glória aparente, à beleza humana, mas que 

demonstra toda a glória e grandeza do Pai. A Kénosis do Pai e do Espírito é 

chave teológica, a partir das relações e missões de cada Pessoa da Trindade, 

para compreender a encarnação, paixão e ressurreição do Filho. O Pai, ao 

esvaziar-se de si para gerar eternamente o Filho e encarnando na carne humana 

faz-se um ser-para e a imagem-esvaziada do Cristo passando pelo Tríduo 

Pascal é o esvaziamento contínuo da Trindade na Igreja e no mundo. O Espírito 

Santo é, em sua essência, saída de si, e faz com que a Igreja, a partir da 

Eucaristia continue a sair de si (BALTHASAR, 2005). 
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A encarnação é uma mudança da forma e não da essência divina, sendo 

a Kénosis não um auto aniquilamento, e sim um assumir divino das nossas 

limitações, para isso, compartilha e sofre os dramas da existência humana. Na 

cruz, o que se esboçava no Primeiro Testamento chega ao seu ápice no 

sofrimento de Deus, compartilhando a dor humana, pela maneira que Deus 

escolheu para se manifestar, como Deus aos seres humanos e para se definir 

como Deus na forma mais radical no perdão, na misericórdia e na solidariedade. 

A encarnação do Filho é uma Kénosis, pois ao distanciar-se do Pai, o Seu amor, 

sofre, manifestando pela sua liberdade divina e obediência, o amor filial e eterno 

para com o Pai (BALTHASAR, 2005). 

A compreensão da ideia de sofrimento do Pai, desenvolvida por Balthasar, 

na Kénosis primordial, em que o Pai dá tudo para o Filho, derramando sobre Ele 

a sua essência, retorna ao mistério da sua Kénosis, cuja primeira consequência 

foi a encarnação. A palavra central de inspiração trinitária para Balthasar é a 

Kénosis na encarnação e morte de cruz do Verbo, para compreender e 

interpretar a imagem cristã de Deus, e Nele, a do ser humano (CODA, 2016). 

Apresenta a visão de Deus, que não é do Deus todo-poderoso, mas de amor e 

misericórdia absoluta, e a Sua manifestação não se dá no esplendor, e sim na 

sua Kénosis. No abandono e no aniquilamento de Deus, existe a possibilidade 

do ser divino comunicar a sua eternidade, na sua autocomunicação, doando-se 

trinitariamente.  

Dessa maneira, o ser humano, criado pelo amor divino, não deve ser 

fechado em si mesmo, mas como imagem e semelhança de Deus, realizar um 

olhar para si mesmo e a cada vez fazer um estar fora-de-si mesmo para outro, 

doando a si mesmo e desapegando-se. Os termos riqueza e pobreza tornam-se 

dialéticos para significar a essência de Deus kenótico, que mediante a sua 

onipotência aniquila a Si mesmo na encarnação e na cruz (BALTHASAR, 2005). 

Alguns aspectos da Kénosis apresentada por Balthasar, presentes na Escritura, 

constituem um valor positivo da sua teologia como o amor e a renúncia, colocam-

se como valor último do cristão, e do próprio Cristo, levando o ser humano a 

plenitude da sua vida.  
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A trajetória trinitária é fundamental para compreender, de acordo com 

Balthasar, na encarnação do seu Filho/Logos crucificado-ressuscitado e pelo seu 

Espírito Santo nos conduz a este amor-kenótico do Pai, conjugando as três 

Pessoas da Trindade no Evento Cristo, isto é, o Pai que é a origem e a meta, o 

Filho a expressão e a revelação do amor do Pai, e o Espírito Santo o amor do 

Pai que comunica o Filho e do Filho ao Pai, como um abrir da história humana a 

vivência desse amor (CODA, 2016). Deus toma a iniciativa de fazer a sua 

Kénosis na história com o ser humano, e assim o ser humano realiza também o 

abaixar-se pelo outro. No encarnar-se/rebaixar-se de Deus no Filho, na 

concepção em Maria pelo Espírito Santo, como atesta o Evangelho de Lucas, 

percebemos a dinâmica kenótica da Trindade, entrando na história humana 

(LADARIA, 2015).  

A revelação de Deus exprime, para Balthasar, no amor solitário que é 

crível, não por veracidade cosmológica, antropológica ou apriorismo, que tira a 

liberdade de Deus e da pessoa humana. O amor de Deus é totalmente livre no 

Filho que doa-a-Si-mesmo e se desapega por uma obediência livre ao amor do 

Pai, manifestando a intratrinitariedade das Pessoas divinas. A história dos seres 

humanos é o único caminho de Deus para realizar a sua transcendência. O ser 

humano diante deste movimento kenótico da Trindade realiza, pelo dinamismo 

livre da sua consciência, o reconhecimento em seu ser de realizar um movimento 

pelo outro. O Cristo, na sua liberdade, responde à liberdade do Pai, e à sua 

vontade, fazendo do seu ser em si mesmo um ser para os outros. 

Na sua perfeita correspondência da sua liberdade ao Pai (que coincide 
entre o seu ser-em-si e o seu ser-pelo-outro) se realiza o ato no qual o 
mostrar-se, o dar-se e dizer-se do fundamento acorrem na unidade. 
Estas questões bases, von Balthasar pode ainda construir a sua 
teologia articulando o movimento estético (pulchrum) da manifestação 
de Deus na história, com aquele dramático (bonum) da ação no 
encontro/desencontro entre a liberdade de Deus e a liberdade do 
homem, e com aquele ontológico (verum) da exibição da verdade de 
Deus e do mundo. (CODA, 2011, p. 476) 

Balthasar está objetivamente centrando sua teologia na recíproca 

articulação trinitária na unidade ontológica. O ser humano, em sua liberdade, 

pode corresponder a esse amor kenótico-trinitário de Deus, na ação dramática 

da cruz que é a categoria central, de Balthasar, admirabile commercium, na qual 

a manifestação da Glória de Deus no rosto desfigurado do crucificado explicita 
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ao ser humano o querer divino, na sua união hipostática, a humanidade 

diretamente participante da redenção atuada por Deus. Na cruz, a redenção vem 

doada ao ser humano, mediante o Espírito Santo. A Glória de Deus manifesta-

se no evento de total abandono de Cristo na vontade do Pai, na forma de beleza 

revelada do amor do crucificado, mesmo que incompreensível pela relação com 

a morte da cruz. 

A formação desta ação divina trinitária é no momento das trevas, quando 

se conhece a máxima distância para Deus, Cristo ao mesmo tempo experimenta 

a unidade com o Pai, rendendo graças do eterno amor entre o Pai e o Filho no 

Espírito Santo7. O entranhar das relações, ou pericórese, no ato de entrega 

mútua e das Pessoas, é fundamental para o desenvolvimento do olhar trinitário 

no mistério Pascal, o sofrimento do Pai que começa no sofrimento de distanciar-

se do Filho, dentro da vida ad intra, pelo fato do Pai ter dado a sua essência pelo 

outro. Balthasar trabalha no sofrimento e aniquilamento do Pai, configurando a 

Kénosis primordial de Deus Pai que dá tudo para o Filho, derramando sobre Ele 

a sua essência (RIBEIRO, 2004).  

A cruz será o momento máximo do amor kenótico em Jesus, na sua 

obediência filial e eterna ao Pai, não como um abandono, mas um sincronismo 

com a existência finita, no compartilhar os sofrimentos do ser humano. A Kénosis 

do Filho torna-se modelo para a Kénosis do ser humano, que deve ser vivida na 

consciência de sua missão, que é a de humildade e prática do serviço e do amor. 

Na Eucaristia, afirma Balthasar, é compreendido esse amor trinitário no, 

distanciar da vida de Deus, pelo pecado, que vem transfigurado da obediência 

filial de Cristo e doado a nós pela forma originária e livre do amor da Santíssima 

Trindade (BALTHASAR, 2005).  

A liberdade intratrinitária funda-se em cada aspecto do drama humana no 

mundo, pois as relações humanas se apresentam em um distanciar-se e 

aproximar do amor divino. A manifestação da Trindade inclui em Si a forma da 

correspondência do ser humano na ação automanifestativa de Deus, pois a ação 

de liberdade de Cristo é expressão gratuita do amor originário da Trindade. A 

                                                             
7 Balthasar em sua obra Misterium Paschale realiza uma aproximação teológica sobre o sacrifício 
da Cruz, da Glória de Deus, do amor-kenótico e da relação intratrinitária próxima da tradição da 
teologia intratrinitária oriental de Bulgakov, de modo especial na sua obra o Cordeiro de Deus. 
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reciprocidade trinitária, ou como expressa Balthasar ‘trinitização’, é a dinâmica 

própria do ser de Deus que é amor (Jo4,8-16). É a interpretação deste amor 

divino como uma oferta livre ao mundo, na relação entre Deus e ser humano, e 

dele com o outro, na doação centrada na reciprocidade e cooriginada da 

Trindade como amor (RIBEIRO, 2004). 

 

2. O conceito de misericórdia 

A palavra misericórdia tem sua origem nas Sagradas Escrituras, no termo 

hesed e sua tradução na LXX, e eleos na vulgata. O uso de hesed é comumente 

utilizado com ´emet que significa “firmeza”, “resolução”, “fidelidade” 

(DICIONÁRIO BÍBLICO, 1983), e associado à qualidade que torna a pessoa 

confiável de dignidade. A palavra hesed evoca o que alguém pode fazer pelo 

outro, tanto Deus (Gn24,12) ou o homem (Gn40,14) e exemplos dessa 

conceituação são claros na história de José do Egito, Ló em Sodoma e de Abner 

com a casa de Saul. Nestes exemplos, fica evidente que se realiza a hesed-

´emet não pela obrigação de se fazer, mas de modo generoso, hospitaleiro, de 

relação humana (DICIONÁRIO BÍBLICO, 1983). 

Hesed também é associado à palavra mishpat como as duas virtudes 

esperadas por Deus - o juízo e a justiça -, juntamente, com a palavra direito é o 

atributo de Deus em relação à humanidade. No juízo, o hesed faz parte da função 

do juiz, mas não como àrbitro, e sim libertador, que possui a vontade de salvar 

(Gn19,19;40,14), utilizada como a função de juiz pelo rei. A vontade de salvar é 

a aproximação da palavra hesed com y´shúa, a salvação, contudo, a 

abrangência do uso da palavra hesed com outras palavras permite-nos não 

apenas compreendê-la como atributo, mas também como um sentimento de 

carinho e amor. A sua união com a palavra rahmin, de difícil tradução, 

relacionada com a palavra rehem, que significa seio ou ventre, demonstra um 

verdadeiro estado emotivo e visceral (DICIONÁRIO BÍBLICO, 1983).  

O sentimento de rahmin demonstra-se para com aqueles que sofrem por 

má sorte ou dos indefesos, como as crianças, por exemplo, o sentimento do pai 

e da mãe para com seus filhos, o mesmo atribuído a Deus em relação com seu 
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povo Israel, o modo esponsal que Deus teve com Israel para gerar em seus atos 

salvíficos, na medida que Israel deve demonstrar aos outros (Zc7,9). O 

sentimento gerado pode ser muito bem traduzido por misericórdia ou piedade, 

atributos para a prática do perdão (DICIONÁRIO BÍBLICO, 1983), que denota 

uma característica mais feminina de um amor de mãe que liga ao seu filho, um 

amor particular, como exigência do coração.  

A misericórdia é para muitos, uma palavra difícil e tida como um sinônimo 

de debilidade. Contudo, resgatando o seu significado e uma experiência de 

profunda compaixão humana por quem sofre é possível compreender a 

importância desse termo. Assim, misericórdia não é sinônimo de um sentimento 

de compaixão e, observando no latim, podemos ver como estes dois termos 

linguísticos se sobrepõem: 

A palavra latina misericórdia, no seu significado original, quer dizer 
ter o coração (cors) com os pobres (miseri), sentir afeto pelos pobres. 
Também o termo alemão Barmherzigkeit aponta nesta direção. 
Significa ter um coração compassivo. Neste sentido humano geral, a 
misericórdia denota atitude de quem transcende o egoísmo e o 
egocentrismo e não tem o coração centrado em si mesmo, mas 
centrado nos outros, em especial nos pobres e afligidos por todo tipo 
de misérias. Transcender-se a si mesmo até os outros, esquecendo-
se assim da sua pessoa, não é debilidade, mas fortaleza. Nisso 
consiste a verdadeira liberdade (KASPER, 2015, p. 36). 

 

2.1.  A misericórdia na perspectiva do Primeiro Testamento 

A palavra hesed com as demais terminologias que lhe são associadas, 

apresenta a maneira de poder conhecer o termo misericórdia, utilizado nas 

Escrituras e de fundamental importância para teologia e prática eclesial. No 

Primeiro Testamento, é um termo muito utilizado e associado à Aliança, à relação 

amorosa entre Deus e Israel. Essa relação é condicionada pela fidelidade que 

deve haver entre Israel, na prática dos mandamentos e de Deus no compromisso 

da sua Aliança e o seu hesed para com aqueles que caminham diante Dele 

(1Rs8,23). A própria Aliança é chamada de uma hesed de Deus para com seu 

povo (Is55,3), e a Aliança unida com a misericórdia pode ser notada na promessa 

da dinastia davídica (2Sm7,15;1Rs3,6), pois a Aliança é o hesed ao qual Israel 

e seus líderes recorrem a Deus, para que perdoe as suas infidelidades à própria 

Aliança (KASPER, 2015).  
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O hesed divino é sempre mais duradouro do que o do ser humano, sendo 

um atributo que mantém as relações humanas, mesmo quando o humano a tenta 

destruir (Ex34,6; Jr3,12s). Deus sempre espera que Israel pratique a misericórdia 

(Os4,1; 6,4-6) na relação entre as pessoas do seu povo. A misericórdia divina 

remete totalmente à alteridade de Deus na sua bondade e amor, e do seu povo 

entre si e para as demais nações. Este substantivo apresenta dois significados 

fundamentais: misericórdia, que salienta o aspecto gratuito de benevolência, e 

lealdade, que ressalta o compromisso. Frequentemente, o significado não está 

diferenciado; ou os dois aspectos se sobrepõem; ou a distinção é duvidosa. O 

compromisso pode ter base natural (família) ou positiva (aliança) (KASPER, 

2015). 

Embora o ser humano na criação, tenha decidido pelo seu pecado, 

afastar-se de Deus e da sua semelhança, Deus aparece de modo atuante 

protegendo o ser humano e não o abandonando ao seu destino (Gn3; Gn8; 

Gn11), embora o termo misericórdia não seja utilizado no Gênesis. A vocação 

de Abraão é uma alternativa para a humanidade, movida pela Sua compaixão. 

No Êxodo, Deus revela-se ser-para-o-seu-povo e ouve os clamores de seu povo, 

a situação dramática em que vive o seu povo escolhido. O Deus de ira como é 

apresentado no Antigo Testamento, é, sobretudo um Deus de misericórdia, que 

se mostra comovido, pronto a perdoar e absolver a culpa e apresentar um 

recomeço (KASPER, 2015).  

A justiça divina torna-se correlata da santidade de Deus, que manifesta a 

sua grandeza e santidade, demonstrando que sua justiça é a prática da 

misericórdia, singularmente, pelos privados de direito e oprimidos. A misericórdia 

de Deus, no Primeiro Testamento, possibilita sempre a conversão do pecador 

(KASPER, 2015). A mensagem veterotestamentária não é uma algo meramente 

espiritual, mas sim uma pratica social concreta do povo da Aliança em seu meio, 

uma vez que Deus age assim para com eles. A fidelidade da Aliança de Deus 

para com seu povo e dele para com Deus, estabelece essa relação de 

misericórdia divina e social, exercida pelos profetas, junto ao povo de Israel. 

A misericórdia de Deus muitas vezes indica, ou implica, a sua vontade de 

salvação, e a relação entre Deus e Israel pode ser resumida em 
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hesed/misericórdia. Este é o motivo dominante e que dá a unidade a todas as 

Suas relações com os seres humanos, mesmo diante das realidades como a ira 

e o juízo (Is54,8; Jr31,13; Mq7,20). A persistência da hesed tende a identificá-lo 

com o próprio Deus e como chave de compreensão do seu ser e o impulso de 

salvar dá início a essa relação da Aliança (DICIONÁRIO BÍBLICO, 1983). A 

história da salvação revelada pelas Escrituras apresenta Deus participando da 

história humana, movido pela sua misericórdia. 

No poema conjugal nos oráculos de Oséias, o termo hesed aparece reatar 

as núpcias entre Deus e Israel (Os2,21-22), a misericórdia seria como que um 

dote desse casamento renovado. A falta da fidelidade e da misericórdia equivale 

à falta do conhecimento de Deus, pois a aproximação do povo de Deus não se 

dá num culto sacrifical vazio, com animais degolados ou queimados, mas sim 

com o hesed, que é amor, bondade, benevolência, solidariedade, e por isso, um 

conhecimento de Deus que leva à prática da justiça (Os6,4-6) (DICIONÁRIO 

BÍBLICO, 1983). A hesed leva a uma ética que Deus quer e espera que do ser 

humano na sua pratica, do seu convívio entre a sua sociedade.  

 

2.2. A misericórdia na perspectiva do Segundo Testamento 

No Segundo Testamento, a palavra que sugere o termo misericórdia é 

eleos, termo grego referente a hesed, mas que no livro de Lucas, no seu primeiro 

capítulo pode ser visto o hesed no texto do Benedictus e do Magnificat. Os 

Evangelhos apresentam o eleos como um dever do ser humano em relação ao 

próximo (DICIONÁRIO BÍBLICO, 1983). Jesus aplica o texto de Os 6,6 a esse 

dever em relação aos pecadores, significando o modelo de eleos, apontando, 

juntamente com a justiça e a fidelidade da Lei (Mt9,13). Nessas passagens, fica 

clara a liberalidade e tolerância que se deve demonstrar em relação ao próximo 

e que se pode esperar de Deus (Mt5,17). A profundidade que se pode 

demonstrar em relação ao próximo está na parábola do Bom Samaritano em que 

eleos é a oferta de assistência com amor a quem necessita, do rei e o empregado 

cruel a disposição de perdoar (Mt18,33). 
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Os significados do Primeiro Testamento, antes de chegar a eleos estão 

expressos na sede de sentimentos nas estranhas (splánchma), simbolizando 

que a misericórdia brota do ventre, das vísceras, das entranhas, do coração. 

Assim, da mesma forma, oiktirmos é a expressão de enternecimento, emoção 

dolorosa, empatia e altruísmo, determinante para a caracterização da 

misericórdia, no termo eleos. A misericórdia é designada pela Escritura como o 

coração, antropologicamente, como centro da pessoa e sede dos sentimentos e 

do julgamento. É Deus que se move verdadeiramente apaixonado pelo ser 

humano e se entristece pela falta de misericórdia entre as relações do ser 

humano e pelos seus pecados (At13,22) (KASPER, 2015). 

Na carta de Tiago ecoa o sentido de que o juízo sem eleos pode ser 

traduzido como juízo sem misericórdia. Eleos é componente da sabedoria 

celeste em contraste com a sabedoria terrena, e demonstra a si mesma no ato 

de fazer boas ações (Tg3,17). O eleos de Deus, no Segundo Testamento, ressoa 

a vontade de salvar, presente no hesed do Primeiro Testamento, juntamente, 

com o amor de Deus é o eleos que O move a dar a vida em Jesus Cristo (Ef2,4; 

1Pd1,3) (DICIONÁRIO BÍBLICO, 1983). O motivo da salvação não é mérito dos 

seres humanos, mas do eleos de Deus, que está próximo do ágape, o amor que 

está especialmente, na vontade de fazer o bem e perdoar. 

O ritmo trinitário da revelação e salvação do Deus trino ecoa muito 

significativo na carta a Tito e de Pedro, como manifestação da misericórdia por 

meio de Jesus Cristo, O enviado do Pai, no Espírito Santo (Tt3, 4-7; 1Pd1,1-2). 

Trata-se de uma confissão na Trindade na salvação econômica, com a 

identidade imanente da Trindade, descrevendo sua atuação na história como um 

agir misericordioso aos homens (CODA, 2016), um agir à vista do sofrimento 

alheio, uma compaixão ativa que leva a agir. Jesus anuncia seu Reino aos 

pobres, pecadores, doentes, cansados e aflitos sem exceção, para que possam 

sentir a misericórdia do Pai, nos seus gestos e palavras. A misericórdia divina 

(Lc6,36) é explicitada como a perfeição da essência divina, para perdoar, ao 

invés de condenar, e oferece sempre generosamente seu perdão.  

As parábolas da misericórdia são contadas numa relação triangular entre 

o ele, eu e o outro, pois a misericórdia de Deus não se decreta sozinha, e nem 
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entre o eu e Deus, mas sempre com a relação entre as pessoas. Nos 

Evangelhos, fica evidente que não é um sentimentalismo existente, mas 

decisões íntimas para ter compaixão, como um movimento das vísceras para 

aproximar-se do outro, não deixando ninguém indiferente. Nas parábolas de 

misericórdia, Jesus contamina o ser humano com a misericórdia de Deus, para 

redimir a miséria humana (CONSELHO PONTIFICIO PARA A NOVA 

EVANGELIZAÇÂO DOS POVOS, 2015). As vísceras humanas envolvem o 

coração, com os sentimentos próprios do amor, a compaixão e a misericórdia, 

que faz com que seja uma ação que produz cura no outro. 

As parábolas de Jesus que mostra Deus inclinando-se e rebaixando-se 

ao ser humano, nas suas feridas, apresenta uma proposta de mudança de 

mentalidade de sair de si para o outro, de reconhecer o outro como irmão e seu 

próximo. O amor e a misericórdia de Deus sempre passam pelo outro e nos 

fazem próximos das pessoas, revelando o rosto mais humano de Deus, que tem 

um amor excessivo. O amor de Deus pelos pecadores motiva o amor pelos seres 

humanos, expresso com grande profundidade por Jesus nos Evangelhos, que 

procura os pecadores para amá-los e perdoá-los (CONSELHO PONTIFICIO 

PARA A NOVA EVANGELIZAÇÂO DOS POVOS, 2015). O amor de Jesus faz 

com que todos sintam misericórdia de Deus em cada parábola contada, e a 

mudança do coração, pela compaixão visceral. 

Na parábola do Bom Samaritano, é possível realizar um paralelo de ver, 

compadecer e inclinar-se sobre a pessoa ferida, o mesmo movimento kenótico 

que Deus realiza. No Filho Pródigo, o pai não deixa de ser pai e não tira a 

dignidade de seu filho; ao contrário, sendo fiel a ser pai, devolve a dignidade de 

seu filho. As parábolas da misericórdia servem para esclarecer a conduta de 

Jesus como expressão misericordiosa do Pai e de atuar no anúncio do Reino, o 

que levará para o caminho da cruz. Na medida em que Deus oferece seu Filho, 

que livremente aceita doar-se e obedecer ao Pai, oferece mais misericórdia para 

reconciliar o ser humano com Ele, consigo e com o próximo. A misericórdia 

revelada na cruz suscita-nos a esperança contra toda a desesperança (Rm4,18).  
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2.3. A misericórdia nos Padres da Igreja 

Os Padres da Igreja destacam muito a palavra misericórdia em suas 

homilias, principalmente, sobre a bem-aventurança da misericórdia. A exortação 

principal é para o modo que as pessoas agem, questionando se, de fato, podem 

receber a misericórdia divina. A misericórdia divina, como consequência da 

prática da misericórdia terrena entre as próprias pessoas, em que o Senhor 

espera que as pessoas ouçam o que anunciaram os profetas, é prática da 

misericórdia, como destaca Cesário de Arles. Os Padres da Igreja são 

verdadeiros cantores da misericórdia e convidam a ser misericordiosos como o 

Pai (Lc6,36), com um convite a vocação de todo cristão que é a santidade 

(CONSELHO PONTIFICIO PARA A NOVA EVANGELIZAÇÂO DOS POVOS, 

2015). 

A parábola do Samaritano encontra-se nos escritos dos Padres da Igreja 

como referência constante e de importância no Ocidente, com Santo Agostinho, 

o verdadeiro cantor da misericórdia. No mundo cristão antigo, em confronto com 

a cultura pagã, a pratica da misericórdia é considerada uma virtude nobre. Muitos 

filósofos gregos viam a misericórdia como uma fraqueza da alma e que se 

opunha à razão humana na procura da justiça. Os Padres da Igreja, na leitura e 

ensino, da Escritura normatizavam a vida cristã proclamada e vivida na Igreja. 

Assim, apresentavam o Deus bíblico como paciente e misericordioso, até mesmo 

nas páginas mais difíceis e duras da Escritura.  

No catecumenato, os Padres da Igreja orientavam, pela oração do Pai 

Nosso, para que os catecúmenos fossem capazes de ser misericordiosos. Esta 

educação traduzia-se pelas relações de ajuda recíproca, pois no rosto 

misericordioso do Cristo podemos ver a misericórdia do Pai em favor do ser 

humano pecador. Assim, a junção dos termos coração e miséria possibilitam, 

para os Padres, um olhar cheio de misericórdia e compaixão de Deus pelas suas 

criaturas, uma vez que Ele se ajoelha diante da miséria humana, socorre e anula 

o pecado com o seu coração (CONSELHO PONTIFICIO PARA A NOVA 

EVANGELIZAÇÂO DOS POVOS, 2015). 

Contudo, o olhar da misericórdia é um olhar eclesial, da comunidade, 

esposa de Cristo, que se comove com os dramas humanos e empenha-se em 

socorrer com o perdão e as obras de misericórdia. Como mãe dolorosa pela 

morte do Filho, é a Igreja que chora pelos pecados de seus filhos que gerou na 
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pia batismal, e na vida cristã pela relação de misericórdia, e de ajuda recíproca 

leva o ser humano a encontrar-se no que os une. O motivo que faz a misericórdia, 

em qualquer pessoa manifestar o perdão no abraço amoroso do Pai, mesmo 

diante da limitação do coração, é o Pai que apresenta a sua misericórdia no Seu 

coração encarnado, em Jesus Cristo.  

 

2.3.1. Agostinho 

Santo Agostinho sentiu-se pessoalmente atingido pela misericórdia de 

Deus, e a sua biografia de conversão poderia ter como um subtítulo a 

misericórdia, pela sua experiência pessoal com a misericórdia divina levando-o 

a perceber que a misericórdia é como Deus se dá a conhecer. O bispo de Hipona 

tem a consciência de que a misericórdia de Deus pertence a qualquer homem 

que necessite dela. Explicou a seus fiéis sobre a misericórdia que perdoa e a 

misericórdia que socorre o pobre, e o homem preso a sua racionalidade, 

somente, precisa do raio da esperança da misericórdia (CONSELHO 

PONTIFICIO PARA A NOVA EVANGELIZAÇÂO DOS POVOS, 2015). 

Apresenta a misericórdia, como um dom que dá de si mesmo, e toda a Trindade. 

Agostinho interpreta a misericórdia segundo o seu significado linguístico 

de ter o coração com os pobres e aflitos no sentido amplo da palavra, e a 

compaixão não é só semelhante à misericórdia no sentimento suscitado do 

sofrimento do outro, ou de atitude afetiva. Assim, é possível compreender a 

correta interpretação da compaixão e misericórdia divina e sua relação com a 

Kénosis, de Deus que não pode ser misericordioso de modo passivo e de fora 

do sofrimento humano. O desenvolvimento da misericórdia, no Cristianismo, não 

se torna um assistencialismo, mas antes de tudo uma participação na 

misericórdia divina de modo concreto, se relacionado com as outras pessoas em 

suas diversas necessidades (KASPER, 2015). 

No seu livro das Confissões, Agostinho inscreveu a regra de ouro no 

coração do ser humano, para a prática da misericórdia com obras espirituais e 

corporais, em que no Sermão da Montanha, Jesus profere e assume esta regra 

de ouro e por conseguinte, ao mandamento do amor para todos, inclusive aos 
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inimigos. A misericórdia é apresentada para formular a ética cristã, o homem 

identifica-se com o seu coração e com o seu amor, a casa que gosta de habitar. 

Assim o homem para olhar a si mesmo, deve olhar para dentro de si com a luz 

de Deus, com a sua misericórdia, e a miséria como sofrimento próprio e a 

misericórdia como sofrimento pelo outro. 

Olhando para a cena de Jesus na cruz com o ladrão a seu lado, a quem 
prometeu: Hoje estarás comigo no paraíso.......O Senhor enquanto ele 
dizia: Lembra –te de mim; mas quando? Estiveres no teu reino, logo 
lhe respondeu: Prometo-te que hoje estarás comigo no paraíso. A 
misericórdia concedeu o que a miséria diferia. (AGOSTINHO, 2015)  

A partir da palavra hesed sublinha a fidelidade da misericórdia de Deus 

por cada pessoa, e traduz a misericórdia pela pratica do amor ou a fidelidade do 

amor de Deus pela humanidade, celebrada expressamente nas orações 

israelitas (Sl117) (CONSELHO PONTIFICIO PARA A EVANGELIZAÇÂO DOS 

POVOS, 2015). O cristão que pode contemplar a Deus, pode descobrir a visão 

da Trindade, o mistério imenso que um dia contemplará face a face (1Cor13,12), 

somente pela misericórdia e somente obtém-se pela contemplação da Trindade. 

A misericórdia ao invadir o coração do ser humano faz com que perceba Deus 

nele e saia de si mesmo, aproximando-se de Deus, dos outros e do seu próprio 

mistério. A misericórdia se torna um dos caminhos que Deus utiliza para se 

aproximar dos seres humanos, e por ela o ser humano, aprende a sentir-se unido 

ao outro, por vínculos de misericórdia, que também recebeu de Deus.    

A misericórdia é para Agostinho uma das maiores mediações que 
permite o ser humano a conhecer a si mesmo, o mistério da própria 
humanidade que o liga aos seus semelhantes e o une a Deus. A 
compaixão adquire por isso também uma valência antropológica. 
(CONSELHO PONTIFICIO PARA A EVANGELIZAÇÂO DOS POVOS, 
OS PADRES DA IGREJA E A MISERICÓRDIA, 2016, p. 56). 

 

2.3.2. Gregório de Nissa 

Gregório de Nissa, como outros Padres da Igreja vê na misericórdia a 

maneira como Deus se aproxima do ser humano, e o faz realizar um caminho de 

encontro consigo mesmo, com o outro e com o próprio Deus (NISSA, 1979). O 

caminho da misericórdia é o que nos aproxima da sabedoria divina, sabedoria 

que faz com que o próprio ser humano encontra a santidade. Este Padre da 

Igreja apresenta de modo claro que o único caminho para Deus e a santidade é 
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o apresentado pelo próprio Deus, que na sua misericórdia, quer que toda pessoa 

humana experimente sua misericórdia e também seja misericordioso para como 

seu próximo. 

Em seus escritos, Nissa apresenta um comentário da misericórdia a partir 

da quinta bem-aventurança, como o caminho apontado pelo Cristo, à alegria da 

vida humana e o caminho para felicidade eterna. Assim, aponta a participação 

nas bem-aventuranças como a comunhão com a divindade, com a qual a Palavra 

de Deus conduz aqueles que realizam a experiência de fé. O caminho apontado 

pelo Cristo, segundo o teólogo capadócio, é que Deus é misericórdia, conforme 

está escrito o seu nome, nas Escrituras, como o atributo do poder divino. A 

Escritura apresenta o nome de Deus como misericórdia, que é a característica 

do próprio Deus em Si mesmo e consequência do seu amor para com o ser 

humano (KASPER, 2015). 

Na quinta bem-aventurança, encontra-se o caminho que Gregório de 

Nissa expressa sua teologia, na misericórdia, não como uma condição de 

felicidade ao ser humano, e sim a graça oferecida por Deus que conduz a 

humanidade no mundo. A Trindade é a verdade da ação da misericórdia divina 

realizada na história humana, como manifestação da sua ação salvífica na 

criação (KASPER, 2015). O ser humano, ao sentir a ação de Deus, como a 

presença da compaixão divina, nas mais diversas situações que possam ser 

vivenciadas, pode colaborar para que toda humanidade através de uma 

reciprocidade mútua, de relação com base na misericórdia, experimente a 

misericórdia divina. 

Deus é o amor que engendra no coração humano a compaixão altruísta, 

que é capaz de amenizar quaisquer males e sofrimentos existente no mundo. O 

amor misericordioso de Deus, atesta Gregório, intensificado nas relações 

humanas é a face de Deus que realiza o amor verdadeiro, para que no mundo 

haja a perfeição na relação de diálogo, mesmo entre os inimigos (NISSA, 1979). 

A igualdade na sociedade humana somente é possível numa relação baseada 

na bem-aventurança da misericórdia, pois somente aquele que consegue ter 

compaixão pela outra pessoa, realiza uma relação que constrói uma sociedade 

humanizada na paz, na justiça e nos direitos. A misericórdia não se torna uma 
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fraqueza como pensavam os filósofos gregos e contemporâneos, mas sim uma 

virtude que enobrece as almas e a dignidade humana (KASPER, 2015). 

Bem-aventurados os misericordiosos é a possibilidade de descobrir um 

caminho de convivência pessoal e comunitária, de germinar a bondade nas 

relações das pessoas. O poder de dominar a vontade humana é realizado pela 

necessidade de não deixar o mal corromper a intenção de cada pessoa humana 

alcançar a misericórdia pessoal, que só se dará na sentença divina, num 

julgamento a partir da própria misericórdia realizada em favor de combater a 

vontade humana do mal. A imagem da justiça divina deixa de ser punitiva e 

clarifica a vontade de Deus em salvar cada pessoa, e também que essa seja 

vontade de cada pessoa pela outra pessoa. Os ensinamentos do Cristo tornam-

se a possibilidade de buscar a misericórdia pessoal e para as relações humanas 

no mundo. 

Gregório de Nissa apresenta a misericórdia como a razão para as pessoas 

poderem combater o mal presente no mundo. A inspiração no sermão das bem-

aventuranças (Mt5, 1-12) para os frutos de paz, justiça, piedade, solidariedade, 

compaixão e altruísmo, que devem estar presentes nas relações humanas. O 

Evangelho é ensinamento para a realização das justas relações, que deve haver 

entre as pessoas, como princípio de fraternidade (NISSA, 1979). A misericórdia 

e a sua prática é mais do que somente uma boa ação, mas é a escolha partir de 

um atributo divino, de encontrar pela compaixão um futuro seguro para a 

convivência humana. 

 

Conclusão 

Deus se revela para o ser humano e caminha em direção a ele, por Cristo 

e, a partir dessa revelação da fé encarnada foi sendo formulada a doutrina da 

Trindade. Na encarnação, é possível compreender Deus, de maneira kenótica, 

manifestando seu amor misericordioso no seu Filho, entregando-o à morte, a 

máxima manifestação do amor de Deus pelos seres humanos. No seu Filho 

Jesus, o Pai colocou o seu amor e a sua misericórdia, que respondem às 

expectativas do coração humano, e toda a incompreensibilidade. Na Kénosis, e 
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na misericórdia, o mistério da Trindade inclina-se, rebaixando ao ser humano, 

para que ele possa experimentar como Deus o ama, doa a Si mesmo, para que 

toda pessoa possa realizar este caminho kenótico e criar uma sociedade de amor 

e paz. 

Essas Pessoas não atuam de modo separado, mas em toda atuação ad 

extra agem unitariamente as 3 Pessoas divinas, no correspondente de cada 

Pessoa, mas no modo pericorético na vida ad intra da Trindade, o Pai envia o 

Filho, próprio Dele, o Filho que se encarna, como próprio de Si, e a efusão do 

Espírito Santo, como sua própria singularidade. A encarnação é a verdade 

primeira e última do imanente e econômico da Trindade, onde o Deus uno e trino, 

esvazia-se a da sua vida divina e torna a Si significado de amor e misericórdia. 

A Trindade é uma unidade que realiza no seu processo kenótico de doação 

recíproca, de Deus que enviou o Filho para a sua missão de encarnar-se e a 

missão do Espírito Santo de dar a continuidade na humanidade, desse 

movimento kenótico.  

No mistério da nossa salvação, trabalhado e sistematizado pela teologia 

trinitária de Balthasar, com uma profunda mística e beleza, o Pai toma a iniciativa 

da missão com entranhas de mãe (LADARIA, 2015), e com cuidado amoroso e 

misericordioso dá testemunho a favor do Filho, já que o ama e o Filho 

corresponde a esse amor, por isso há Kénosis, a ponto de entregar seu Filho 

livremente por amor ad intra na salvação do ser humano. O doar-se é o 

verdadeiro amor e o ser humano deve, ao reconhecer esse amor kenótico, doar-

se pelo outro sempre, à imitação do Pai misericordioso. A teologia de Balthasar 

permite buscar novos paradigmas, que nos autorizam a falar de um Deus a partir 

da sua misericórdia, compreendendo a Kénosis primordial, não só até o 

presépio, mas até a cruz, e pela ressurreição, o retorno à eternidade 

(BALTHASAR, 2005).  

Os Padres da Igreja mencionados são de fundamental importância para a 

compreensão da formação do dogma trinitário, da fonte e utilização de Balthasar 

em sua teologia da Kénosis trinitária e da própria Kénosis em si, e também para 

a relação com a temática da misericórdia. O Deus misericordioso, ao assumir a 

situação mais pobre da miséria do ser humano, escuta o seu sofrimento, inclina-
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se e humilha-se, ao descer para estar junto ao homem nas suas necessidades. 

Esta é a maneira que Deus escolheu, para acolher e perdoar o ser humano e 

conceder a oportunidade de uma experiência humana, baseando suas relações 

na prática de misericórdia.  

A morte do Filho, manifestando toda a sua dor e sofrimento, permite 

explicitar o conceito de Kénosis e de misericórdia, no estudo a partir da Trindade, 

em que Balthasar, nas três Pessoas da Trindade procura uma reflexão teológica 

a partir da cruz, centro de toda Kénosis de Deus na história da salvação 

(RIBEIRO, 2004). O Deus que Jesus nos apresenta é um Deus do rebaixamento 

kenótico, de total aniquilamento de sua divindade e que adquire a condição de 

servo, em contraposição ao Deus em misericórdia e majestoso do imaginário do 

ser humano. Assim como o sofrimento de Jesus não estava nos planos de Deus, 

quando criou o ser humano, o sofrimento do ser humano também não estava 

nos planos divinos (BALTHASAR, 2005).  
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CAPÍTULO II: KÉNOSIS TRINITÁRIA 

 

Introdução 

 Balthasar (2005), em sua obra sobre o Tríduo Pascal, na Teologia dos 

três dias, apresenta o acontecimento de Cristo, no ritmo das narrativas dos 

últimos momentos de Jesus, precisamente unindo a Quinta-Feira Santa com a 

Sexta-Feira Santa como o caminho para a cruz, o Sábado Santo, como caminho 

para os mortos e o Domingo de Páscoa, como o caminho para o Pai. A novidade 

da teologia balthasariana é verificar na Kénosis do Filho, em sua encarnação, 

morte e ressurreição um mistério das Pessoas da Trindade divina, isto é, uma 

proposta de leitura trinitária do mistério da Kénosis, em solidariedade com o ser 

humano em seus dramas, como a solidão e falta de misericórdia. A Trindade, 

centro da fé cristã, tem no mistério pascal o seu coração visível na história, na 

revelação da sua entrega e esvaziamento do eterno dom de si, até a morte de 

cruz. 

 A solidariedade com os mortos não está na morte física, mas na 

experiência de estar sem Deus na eternidade, em função do pecado, que leva à 

extrema solidão. A teologia de Balthasar aprofunda a missão de Cristo que não 

termina na cruz, mas na obediência ao Pai, até na descida aos infernos. Este 

silêncio do Pai, na morte do Filho permite que ele cumpra sua missão de 

encarnar-se e revelar-se no caráter incondicional do amor de Deus para com 

todo o ser humano. Tal missão significa o encarnar-se por parte de Deus como 

desejo de submeter-se às liberdades e leis humanas, que geram a história e de 

aceitar a decisão humana, responsável pela cruz e a morte de seu Filho. 

Consequentemente, ao poder perdoar a humanidade, realiza a história da 

salvação, pela Kénosis. 

 O mistério Pascal do Filho é como o cume do subcontrário, o drama entre 

os céus e a terra no cenário humano, no qual Balthasar apresenta o Cristianismo, 

em primeiro lugar, como um agir de Deus revelado na história. Assim, no Mistério 

Pascal, explica na Kénosis, de cada Pessoa da Trindade, o desenvolvimento do 

drama de Deus com a humanidade, ou seja, uma iniciativa divina de se 

manifestar na natureza humana, o que comparado à inteligência humana, parece 



 
 

56 
 

como uma loucura a oferta desse amor absoluto. O fruto desse choque da 

Kénosis divina na história humana irá permitir ao ser humano, que é a imagem 

de Deus, a possibilidade concreta para a existência humana: o amor 

transfigurado em sacramento do amor Trinitário, em que uma Pessoa da 

Trindade sofreu, mas em que todos os da Trindade, cada um a seu modo, 

sofreram (BALTAHASAR, 2005).  

 A obediência de Cristo, salienta Balthasar, exige de Jesus mover-se tanto 

pelos homens, como por Deus, e que só essa obediência faz a unidade da vida 

do Cristo, mantendo-se sem falha até a morte de cruz, em que lhe é tirada toda 

a visão e contato com o Pai. Também essa obediência deve ser como morte 

diante de Deus, em que Cristo convida a Igreja a seu seguimento. A fé na 

ressurreição do Cristo faz compreender que não existe a ressurreição sem a 

Kénosis econômica da encarnação, que tende para a cruz.  

A Kénosis econômica é o movimento divino que se abaixa para se elevar, 

esvazia-se para se doar, porque Deus é comunhão de amor pessoal dos Três 

divinos, que eternamente se abaixam, se doam e se acolhem. O movimento 

trinitário de amor e doação, a Kénosis, no dom primeiro do Pai, apareceria do 

lado do doador como um risco, se não houvesse contrapartida do eterno 

reconhecimento infinito, que é o Filho disposto a se entregar de volta. A eterna 

Eucaristia, que é o Filho, mostra que não é somente do Filho que se recebe do 

Pai, nem do Espírito que se recebe de um e outro, mas que também o Pai deve 

sua paternidade ao consentimento do Filho e, juntamente com o Filho, deve o 

poder de expiração, ao consentimento do Espírito Santo (RIBEIRO, 2004). 

 A Kénosis Trinitária, no pensamento de Balthasar, aponta marcas com 

que a fé no Deus-Trindade é Amor, revelado na Kénosis do Filho e derramado 

pelo Espírito Santo na vida cristã, despertando o desejo da prática kenótica na 

prática misericordiosa e, assim, ter presente, de um lado, a inseparabilidade da 

justiça e da misericórdia divina de Deus, e de outro lado, o fato de transformar 

as palavras de esperança objetiva em possibilidade real, o destino humano 

diante de Deus. Assim, este estudo da Kénosis Trinitária possibilita pensar a 

esperança de que a humanidade inteira possa encontrar diante de Deus a 

misericórdia, uma vez que a Igreja jamais pronunciou a danação de ninguém e 
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que podemos esperara salvação de todos na confiança da misericórdia infinita 

de Deus. 

 Balthasar apresenta uma eterna Eucaristia do Filho, que é gerado como 

a eterna ação de graças do Pai e, pela Kénosis, realiza a eterna Eucaristia na 

entrega de seu Filho Jesus, em unidade com a Sua vontade de se entregar, em 

comunhão com o Espírito Santo. Este é um significado profundo da Eucaristia, 

que suscita amor de quem comunga a viver e participar desta mesma ação 

trinitária, incluindo no cotidiano os mesmos sentimentos kenóticos, como o da 

perda e abandono de Deus. A própria celebração da Eucaristia realizada pela 

Igreja nos comensais do pão e do vinho indica essa ‘fraqueza’ que é mais forte 

que o ser humano, pois ativamente circunda o amor trinitário decorrente do Cristo 

Crucificado e Ressuscitado, numa Kénosis eclesial, na livre decisão de associar-

se ao ato de Jesus Cristo de renúncia de Si mesmo (BALTHASAR, 2005).  

 Assim, a Kénosis econômica do Filho provoca e dinamiza à Igreja realizar 

o mesmo ato de renúncia de si mesma e pôr-se a serviço da Kénosis divina, com 

a direção do movimento que Deus percorre a História. Esta é uma Kénosis 

eclesial na estrada da obediência crística, na vontade do Pai e pela inspiração 

do Espírito Santo, que não sopra de fora, mas aflora, na liberdade de cada 

cristão. Sua missão é assimilar-se à Kénosis de Cristo, na fidelidade eclesial de 

discernir pelo Espírito, rompendo grilhões institucionais, que ao invés de uma 

cisão, apresenta a possibilidade de provocar a modelo da Trindade, numa 

pericórese das Pessoas divinas, em que a Igreja, a exemplo delas, com suas 

missões próprias, entrega-se sem reservas com um amor trinitário. 

  Deus envia seu Filho ao mundo, manifesta seu amor entregando-o à 

morte e mostra-se mais misterioso e inescrutável. Como explica Balthasar 

(2005), um Deus puramente transcendente seria totalmente abstrato, mas um 

Deus também imanente é um mistério concreto, na medida em que se aproxima 

de nós, e quando começamos a conhecê-lo, nos elevamos a Ele para 

começarmos a compreender o quanto é incompreensível. Nisto, vemos a 

manifestação de Deus no Cristo e esta sua proximidade é a maior possibilidade 

de ver sua grandeza e misericórdia. O mistério do amor de Deus é a nossa 

salvação, o mistério do seu próprio amor (LADARIA, 2005). 
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 Jesus torna-se Deus manifestado e revelado a nós (Jo3,6), pois é a 

revelação do abismo do amor, a incompreensibilidade da proximidade 

incompreensível, que a superando, responde às expectativas do coração 

humano. Uma esperança que o homem não consegue por si mesmo, mas no 

Deus Uno e Trino. Balthasar discute o risco de a Trindade imanente reduzir-se à 

Trindade econômica, quer dizer, Deus corre o risco de ser absorvido no processo 

do mundo e não poder chegar a Si mesmo, anão ser através desse mesmo 

processo. 

 A economia da salvação manifesta que o Filho eterno, em sua mesma 

vida, assume o acontecimento kenótico do nascimento, da vida humana e da 

morte de cruz. Dessa forma, Deus se comunica absolutamente a si próprio no 

Filho e no Espírito Santo, conduzindo a vida trinitária. Enquanto o Filho assume 

estes acontecimentos, eles afetam o próprio Deus Pai, que não pode deixar de 

viver com o Filho e o Espírito Santo, os acontecimentos do seu Filho encarnado. 

Assim, compreendemos que a Trindade Imanente, soberana na sua liberdade 

de amor, é o fundamento da história da salvação (LADARIA, 2005). 

 

1. O amor kenótico do Pai 

O significado da Kénosis do Filho está na glorificação do Pai, pela 

encarnação e paixão do Cristo, em que Deus vai realizando a sua Kénosis. O 

Pai vai revelando a Si mesmo e mostra a intimidade de sua misericórdia e 

divindade na economia da Trindade (Ef1,3-4) (BALTHASAR, 2005). Deus criador 

salva pelo seu Filho e pelo Espírito Santo, e a Igreja continua este mistério de 

salvação. O ser humano espelha-se nesta economia trinitária para 

redimensionar-se do seu pecado. A Trindade Imanente é a economia de Deus 

que se dá por inteiro na autocomunicação, com a criação e sua atuação na 

história (RANHER,1966), considerada em si mesma, em sua eternidade e 

comunhão pericorética entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.  

O Pai em sua benevolência, fidelidade e misericórdia, afirma Balthasar, 

que a sua substância em Si mesmo é o amor, não só às suas criaturas, mas para 

o qual necessita do amado gerado na autodoação, e para demonstração do 
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perfeito desprendimento da unidade dos dois, necessita também o terceiro, o 

fruto e testemunho do amor que gera e agradece. A doação eterna desse amor 

dá-se a entender como um ato de amor impensável, que ele como Amado Pai 

recebe a sua substância, ao mesmo tempo é amante como o Pai, amante em 

correspondência que responde de todo ao amor do Pai, preparado para tudo no 

amor do Pai, preparado para tudo no amor.  

A doutrina da Kénosis é a consequência teológica para a condição da 

compreensão da salvação, que Deus realizou com seu povo da Primeira Aliança 

e que acontece na reconciliação definitiva, em Jesus Cristo, com o ser humano, 

no Segundo Testamento. O Pai faz de Si mesmo a base dessa Palavra para 

ensinar, dizer e entender o Homem-Deus, que é Deus abandonado, por suas 

próprias razões, Deus em sua Palavra se fez homem, superior a qualquer outro. 

O Amor trinitário é necessário para a obediência do Filho ao Pai, na obra 

redentora da reconciliação do mundo com Deus, no ser humano e as suas 

criaturas. 

O amor kenótico do Pai apresenta-se desde o início da criação e na 

Encarnação do seu Filho tem a sua plenitude. O Deus veterotestamentário que 

é go’oel, defensor dos que não têm defensores, manifesta a glória do seu amor 

na cruz e ressurreição, pois o Cristo desce dos céus ao ser humano e cumpre 

as promessas do Pai. Nele, o Espírito Santo se torna simples para unir o ser 

humano do tempo. A criação é o movimento trinitário, que mostra o amor do Pai 

e dá a liberdade, mesmo com risco, ao ser humano. O amor kenótico do Pai o 

fez livremente renunciar à sua onipotência e se torna servo, assumindo o 

sofrimento humano, para melhor conhecê-lo, tornando-se próximo, tocável e 

acessível.  

A primeira Kénosis intradivina, é a maneira como Balthasar descreve o 

Pai, que gera seu Filho, saindo de si mesmo, para ser no Filho. O Pai é esse 

movimento de doação de Si; este é o ato divino que gera o Filho, e com isso, o 

Pai é a colocação e uma distância absoluta infinita, no interior da qual todas as 

outras distâncias, que possam surgir, como a do pecado, serão incluídas e 

compreendidas. No amor, o Pai se encontra numa renúncia absoluta a ser Deus 

só por si mesmo. O gesto do Pai exprime e dá passagem a toda a sua divindade, 



 
 

60 
 

enquanto gera o Filho como o infinitamente Outro, um gesto que ele não somente 

faz, mas simultaneamente, é o eterno pressuposto e a superação de tudo o que 

será divisão, dor e alienação no mundo, e de tudo que haverá de dom de amor, 

de possibilidade, de encontro e de felicidade. (RIBEIRO, 2004). 

O Pai, enquanto se dá sem nada se reter, não se perde, nem perece no 

dom e, tampouco, guarda algo de Si para Si mesmo. Essa autodoação é a inteira 

essência de Deus, que só pode ser Deus na Kénosis intradivina. O drama 

trinitário tem uma duração eterna: nunca o Pai e o Filho estiveram sem o Espírito. 

Ao final da ressurreição o Pai mostra ao mundo o seu Filho ressuscitado, que é 

a prova de seu amor a perfeita revelação. O Pai, numa Kénosis primeira e 

absoluta, se deu integralmente ao Filho, num dom total e recíproco, na Kénosis 

do Filho, e se derrama a nós na Kénosis do Espírito Santo, sem romper a total 

liberdade de cada pessoa da Trindade. 

O Pai, na doação de Si mesmo revela todo o seu amor como 

derramamento incompreensível. Não se trata de um Deus passivo com máscara 

kenótica, que pensa em nos salvar, mas um Pai que doa seu Filho, que realiza 

a vontade do Pai, em total liberdade e pleno amor (Jo6,30). Na missão do Filho 

se revela o amor kenótico do Pai, num movimento de sua oferta e da aceitação 

do Pai, que envia. O amor kenótico do Pai é uma expressão intratrinitária que se 

encarna no Filho e no momento da sua paixão e morte histórica mostra que é 

uma experiência do amor eterno expressa no dom da vida terrestre (RIBEIRO, 

2004). 

O amor kenótico do Pai consiste no dom do seu Filho ter se tornado dom 

da vida pelos homens e no amor, dom de si mesmo tão absoluto que contém e 

reflete a eternidade do amor do Pai. O dom recíproco do Pai e do Filho apresenta 

Balthasar, como algo tão forte e estreito entre e o Pai e o Filho manifesto ao 

mundo, que se torna a manifestação do amor, na qual toda a missão de cada 

Pessoa da Trindade tem unidade absoluta nesse amor. A relação de amor 

trinitário se manifesta no Pai, na disponibilidade total do Pai de entregar seu Filho 

para expiar todo pecado.  

O mistério desse amor trinitário tem na economia salvífica seu coração no 

esvaziamento que se abaixa e se exalta culminante no mistério pascal. A teologia 
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trinitária como desenvolvimento da fé no único Deus, que ressuscita seu Filho 

da morte feita na cruz e nos derrama seu Espírito Santo, consiste na presença 

de Deus para nós, conosco de modo inesperado e surpreendente cujo nome do 

lado de Deus aparece como Amor-Doação e do lado homem, a oportunidade de 

resposta com um dom em si. O Pai revela que sua vida é intratrinitária e o que o 

constitui em sua manifestação para o mundo é a reconciliação da pessoa 

humana no seu Filho Jesus. 

Balthasar nos mostra como o Pai dá passagem a toda sua divindade 

enquanto gera o Filho na eternidade, tanto para a dor, quanto para a glória, numa 

única realidade do Amor. Assim, o Pai passa a entregar toda a sua divindade, 

em igualdade de essência, numa consubstancial oferta num evento do amor 

absoluto, que consiste em ser doação de Si mesmo. A doação eterna do amor 

do Pai é o mistério absoluto da Trindade, que se exprime a nós nesse modo 

kenótico de doar-se a Si mesmo, no mesmo esvaziamento, da eterna Kénosis 

intratrinitária como expressão infinita do amor de Deus (BALTHASAR, 2005). A 

Kénosis do amor do Pai é a sua autodesapropriação na geração do Filho 

equissencial, que perpassa toda a Trindade, em que nenhuma das Pessoas é 

para si, mas uma comunicação de um para o outro, do dom do amor do Pai. 

O amor kenótico do Pai, afirma Balthasar (2005), é de amor sem reservas 

e o dever de cada ser humano é de esperar a salvação para todos. Mesmo que 

haja possibilidade da danação eterna, sempre permanece a paciência de 

acreditar no extremo da misericórdia de Deus, com plena confiança e entrega, 

um amor que tudo espera (1Cor13,7), que exprime toda a solidariedade para 

com a humanidade. A Kénosis do amor do Pai obriga a teologia dogmática 

católica a fazer um convite para a tendência universal da Redenção e a enfrentar 

a morte eterna como um manifesto de vida eterna. 

O caminho do amor kenótico do Pai é o mandamento do amor que 

possibilita contemplar e compreender o Deus Trindade, e amá-lo com toda 

inteligência e força (Dt6, 4-5). O fruto desse amor do Pai pelo ser humano é 

possibilitado e experimentado no amor entre os irmãos, porque o amor é a 

essência de Deus (1Jo, 4), que sendo amor, é Trindade e torna-se amor no amor 

do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não num círculo fechado, mas num 
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amor que se comunica e se infunde. Deus deu-se a conhecer como o Deus da 

Aliança, num pacto de amor, como as entranhas de uma mãe (Is49,15) e seu 

cuidado amoroso com os seres humanos adquire um papel destacado de 

pertença. Deus, que é o Pai de Jesus, quer estender seu amor de Pai à 

humanidade no mistério pascal de seu Filho (LADARIA, 2005). 

 

1.1. Na Escritura 

A Escritura revela a presença de Deus salvando o seu povo, o prenúncio 

de sua Kénosis em seu Filho, que na plenitude de sua cruz e ressurreição 

realizou. No Primeiro Testamento, a Lei é a mediação da relação kenótica de 

Deus com seu povo, através da realização da Aliança, e no Segundo Testamento 

a cruz de Cristo e sua paixão se torna a mediação de Deus com o seu povo na 

nova Aliança. A partir do Cristo crucificado e ressuscitado, nesta leitura 

neotestamentária, é que se pode compreender em si a Kénosis, pela experiência 

pascal, perpassada pela cruz, que permite entrar na experiência divina trinitária, 

de Deus que salva. Percebemos, no aparente ‘abandono’ de Deus, o caminho 

Dele para a salvação (BALTHASAR, 2005). 

O hiato da morte de Deus, no Filho que está morto, faz compreender a 

revelação, via kenótica da humilhação e a obediência, como próprio amor na 

morte de cruz e a glorificação da identidade de Deus. Aqui encontramos o 

absoluto amor de Deus pelo ser humano, manifestado no amor Trino e 

intrinsecamente presente na condição de possibilidade de cada ser humano 

amar. A morte do Cordeiro de Deus, no hiato da Sexta-Feira Santa até o Sábado 

Santo, feito por Jesus, declarando a Si mesmo vivência harmoniosa como 

Palavra Divina, não foi algo predito nas Escrituras, mas configurado no Servo 

Sofredor do profeta Isaías.  

As pessoas ‘abandonadas’ por Deus, que se dirigem aos templos dos 

ídolos, deveriam compreender a presença de Deus, nesta experiência de 

parecer entregues aos seus inimigos e, em consequência, poder vivenciar a 

salvação do seu Deus, como ocorreu nas narrativas bíblicas de Moisés, 

Ezequiel, Jeremias a Isaias. A experiência terrível do Sheol, do pecado da 
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infidelidade, impede Israel de compreender a Promessa redentora de seu Deus, 

que lhe havia anunciado no pacto da Aliança (BALTHASAR 2005). 

A Palavra plena de Deus, que é a Escritura, chama-se Cristo, que antes 

de sua existência encarnada, comunicada ao povo eleito desde a antiga aliança, 

se comunica na dramática humana, no Cristo encarnado. A palavra 

testemunhada é Jesus Cristo, palavra eterna do Pai que ao irromper na história 

como carne, testemunha a verdade e a vida do Deus Trindade. A palavra 

testemunhante é a série das Escrituras, que acompanha e capta como num 

espelho, a revelação da Palavra na carne. A diferença entre Revelação e 

Escritura, embora a Escritura seja a palavra de Deus, é a forma pela qual a 

Revelação testemunha a própria Palavra, enquanto a Escritura é o auto 

testemunho na letra da Palavra. 

Cada palavra da Escritura é palavra humana autêntica, como resultado 

compreensível sobre Deus para as pessoas. Assim, a Escritura não dá 

testemunho de uma palavra passada, mas de uma palavra presente, por ser 

eterna. A Escritura não é relato histórico, mas a forma e veículo da palavra de 

Deus que nos interpela. A verdade de Deus se comunica à pessoa humana 

através de Cristo nas Escrituras. 

No Primeiro Testamento, a Aliança estreita de Deus com Abraão 

(Gn15,18) e com seu povo Israel por meio de Moisés (Ex24,8) revela os gestos 

do Deus Vivo e Verdadeiro a seu povo, em que Israel é chamado a 

compreendera experiência de amor de seu Deus. A graça do amor de Deus para 

com Israel exige obediência à Lei, que é a garantia de acolhida e 

responsabilidade perseverante nessa graça de Deus (CODA, 2011). A fidelidade 

da Aliança, tanto da parte divina como da parte do povo escolhido, possibilita a 

realização do cumprimento da Aliança, que é o desígnio da salvação e do amor 

divino. Esta é a compreensão escriturística de que Deus, no seu advento, desce 

na história humana e realiza a sua Aliança com o ser humano, fazendo-se um 

Deus conosco, realizando um amor esponsal celebrado na promessa entre Deus 

e o seu povo. 

O Deus de Abraão é o início de todo esse caminho kenótico na história 

humana, que chama a sair e realizar um caminho no tempo, de um Deus que 
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cria a história e um ritmo na vida humana, e proporciona um diálogo com o ser 

humano descrito na promessa feita a Abraão e seus descentes e nos Patriarcas. 

Assim, o Deus de Israel comunica-se sem intermediários e sem limites ao ser 

humano e com o Shemá, afirma-se como Aquele que ouve e sente um amor 

exclusivo (Dt6,4-5;14-15). Portanto, no Primeiro Testamento, Deus manifesta 

toda sua sabedoria, onipotência, liberdade, santidade e bondade no horizonte 

histórico, salvífico e dialógico da Aliança feita com o seu povo e com toda a 

humanidade criada. Deus livremente e gratuitamente, entre os filhos de Israel, 

realiza relações de graça e justiça, de misericórdia e fidelidade, como no 

paradigma do Êxodo (CODA, 2011). 

A criação, como a primeira e original Aliança, é a expressão da gratuidade 

e bondade de Deus, não somente na sua amizade com a humanidade, mas 

criando o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, para responder 

livremente a seu amor e sua comunhão. No horizonte da criação, a Aliança é 

fundamental para exprimir o amor kenótico de Deus pela humanidade (CODA, 

2011). No Gênesis, o ser humano é a obra do amor que participa de toda a 

dádiva da criação na Aliança. No Servo Sofredor do Primeiro Testamento, o 

misterioso pathos divino aparece como a fidelidade de Deus, que sofre com seu 

povo e realiza não um abandono, mas sim um ato de fidelidade para com Israel, 

e do seu povo para com o seu Deus. 

No Primeiro Testamento, podemos perceber como Deus no seu advento 

de revelação gratuita mostra um momento kenótico na história através de um 

Deus vivo, pessoal, santo e misericordioso para com a sua criação. O seu agir 

manifesta de modo amoroso o seu fazer-se próximo da humanidade, na sua 

dinâmica de autocomunicação. A experiência divina de Israel mostra como Deus 

na sua Palavra/Lei é protagonista no diálogo de amor com a pessoa humana, 

realizando a sua Aliança e sua vontade divina no coração do ser humano (CODA, 

2011). Cada teofania, manifestação e revelação, contidas no Primeiro 

Testamento demonstram o ser de Deus e a sua vontade de viver no meio de seu 

povo, pelos diferentes horizontes e mediações a sua Promessa e Aliança. 

Von Balthasar, em sua obra, Misterium Paschale, ressalta o momento 

fundamental da revelação do mistério de Deus amor, da paternidade e da filiação 
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divina no Espírito Santo. Na morte de Jesus, manifestou-se o amor que Ele nos 

tem, mas também o amor do Pai pelos pecadores (Rm5,6-10). No Segundo 

Testamento, Jesus entrega-se à morte por nós em obediência e acordo perfeito 

em ‘ser entregue’, demonstrando o amor do Pai (Rm8,36), manifestando também 

o seu amor, sendo esta teologia da entrega, uma teologia trinitária (LADARIA, 

2005). No sofrimento de Jesus, em sua Kénosis total, aparece a glória de Deus 

(2Cor,4,6). Balthasar não elimina o realismo da paixão, mas ao contrário, sem 

adoçar a cruz, o sofrimento e o abandono, tem-se a unidade da cruz e da glória, 

característica do Evangelho de João, da máxima revelação de Deus. 

Nos Evangelhos, a Kénosis amorosa é a livre obediência do Filho ao Pai, 

sob condução do Espírito Santo, passando, no Primeiro Testamento, pelas 

teologias do sacrifício (Rm4,25), à luz da teologia do mediador vicário, desde 

Moisés (Dt1,37), até o Servo Sofredor, com a característica de carregar a culpa 

de todos, para cumprir a Aliança (BALTHASAR, 2005). A Kénosis de Jesus, no 

Primeiro Testamento, constitui o caráter singular, não unívoco, da existência de 

Jesus, que na cruz revela toda a sabedoria divina (Rm4). A perspectiva paulina 

evidencia a cruz não somente no seu fator histórico da vida de Jesus e da 

liberdade humana, mas o início da nova criação, uma vez que fomos 

predestinados, desde a criação, a sermos filhos de Deus (Ef1) (RIBEIRO, 2004). 

No Segundo Testamento, o evento da morte e ressurreição de Jesus é 

forma trinitária do Deus único da fé cristã, que realiza autocomunicação definitiva 

do seu amor pela humanidade, sua criação. O evento Cristo torna-se a 

compreensão da revelação e salvação de Deus na história e a vinda de seu 

Reino no Cristo Crucificado-Ressuscitado. Lucas, sem mudar a linha kenótica 

principal, mostra o amor do coração do Filho como nas parábolas do bom 

samaritano (Lc15) e do bom pastor (Lc23), num duplo movimento de amor que 

se dá na transfiguração (Lc9,31) e no caminho para Jerusalém (Lc9,51). 

A loucura da cruz, refletida e ratificada na fé, na entrega do destino divino 

de Jesus torna-se a glória de cada cristão (Gl5,14)8, já que Deus tem a sua 

                                                             
88 Na tradição, Santo Irineu demonstra na Encarnação e nas ações humanas da vida de Jesus, 

a compreensão da humanidade resgatada de Adão, fazendo-Se obediente diante do sofrimento 
até a morte para ressuscitar, torna-se o novo Adão, oferecendo a sua humanidade como primeiro 
fruto para liberdade humana diante do mal (BALTHASAR, 2005).    
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verdade revelada como onipotência kenótica do amor. Balthasar apresenta, pela 

análise dos sinóticos, que a cruz e a ressurreição não são fatos isolados da vida 

de Jesus, mas para onde convergem todos os acontecimentos dela, que ganham 

o sentido pleno da vontade do Pai. A presença da luz da ressurreição dá maior 

obscuridade à sombra da cruz, uma vez que a vida humana é submetida às 

exigências do sofrer. O ritmo kenótico do sangue derramado (Lc22) do divino 

imperativo do sofrer marca o caminho de Jesus, já que Ele, na sua absoluta 

liberdade, faz este caminho (Mc3,27; Mc5,30; 2Cor12,10). O imperativo divino é 

o do amor absoluto, e o amor, para ser amor, não suprime jamais a liberdade 

humana do outro, não em um fazer arbitrário disso ou daquilo, mas da dinâmica 

trinitária do amor (RIBEIRO, 2004). 

O Evangelho de João do prólogo até o lava-pés, passa por uma linha 

kenótica, desde o abaixamento à elevação, em vista da hora da cruz, quando 

Jesus entrega tudo ao Pai. Balthasar trabalha sua fundamentação bíblica da 

Kénosis intratrinitária em conjunto de um ir e vir até a cruz e a ressurreição. 

Assim, a Antiga Aliança converte-se no único caminho precursor do Tríduo 

Pascal, que é ao mesmo tempo, centro e termo dos caminhos de Deus, pois a 

Trindade é amor. A revelação mais profunda no Segundo testamento unifica toda 

a vida de Jesus e da sua Kénosis final, de maneira livre e obediente ao Pai, na 

força do Espírito Santo, que conduz a salvação do Deus Trindade (RIBEIRO, 

2004). 

O Logos do Evangelho joanino exprime como Deus comunica a Si mesmo 

na sua criação, para significar a presença da sabedoria de Deus, como novidade 

decisiva do Logos, que se fez carne em Jesus. O Logos é a Palavra, a expressão 

de Deus, enquanto Filho unigênito do Pai, testemunha das relações entre o Filho 

e o Pai, na unidade histórica salvífica, narrada pelo quarto evangelho, do diálogo 

recíproco e comunhão, um Deus único e indivisível no amor, que se exprime no 

Logos/Filho. A glória do Logos é o ser feito carne no meio de nós, manifestando 

todo amor do Pai, revelando a sua face, doando-se (CODA,2011). 

No hino aos Filipenses (Fl2), o Filho preexistente, no esvaziamento da 

glória eterna, realiza a ‘Kénosis primordial’ aniquilando-se em sua condição 

divina até a segunda Kénosis, do presépio ao Calvário. Neste hino, a doutrina da 
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Trindade exige que aconteça um esvaziamento do mundo eterno de Deus, que 

consiste em abandonar a igualdade de Deus, pelo Filho, como João o vê na 

Glória da cruz. A Kénosis, neste hino paulino, revela que a imutabilidade divina 

consiste na mobilidade de seu amor, da eternidade para a história humana, 

fazendo o movimento de seu amor uma descida. O mistério da descida kénotica 

do verbo preexistente realiza-se na liberdade soberana de Deus, no seu poder 

de esvaziar-se, da maneira divina e gloriosa, para a forma de um escravo, num 

abandono de Si mesmo, por seu próprio poder e soberania, na glória do Kyrios 

(RIBEIRO, 2004). 

A dimensão trinitária na relação, processão e missão, de cada Pessoa, 

mesmo com termos veterotestamentários, transparecem neste hino de Fl2. O 

Deus caracterizado no Primeiro Testamento, que não pode se contradizer 

partilhando a sua honra e glória com ninguém, renuncia à sua glória livremente 

no seu Filho preexistente, assumindo a forma de escravo (BALTHASAR, 2005). 

Balthasar destaca as duas imagens de Deus presentes neste hino aos 

Filipenses, o Filho que se esvazia é, por um momento, oposto a Deus, o Pai, a 

quem não são atribuídas as características veterotestamentárias (Fl2,11). 

Contudo, a reflexão teológica explicita que é o próprio Pai quem não retém o seu 

Filho, mas o entrega (Jo19,11; Rm4,25; Jo13,16), sendo o Espírito descrito como 

dom das duas Pessoas, resumindo no amor do ad intra ao ad extra (RIBEIRO, 

2004). 

O hino paulino apresenta o poder absoluto de Deus, que é amor absoluto, 

sendo de sua soberania não se reter, mas doar-se, exteriorizando-se na 

encarnação do seu Filho. Os conceitos de pobreza e riqueza tornam-se 

dialéticos, englobando tanto a possibilidade da Kénosis intratrinitária, como da 

Kénosis econômica em si mesma. A essência divina é o movimento fundamental 

e primordial do seu amor, com saída amorosa de Si, do Filho, por parte do Pai, 

sendo em Deus todo kenótico. A Trindade Imanente, em sua indivisibilidade 

permite-nos ver na Trindade em sua eternidade, uma revelação do Amor de 

Deus nos inimagináveis movimentos kenóticos (RIBEIRO, 2004). 

A literatura joanina afirma que, no extremo da condição de escravo sobre 

a cruz, transparece a glória do Filho, e vai ao extremo (divino) de seu amor e da 
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revelação desse amor e, do outro lado, a afirmação de que o Deus trinitário, na 

encarnação do Filho, não somente ocorreu no mundo, mas também se revelou 

no que tem de mais profundo, na renúncia dos atributos divinos (onipotência, 

onisciência, onipresença) conservando os seus atributos imanentes (verdade, 

santidade e amor) (BALTHASAR, 2005). A renúncia de Si é a mais alta 

demonstração de amor ao qual Cristo de identifica e não impedia o seu 

amadurecimento humano, e nem seu caráter essencial de obediência ao Pai, 

que lhe revela a sua hora. A Kénosis primordial é representada pela figura do 

Cordeiro eternamente imolado, sentado eternamente com o Pai no trono de onde 

saem os raios e os trovões ameaçadores de sua glória (Ap4,5). 

A morte do Homem-Deus possui suas raízes neotestamentárias da 

solidariedade trinitária, que alimenta a esperança de que, se o Amor foi 

sepultado, ele desce ao inferno para aniquilar seus limites de não amor e 

isolamento que o ser humano busca afastando-se de si mesmo, dos outros e de 

Deus, pelo pecado. O aniquilamento do inferno pelo amor trinitário é a esperança 

de nos sujeitarmos para não haver limites à misericórdia de Deus, mas limitar o 

seu amor é o que o derrotaria diante das escolhas erradas do ser humano, em 

sua liberdade e faria com que o mal dominasse sobre a humanidade 

(BALTHASAR, 2005).  

A descida à mansão dos mortos é o pressuposto da libertação do poder 

da morte e a ressurreição de Jesus, a solidariedade aos que morrem no pecado, 

resgatando-os das suas culpas (1Cor15,26). O olhar bíblico nos permite 

compreender o poder e a missão de Cristo no texto de 1Pd 3,18-20 que o juízo 

de impiedade foi superado pela graça de Cristo como proclamação da conversão 

pós-morte (1Pd2,9), não é algo mítico, mas a descida que anuncia a vitória 

conquistada na entrega do amor até a morte de cruz (2Cor5,19). 

O Segundo Testamento fala de Sheol no sentido do Primeiro Testamento 

que menciona o Hades (Ap1,18), deixando de lado tanto o caráter punitivo, 

quanto ode prêmio pós morte. No Pentateuco e nos Livros Históricos não se 

conhece o destino no além da vida terrena, pois o estado da morte corresponde 

ao silêncio e trevas, donde não se pode voltar. Privados da vitalidade e força são 

denominados impotentes e esquecidos. Assim, a descida aos infernos, lugar do 
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esquecimento, mostra a solidariedade anímica do Cristo com os que morreram. 

O Cristo não se limitou a fazer como meta da sua encarnação a morte de cruz, 

mas desceu ao inferno da privação de Deus, para levar o extremo da Kénosis e 

do amor absoluto a todos os pecadores. 

 O Sábado Santo, na Escritura é a dimensão do fruto salvífico da Kénosis 

reveladora do amor que se abaixa aos infernos, no sentido Neotestamentário, 

para a sua descida ao Sheol, não iluminado por nenhuma luz, mas Ele como luz 

de salvação aos homens se revela solidário a todos. O pecado como produto do 

sofrimento ativo da cruz não priva a vida dos que estão mortos no Sheol. 

O princípio da ressurreição nas Escrituras é que o Deus da Aliança desde 

sempre foi intuído não somente como ser Vivente, mas como Aquele que dá a 

vida (Sl36), intuição que fundamenta a indestrutível certeza dos levitas em uma 

comunidade de vida oferecida por Deus. No Segundo Testamento, temos em 

Jesus a Palavra viva e encarnada de Deus, o ser Vivente (Jo14,19). Outro 

princípio das Escrituras são as categorias sobre os horizontes apocalípticos e 

proféticos do judaísmo tardio, sendo comum a ideia da ressurreição dos mortos 

(Dn12,2; Is24-25; Mc9,10; At23,8), como também o princípio do Jesus Histórico. 

Lucas introduz a categoria analémpsis (assunção pela morte e ascensão), 

possivelmente apoiado nos arrebatamentos do Primeiro Testamento, e para 

João a elevação e glorificação possui o duplo sentido de elevação na cruz e a 

hora da ressurreição num único subir, ir ao Pai (BALTHASAR, 2005).   

As imagens judaicas e apocalípticas da ressurreição resultam das 

imagens da Escritura, parecendo mesmo um esquema mítico do mundo religioso 

pagão, nos deuses que morrem e ressuscitam. A descida foi um ato de 

obediência ao Pai até a morte, o que esvazia o mito, pois aqui têm-se presentes 

os elementos bíblicos e cristológicos, pois Aquele que desceu não é quem se 

eleva a Si mesmo, já que é o Pai que eleva o seu Filho obediente até a morte de 

cruz. Na compreensão bíblica da Trindade é principalmente em João que 

aparece o amor inseparável do Pai e do Filho glorificado na unidade indivisível 

da cruz e da ressurreição. Este quarto Evangelho reconhece implícita a 

divindade de Jesus como o Senhor (Jo20,28). 
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No Segundo Testamento, é o Pai que envia, com seu Filho Jesus, o 

Espírito Santo à humanidade, conduzindo os feitos da Igreja. Assim, o Espírito 

Santo constrói o Corpo de Cristo, impulsionando a pregação e o testemunho de 

Jesus e faz-nos viver a vida dos filhos de Deus, configurando-nos com Cristo. 

Esta relação não é interpretada como subordinação entre as pessoas da 

Trindade e nem como funcional, ou instrumental. A missão do Filho e do Espírito 

é a realização da obra redentora do Pai pela humanidade, não somente da 

visibilidade da Igreja, mas na vontade salvífica de Deus (LADARIA, 2005). 

 

1.2. A Encarnação como ação Trinitária 

A encarnação encontrou, em si mesma, o que o Pai realizou, o Filho 

aceitou, e o Espírito Santo participou, não como a aceitação do destino mortal 

de Adão, mas de cuidar que o pecado da pessoa humana, fosse assumido e 

redimido pela ação amorosa e misericordiosa da Trindade, na morte do Deus 

abandonado. A condição de servo não é um destino anônimo, mas de obediência 

à Lei por amor ao Pai. O mistério da Kénosis, enquanto primeiro resultado, é a 

encarnação presente na existência humana de Jesus. Se a pessoa a quem ama 

em si mesma para a condição de servo-existente é aquela divina do Filho, que o 

faz permanecer como servo-existente, a expressão da liberdade divina, no 

querer obedecer do Filho ao Pai, determina a sua existência de auto 

esvaziamento e auto abaixamento (BALTHASAR, 2005). 

A encarnação e a cruz são o máximo da exteriorização de Deus, revelado 

no amor Trinitário. Na communicatio idiomatum, a unidade dos atributos divinos 

e da pessoa humana, em Jesus Cristo, para a doutrina da união das duas 

pessoas, conforme Concílio de Éfeso 431, demonstra-nos a economia da 

Trindade na processão, a partir do Pai. A Trindade econômica em si mesma, em 

sua eternidade e comunhão pericorética entre o Pai, e o Filho e o Espírito Santo, 

enquanto autocomunicação na história age em vista à nossa participação na 

comunhão trinitária. É a Trindade Imanente com Deus, que na sua economia se 

dá por inteiro na autocomunicação com a Criação, na sua atuação na história. 

(RAHNER, 1966). 
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Balthasar apresenta a encarnação no grande drama da história humana, 

que não está predeterminado por Deus, mas onde se desenvolve uma relação 

entre o ser humano e Deus. A liberdade do ser humano é colocada em constante 

diálogo com Deus e a história humana construída pelas respostas das pessoas 

a Deus, que através de seu Filho, manifesta sua resposta neste diálogo. A cada 

momento da encarnação, o Espírito Santo, conduz o Filho, não antecipando 

nada (Teologia da História). Os dogmas da Trindade e da encarnação 

apresentam como Deus, na sua Kénosis, realizou seu total aniquilamento na 

condição de servo, em contraposição ao Deus majestoso esperado pelo ser 

humano. Deus realizou na Sua própria escolha estar presente onde a soberba 

humana o impede de encontrá-Lo, nas situações de sofrimento, vergonha e 

humilhação, em que o ser humano deveria ver seu próximo nas suas fraquezas, 

como no escândalo da cruz (BALTHASAR, 2005). 

Na encarnação, Jesus é a causa e o autor da Revelação, juntamente, com 

o Pai e o Espírito, sendo Ele o próprio Deus e Verbo eterno, também é 

testemunha de Si mesmo. A sua presença como Verbo encarnado na 

humanidade cria uma via de acesso ao homem para conhecer a verdade. O 

mistério trinitário revela-se, então, como mistério de comunhão entre Deus-Pai, 

o Filho e o Espírito Santo. A teologia balthasariana vê no drama da encarnação, 

a presença de Deus que responde ao ser humano com a sua encarnação no 

mistério do silêncio, que percorre o homem na sua dor. Deus é capaz de se 

comprometer com a humanidade desde o momento em que o Filho “se faz 

semelhante a nós em tudo menos no pecado” (Heb4,15), atuando pelo Pai, entre 

a terra e o céu (RIBEIRO, 2004). 

O fato de uma Pessoa da Trindade assumir nossa natureza humana torna 

compreensível e realiza humanamente algo incompreensível, mesmo sendo 

Deus em Si, permanecendo e articulando humanidade/divindade. Na 

encarnação, Deus não deixa de ser Deus, ou se diminui para um Deus menor, 

ao se revelar a humanidade. Deus torna-se participante do drama humano e não 

um simples espectador, pois entra em cena na pessoa de Jesus, renunciando a 

ser diretor ou juiz, humilhando-se ao assumir uma posição humana. 
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O mistério da Encarnação demonstra esse mistério de amor que Deus 

tem pelo ser humano, sendo o perfeito amor da criatura uma outra imago trinitas. 

Assim Balthasar explica as processões e as relações que surgem como 

acontecimento desse amor trinitário das pessoas divinas. O Pai não procede de 

nada, o Filho procede do Pai por geração e o Espírito Santo procede do Pai, por 

meio do Filho, por via de expiração. Deste modo, o Pai que ama seu Filho, nunca 

é o Filho, sendo o significado profundo de gerar. A substância de Jesus foi dada 

pelo Pai na sua geração, mas não pode afirmar que o Pai lhe deu uma parte de 

Sua própria substância, reservando para Si outra parte. A substância do Pai não 

é divisível e o ato da geração não o destitui, mas o Pai entrega a sua substância 

ao Filho na geração, permanecendo com a mesma totalidade (BALTHASAR, 

2005). 

Na geração do Verbo encarnado, a doação mútua constitui a pessoa de 

Deus, que dá a sua resposta de amor aos homens. A pericórese é fundamental 

para a compreensão trinitária deste mistério de amor com recíproca liberdade. A 

Encarnação do Filho configura a Kénosis no seu distanciamento do Pai, que 

sendo espírito, não se encarna. Ao distanciar-se do seu Filho que ama, sofre 

mesmo antes da Encarnação, dentro do mistério ad intra da Trindade, Balthasar 

trabalha este sofrimento e aniquilamento como Kénosis primordial de Deus que 

dá tudo para o Filho, derramando sobre Ele a Sua essência, expondo ao ser 

humano esse sofrimento e Kénosis: 

Devemos retornar ao mistério da Kénosis, cuja primeira consequência 
foi a encarnação, vindo em seguida toda existência humana de Jesus. 
Enquanto de um lado, a Pessoa que se rebaixa até a forma servil 
pertencente ao Filho divino é a expressão de sua liberdade divina – e, 
inclusivamente, de sua harmonia com o Pai – durante sua existência 
de servo, do outro lado, a obediência que determina toda a sua 
existência é não apenas função daquilo que Ele se tornou (ou seja, 
existência destinada a morte), mas aquilo que Ele quis ser, rebaixando-
se e esvaziando: alguém que, pelo despojamento de sua “forma de 
Deus” (e, por conseguinte, de sua auto disponibilidade divina), obedece 
ao Pai de um modo eminente e único, ou seja, de um modo tal, que 
sua obediência deverá representar a tradução kenótica de seu amor 
filial e eterno para com o Pai (BALTHASAR, 1974, p. 58). 

A Encarnação do Filho como fato histórico revela o ser e o amor do Pai 

pela sua criatura mesmo com seus pecados. A Kénosis do Cristo não significa 

um abandono de seu Ser-Deus. A encarnação é a mudança da forma e não da 

existência, é um entrar na existência finita, vivendo sob as limitações da criatura 
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e assumindo a situação histórica. Balthasar, em sua teologia intratrinitária, 

apresenta a encarnação em convergência à paixão no movimento do Evento 

Cristo, que é descida kenótica e não subida, no evento soterológico do coração 

da Trindade, na vida terrena do Verbo encarnado, que subjaz à relação vertical 

entre o céu e presépio (RIBEIRO, 2004). Uma profundidade abissal da 

autodoação do Pai, que se destitui de tudo a que pode, para 

consubstancialmente gerar o Filho, uma suprakénosis, como apresenta 

Balthasar. Deus não necessita mudar quem é para participar da dramática 

humana, mas na economia temporal realiza a sua Kénosis econômica como 

decisão trinitária no envio da Pessoa do Filho preexistente (Fl2) (BALTHASAR, 

2005). 

A Eucaristia nos faz compreender a hora do Cristo na sua paixão-cruz-

ressurreição, quando o Pai o faz realizar pelo seu sangue a salvação, no pacto 

do seu sangue. A Eucaristia mantém vivo o pacto kenótico, substituindo o 

sacrifício animal, pelo servo do Senhor, o Verbum Caro factum est na liturgia de 

ação de graças pela disposição do seu Filho, que ao encontro da salvação da 

pessoa humana revela na sua morte a sua glorificação. A Igreja se identifica ao 

sacrifício de Cristo, do seu corpo e sangue, como consequência por ela mesma. 

A Kénosis de Cristo é a condição para fortalecer o ser humano, no seu corpo/pão 

e no seu sangue/vinho; é a participação da pessoa humana no mistério kenótico. 

A Encarnação, para Deus, é um esvaziamento, que não muda a realidade 

divina do seu Logos, mas sim um ato inteiramente livre em que aceita os limites 

da natureza humana. O ato livre desse esvaziamento, como nos apresenta 

Balthasar, faz com que a consciência que Jesus tem de Si esteja ligada com a 

relação que mantém com o Pai, numa existência de inteira recepção, frente ao 

Pai no Espírito, em momentos internos das relações hipostáticas, mas que vão 

se realizando de maneira progressiva dentro da sua história e da sua missão, de 

Jesus consciente de ser o Filho único, e de realizar todas as suas ações em 

liberdade. 

Balthasar clarifica como o Filho realiza a sua atuação no mundo com livre 

escolha em fazer a vontade do Pai, uma vez que não pode realizar nada por Si 

(Jo5,19;12-49). Por isso, faz da sua vontade a missão do Pai, não como um 
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enxadrista que tem todas as jogadas prontas e formuladas, suprimindo a 

temporalidade que se tem com a encarnação, e com obediência, e de modo; 

paciente realiza o caminho redentor por suas parábolas e aguardando o 

seguimento do ser humano (BALTHASAR, 2005). O forte acento trinitário fica 

evidente na Kénosis das Pessoas divinas, na afirmação extrema do amor de 

Deus pela humanidade e à configuração total da missão de Jesus. A Kénosis do 

Filho torna-se o modelo kenótico para o ser humano e sua consciência no 

mundo, na humildade da prática do serviço e do amor.  

A Encarnação do Verbo do Pai, ao assumir a condição humana e sua 

missão, realiza o caminho da Kénosis na cruz, na humilhação e morte. A missio 

de Jesus traz consigo um componente descendente e kenótico, que pressupõe 

as relações trinitárias ad intra, explicando a sua perfeita entrega obediente à 

missão a que o Pai lhe enviou (Jo3,17;6,39). 

 

1.3. A obediência por amor 

A obediência do Filho, feito homem é a tradução econômica do amor 

filial/divino, livre e eterno para com o Pai9. A vontade do Filho é entregar-se ao 

Pai. No caminho do Calvário dá-se de modo livre a característica da Kénosis do 

Filho. A consciência humana da dor e do sofrimento de Jesus é assumida pelo 

Logos eterno numa atitude de amor ao Pai, como expressão kenótica de 

absoluta obediência ao Pai. A realização da comunicação da solidariedade 

divina para com a humanidade, pois assume humanamente o fato escatológico. 

O Pai que chorou seu Filho no abandono da cruz tem o Filho entregando-lhe em 

suas mãos, com profunda confiança, o seu espírito. O Filho doando-se nas mãos 

dos pecadores, para as mãos do Pai, nos dá como dom o modelo de imitá-lo.  

 A expressão ‘doar-se nas mãos’ significa a missão de doar-se, 

entregar-se, consistindo no caminho para formar um novo povo. Assim, para a 

                                                             
9 A palavra obediência está ligada aos ouvidos, ob-au-dire, que significa e estar a escuta, no 

Segundo Testamento significa escutar ou ouvir atentamente, ao sentido de executar aquilo que 
se escutou. A inversão trinitária na obediência de Jesus é deixar-se ser conduzido pelo Espírito 
Santo. Balthasar defini inversão trinitária na condução do Filho pelo Espírito Santo durante a vida 
terrena de Jesus de Nazaré, e a sua missão aceita de modo livre. Assim o Filho no seu amor 
eterno obedece ao Pai livremente (BALTHASAR, 2005). 
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Igreja, fica evidente fazer essa imitação e ver no crucificado o coração de Deus 

na imagem completa de sua Kénosis e da sua glória. Balthasar salienta que, se 

Jesus, o Verbo encarnado, tem a consciência de ter recebido a missão imemorial 

do Pai de encarnar-se. Ela é consciência de identificar-se na mais íntima 

liberdade com uma tarefa que foi dada, e que exige uma obediência perfeita. A 

obediência significa não decidir por si mesmo, mas deixar que o outro decida em 

seu lugar, assim Jesus tendo-se tornando homem, num processo livre e 

voluntário, ratifica a missão do Pai (BALTHASAR, 2005). 

A obediência é um termo muito claro e consequente da Kénosis divina no 

abaixamento e aniquilamento do Filho, presente no Hino de Fl2. A existência de 

Jesus é expressão de toda a liberdade divina e obedecer não decorre somente 

do fato do Filho se encarnar e ter sofrido a sua morte, mas é principalmente 

decorrência do não se apegar à sua condição divina para obedecer a vontade 

do Pai, que se traduz kenoticamente no seu amor eterno de Filho com o Pai, 

numa eterna eucaristia. A obediência de Jesus ao Pai é mais do que um impulso 

amoroso intratrinitário é um movimento da condição kenótica do Espírito Santo 

sobre a sua vida terrena, realizando todo caminho e relação da Trindade no 

objetivo soterológico da missão. A Pessoa e a missão são totalmente relacionais 

e em intima ligação pericorética, sendo a existência de Jesus e sua vontade de 

obedecer ao Pai uma responsabilidade do amor trinitário de se cumprir para a 

salvação do mundo (Jo3,17) (RIBEIRO, 2004). 

O envio como missão do Filho, e na sua obediência, supõe como uma 

condição de possibilidade, que o enviado tenha estado desde sempre junto de 

Deus, como Aquele que é eternamente gerado e eternamente dá graças ao Pai 

pela geração. A glória e humildade da Trindade é o que esclarece a direção 

kenótica na economia, desde sua suprakénosis intratrinitária, até mesmo como 

denomina Balthasar de ‘inversão trinitária’, ou seja, da condução do Filho pelo 

Espírito Santo durante a vida terrena de Jesus.  

No jardim das Oliveiras, podemos compreender como o Filho realiza a sua 

obediência como expressão da entrega a vontade do Pai, realizando toda a sua 

renúncia, e sua Kénosis. A solidão do Filho manifesta a sua obediência de 

entregar-se livremente. A obediência de Jesus está culminante para a morte 
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sobre uma cruz (Fl2,8; Hb5,7s). A oposição entre as vontades divina e humana 

é a perfeita expressão da Kénosis de Deus na natureza humana. O sentido da 

obediência reduz a humildade da preferência à vontade do Pai. A obediência 

econômica do Filho ao Pai no Espírito Santo até a morte na cruz, mostra-se em 

plena luz no episódio do horto. Esta Kénosis da obediência é fundada na Kénosis 

eterna das pessoas divinas, uma relação à outra, e Kénosis econômica do Filho 

sendo um aspecto da realidade eterna (RIBEIRO, 2004).  

A geração eterna que aparece como o lugar de origem da obediência do 

Filho encarnado, pois se o Filho aspira economicamente a fazer a vontade do 

Pai é porque já se realiza desde sempre no ato pelo qual é gerado. Assim, Jesus 

revela o sentido trinitário ao mundo, pois essa união entre o céu e a terra funda-

se na unidade trina de Deus em Si mesmo, ou seja, o que o Filho manifesta 

sobre a terra é a tradução do temporal criada na eterna relação com o Pai. A 

vivência do Filho entre os homens é a expressão kenótica da Trindade na 

economia salvífica apresentando a unicidade do Pai e do Espírito Santo, pois Ele 

vive no Espírito Santo que recebe, e na visão do Pai a quem se dirige orando e 

de quem vive para fazer a vontade. 

Balthasar (2005) apresenta a Kénosis da obediência por amor fundada na 

Kénosis eterna das Pessoas divinas, cada uma em relação às outras, não sendo 

a Kénosis do Filho um dos aspectos, mas a condição para que a humanidade 

conheça o amor do Pai. A consciência dessa obediência-liberdade superior 

sustenta a sua existência terrestre, que mesmo na cruz reverte a escuridão e 

impotência humana de amar, e nos abre um caminho que conduz à vida eterna 

na ressurreição. Deus revela que não pode haver sofrimento que signifique 

condicionamento involuntário sofrido ou passivo, mas antes uma decisão livre 

que remete a Kénosis intratrinitária. 

  



 
 

77 
 

1.4. A cruz, expressão do amor trinitário 

A cruz é fundamental para a síntese de renunciar a Si mesmo e da 

solidariedade à pessoa humana. No Tríduo Pascal, Balthasar, demonstra no seu 

desdobrar, a doutrina da Kénosis, que tem a sua principal afirmação no hino 

paulino de Fl2. A obediência do Filho e morte de cruz apresenta a humilhação 

do ‘abandono’ de Deus, em vista de sua glória, neste processo iniciado na 

encarnação.  

Balthasar (2005) mostra que a Kénosis da Trindade se dá na doutrina da 

Cruz, onde Deus manifesta todo o seu amor, sem perder a sua essência divina. 

O mistério da Kénosis do Filho ocorre na Trindade, pela sua autodoação, do Pai 

que entrega no seu Filho, seu amor absoluto no Espírito Santo. O despojamento 

eterno de Deus é a máxima revelação de seu amor e do que é sua glória. Assim, 

a cruz não se opõe ao poder de Deus, que em sua onipotência e amor dá um 

novo significado a cruz e ao sofrimento (RIBEIRO, 2005).  

O pensamento da cruz de Cristo fortalece a nossa fé e compreensão, que 

no silêncio absoluto de Deus, há o sofrimento da morte de seu Filho, e da 

humanidade decaída na morte, sendo restaurada por esse amor extremo da 

Trindade. Neste sofrimento da cruz, Deus mostra que é superior a imagem do 

ser humano ‘decaído’ nas trevas. A essência divina não sofre nenhuma 

modificação, ou seja, não deixa de ser Deus; ao contrário apresenta o caminho 

de divinização da pessoa humana pelo sofrimento e a morte da imagem do seu 

Filho Jesus. 

A justiça de Deus é adquirida na cruz, em que acontece o julgamento. Na 

cruz, é a hora de Deus glorificar-se e ao seu nome, no corpo de seu Filho, que 

também é glorificado. A decisão do evento Cristo é divina e real de salvar a 

humanidade exaltada na cruz. A crucificação é o dia de IHAWEH que se estende 

para a Igreja, da cruz à Páscoa, e do Seu coração aberto, Deus aberto totalmente 

à humanidade. O Pai é quem, na cruz e na Trindade, reconcilia a humanidade, 

pelo seu Filho Jesus, e é solidário com os pecadores. 

Na cruz e ressurreição, é presente o amor do Pai, do Filho encontrando 

com o ser humano e, pelo Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho sendo 
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glorificado, na unidade da cruz e ressurreição é o Kyrius, o Senhor. A estrutura 

é trinitária, pois na ressurreição, do Filho morto-ressuscitado, consiste a ação do 

Pai, e o abrir-se para o Espírito Santo vir ao encontro do ser humano redimido. 

A oração do Filho ao Pai, no horto das Oliveiras, o abandono do Filho, pelo Pai, 

na cruz é o que trará a manifestação da ressurreição em unidade com a cruz e 

a morte (BALTHASAR, 2004). 

Na cruz de Jesus, a Trindade conjugada torna-se compreensível para o 

ser humano e permite à humanidade aproximar-se. A revelação da Trindade na 

cruz é o caminho declarado pelo perdão reconciliador e entrega, superando 

qualquer expectativa humana, recuperando a dignidade ferida do ser humano 

(Rm 8,3). Na cruz se forma uma fecunda ‘cristificação’ do ser humano e da 

história. No lócus da Kénosis, a cruz é o lugar definitivo da revelação do Deus 

Trindade, no seu despojamento total. A Teologia balthasariana encontra 

elementos no silêncio do abandono, mesmo sendo um momento 

incompreensível para o ser humano. O mistério de amor da Trindade realiza esse 

caminho pela cruz, desde a oração de sofrimento de Jesus, na noite da Quinta-

Feira Santa, vivenciada a expectativa do sofrimento, medo e sensação de 

abandono na entrega da sua vida nos braços do Pai. É o abandono total da 

divindade do Filho, frente à aparente ausência do Pai, que no silêncio do 

Getsêmane também se esvazia ao se submeter às decisões da liberdade 

humana (BALTHASAR, 2004). 

Balthasar apresenta o cuidado sobre como olhar para a ausência e o 

silêncio do Pai. A vida trinitária não é rompida em sua pericórese, na cruz e neste 

abandono, e sim há um diálogo trinitário. O Pai não é um expectador, mas 

atuante nesta dramática, participando na sua própria Kénosis, sofrendo 

igualmente com o Filho que age com o Espírito Santo. Na sua teodramática, 

Balthasar, afirma que o Pai seria o protagonista central, pois tanto amou o mundo 

que entregou seu Filho único (Jo3,16), e participou do sofrimento de seu Filho. 

A sensação de abandono que o Filho sentiu no sofrimento do Getsêmane na 

cruz não é simplesmente o sofrimento da sua morte, mas a forma econômica 

que as relações pessoais realizam no âmago da Trindade. 
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A cruz é o local da Kénosis recíproca da ‘Trindade’, onde o Filho se 

entrega e abandona-se nas mãos do Pai, numa confiança incondicional, 

marcado por este aparente silêncio do Pai, que pela sua onipotência e amor ao 

ser humano faz-se ausente, mas sofre junto com o Filho abandonado à liberdade 

humana. A onipotência divina tem a sua abertura que não é violenta e autoritária, 

mas sim comprometida com a solidariedade, compaixão e misericórdia, nesta 

entrega profunda e mutua da Trindade no amor máximo pelo ser humano 

(BALTHASAR, 2004).  

O amor de Deus que se torna presente no escândalo da cruz inicia-se no 

Getsêmane, no impensável rebaixamento de Deus na imagem de Deus que 

ninguém nunca viu (Jo1,18). O distanciamento dos discípulos na hora da cruz 

torna-se a imagem que Deus Trindade dialoga na cruz, este diálogo do Pai e do 

Filho, que pelo seu Espírito Santo realizam o supremo amor. No silêncio da 

Sexta-Feira Santa, o ápice da revelação trinitária do amor do Filho que, no 

Espírito Santo obedece ao Pai, não antecipa a sua hora, mas vive momento a 

momento, segundo o Espírito Santo o conduz. A teologia trinitária de Balthasar 

nos propõe olhar na cruz o abandono do Filho, para poder reconciliar todas as 

pessoas com o Pai, ao invés de condenar as más ações de cada pessoa humana 

(2Cor18s). Nos seus atos e sofrimento o Filho realiza um fazer ‘com’ e um 

padecer ‘com’ unindo-nos aos que se encontram afastados de Deus. A missão 

do amor solidário de Deus que perdoa é a chave de interpretação da redenção 

na cruz. 

A Trindade revela seu amor na dinâmica pericorética na manifestação 

econômica da encarnação e da cruz, abrindo a possibilidade de Deus fazer-se o 

‘outro de si’, sempre se abrindo para o outro, ou seja, a encarnação e a cruz não 

dependeram do pecado, mas do objetivo da criação do ser humano ser deificado, 

sendo possível somente com o próprio Deus se rebaixando e humanizando-se 

na sua Kénosis do Filho. O olhar próprio do caminho do amor trinitário se revela 

em toda a vida de Jesus, e se traduz economicamente na suprakénosis 

intratrinitária, como expressa Balthasar, neste amor que é próprio do ser de Deus 

(BALTHASAR, 2004). 



 
 

80 
 

O escândalo da cruz é o caminho que Deus realiza como sua ação 

trinitária, pois transparece o amor de Deus pela pessoa humana e seu repúdio 

do pecado, que separa as pessoas do seu amor e de si mesmas. O amor trinitário 

para com o pecador corresponde sem reservas à revelação desse amor na 

entrega do Filho Jesus (BALTHASAR, 2005). Balthasar vê na crucifixão, no seu 

enraizamento trinitário, e sua abertura trinitária para ir ao encontro do ser 

humano, que o silêncio da cruz não nos deixa no abandono, mas nos entrega ao 

mistério redentor, na Kénosis da cruz (RIBEIRO, 2004). 

Os elementos unidos da obediência de Jesus até a morte na cruz e a 

consciência da hora, seriam a grande tentação de concluir que a existência de 

Jesus foi prevista desde o início para a morte da cruz, pelo desejo de se doar e 

carregar os pecados do mundo pelo seu abaixamento. A cruz exprime o mistério 

central da Kénosis na base do Homem-Deus, mas o desejo trinitário é a 

concretização de manifestar na história o seu amor por toda a humanidade na 

obediência humilde do Filho, que manifesta o amor e a vontade do Pai, na alegria 

do Espírito Santo (Lc22,53), desde a encarnação até a cruz e ressurreição.  

O escândalo da cruz só se torna suportável, e de poder se gloriar quando, 

visto como ação do Deus uno–trino, e como abismo da negação humana 

experimentado por Deus. Na cruz, Jesus se entrega a morte e nos revela o seu 

amor (Rm8,32), pois a iniciativa do Pai corresponde à obediência de Jesus, até 

a morte e traduz a Kénosis eterna da vida intratrinitária (RIBEIRO, 2004). 

A cruz é o julgamento e cumprimento divino sobre o pecado (2Cor 5,21) 

experimentado pelo Filho, que Deus se faz solidário conosco até a morte e 

afirmar que tornar-se solidário dos pecadores consiste em assumir de modo 

único e absoluto o pecado do mundo pelo amor único do Pai, conduzido pelo 

Espírito e manifestado no Filho (BALTHASAR, 2005). O julgamento divino não 

se torna uma aplicação de leis, mas um Filho encarnado em plena história que 

manifesta a sua glória na misericórdia e no perdão dos pecados, sem exigir nada 

da pessoa humana. Balthasar destaca no grito de abandono na cruz a palavra 

chave para se compreender a Kénosis de Deus como o único acontecimento que 

o cristão pode se gloriar (Gl6,14), em que o Pai primeiro age no Filho com vistas 
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à reconciliação (Rm8,1-6) e o sinal dessa obra reconciliadora manifesta-se no 

cumprimento do Espírito Santo, inspirador dos que são reconciliados.  

 

1.5. A morte do Filho como obediência da realização do amor 

A morte de Jesus como obediência a realização do amor é marcada por 

um hiato do silêncio de Deus. Balthasar, ao meditar e teologizar essa ponte da 

morte de sexta, até a ressurreição, após o Sábado, apresenta a paixão de Cristo 

não como algo que já foi predito no Primeiro Testamento, mas pré-experienciado, 

como no caso do Servo Sofredor. A presença desse hiato da morte de Deus, o 

Logos que está morto, faz-nos compreender a revelação divina. A obediência e 

a humilhação como seu próprio amor na cruz são a exaltação da identidade de 

Deus. Aqui encontramos o absoluto amor de Deus pelo ser humano, manifestado 

no amor Trino e intrínseco na realidade e condição da possibilidade de cada ser 

humano também amar (BALTHASAR, 2005). 

A doutrina da Kénosis nos apresenta na morte do Filho a consequência 

teológica para a condição assumida por Cristo para a reconciliação de Deus e o 

ser humano. A humilhação, o abaixamento e a exaltação de Jesus Cristo faz com 

que cada pessoa humana também realize este acontecimento, restaurando a 

humanidade de modo divino e concreto, confirmando a realização do amor. Deus 

faz de si mesmo a base dessa Palavra para ensinar, dizer e entender o Homem-

Deus, Deus abandonado por suas próprias razões. O amor trinitário é necessário 

para a obediência e humilhação na obra redentora da reconciliação do mundo 

com Deus, no ser humano e nas suas criaturas. 

A existência na Kénosis como obediência para a morte na cruz é a 

consequência do Filho no seu esvaziamento e abaixamento, presentes nos 

textos paulinos e joaninos, a forma de Jesus realizar a realização do amor do Pai 

é na linguagem kenótica um se fazer por amor, justificado pela obediência. O 

Filho não somente aceitou o seu destino mortal, mas cuidou que a pessoa 

humana fosse resgatada do seu pecado, na morte do Deus-abandonado. Jesus 

como Servo Sofredor torna-se servo existente pela condição de amor na 

expressão de sua liberdade divina. Assim, em obediência ao Pai e liberdade 
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divina determina a sua existência como auto esvaziamento e auto rebaixamento 

(BULGAGOV, 2008). 

A sua obediência apresenta a Kénosis como o eterno amor do Filho para 

o amor eterno. A hora do Cristo como Senhor, denominação pós-pascal, 

estabelece a sua relação com os pecadores, passando os limites da Lei e 

julgando com a base da Kénosis, a vivência do Deus-Homem. Na manifestação 

máxima do abandono e da Kénosis do Filho, temos a oposição entre a vontade 

do Pai e do Filho na oposição econômica entre as Pessoas divinas, mas essa 

mesma oposição é a manifestação última de ação trinitária (BALTHASAR, 2005). 

O Filho sente-se abandonado pelo Pai na escuridão da sua paixão, mas, com 

todo o amor, o Pai entrega nas mãos dos homens o seu Filho Jesus, e o Filho 

na sua obediência entrega-se totalmente, mesmo na angústia e na escuridão, na 

solidariedade dos pecadores afastados de Deus, que se manifesta na esperança 

do Sábado Santo.  

O que acontece na cruz sucede antes de tudo “entre Deus e Deus”, 
produz uma profunda separação em Deus, porque Deus abandona 
Deus (O Pai abandona o Filho) e assim contradiz-se a si mesmo; mas 
ao mesmo tempo produz-se em Deus uma profunda unidade, que se 
mostra no Espírito Santo que une o Pai e o Filho. È o Espírito que deve 
ser entendido como o Espírito da entrega do Pai e do Filho, e ao 
mesmo tempo é o Espírito que suscita amor para os homens 
abandonados e que dá a vida aos mortos (LADARIA, 2005, p.87). 

Jesus experimenta a distância de Deus, que o pecador realiza ao afastar-

se na desobediência. Aceitando sobre si as consequências desse pecado na 

obediência ao desígnio do Pai, faz essa a diferença fundamental. O Pai entrega 

o seu Filho à morte não pelo deleitar do sofrimento como lhe fizeram, mas no 

respeito da liberdade humana oferece a demonstração do seu amor, em plena 

correspondência com a liberdade de seu Filho, na sua máxima obediência.  

O silêncio do Sábado Santo é a morte, falando pelo silêncio  e a resposta 

de Deus, também no silêncio10, é a solidariedade do Pai com a morte do seu 

Filho, crucificado, que se dará na ressurreição. A vida, morte e ressurreição de 

                                                             
10  A palavra silêncio corresponde a palavra hebraica hesuchia, na ideia da ausência de sons 

num sentido amplo, mas que significa um estado de vida correspondente da alma, a reclusão e 
a solidão dos pensamentos e dos movimentos do outro, com a mente e o coração disponíveis 
para a contemplação, necessário para o ser humano ouvir a Deus. No latim silentium, silere é 
calar para omitir um som, remetendo à ideia de humildade. Jesus revela e desvela o silêncio do 
Pai à humanidade na sua encarnação e morte de cruz (RIBARIC, 2015). 
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Cristo é o caminho que a Trindade realiza na história humana, na continua 

experiência kenótica pelo ser humano, no sofrer indo até o Sheol, e daí 

retomando com a sua glória, na ressurreição. A glorificação de Deus na 

ressurreição é a possibilidade de justificação, e a descida ao Sheol é 

considerada como Deus que vai ao encontro do ser humano-livre, que 

consequentemente desceu ao Sheol. Porém, com o julgamento do Filho, feito 

homem, Deus pode continuar indo ao encontro do ser humano, mesmo na sua 

liberdade, e para isso é necessário introduzir-se na morte, no Sheol. 

O Cristo é o Logos do Pai, ao mesmo tempo em que é silêncio, como na 

hora da paixão e cruz, revelando completamente o mistério da Trindade. A 

palavra e o silêncio coincidem e encontram- se no Verbo encarnado que vem do 

silêncio do Pai, elevando a participação da pessoa humana na vida íntima do 

Deus Trindade. Ao introduzir-se na morte, a morte do Filho, no silêncio do 

Sábado Santo torna-se a voz de Deus, viva para a criação imperfeita, e assim o 

poder de fazer a redenção. O evento é trinitário indo para a morte, que é o 

caminho necessário para a salvação. A experiência trinitária do amor e da 

salvação, o Sábado Santo é o ‘Dia do Senhor’, quando a Trindade julga, na sua 

infinita misericórdia, o ser humano na sua liberdade, como expressa Balthasar, 

na teologia católica do purgatório. O ter-se humilhado e exaltado de Jesus é esse 

caminho para a Páscoa, a antecipação plena do Reino de Deus, da cruz pelo 

Sheol à Páscoa (BALTHASAR, 2005).  

Na morte de Jesus na cruz está o mistério do amor trinitário, que participa 

do drama da vida humana, e com a primeira Kénosis dá o fundamento da 

segunda Kénosis na cruz. A fé trinitária permite perceber que a cruz e o 

abandono são a manifestação histórica da distância do Filho diante do Pai. Na 

morte do Filho, a Trindade revela a sua dinâmica indicando no paradoxo da cruz 

que Deus não é fraco, mas reluz sua força em relação a toda superioridade 

humana. O Filho morto na cruz mostra que ninguém pode ouvir, ou ver o Pai 

(Jo14,6), e realiza o amor trinitário na passagem entre a morte e a ressurreição, 

um hiato do silêncio. A Palavra de Deus com a morte de Jesus se cala, como se 

cala um homem com a sua morte. A morte de Jesus é função e revelação do 

amor absoluto, e a descida e ascensão do abismo é a finalidade do amor trinitário 
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de salvar a todos e decorrente do amor absoluto e eterno da Trindade, que se 

esvazia e se dá (BALTHASAR, 2005). 

Balthasar (2005) afirma que só pode haver uma teologia cristã que 

entenda toda a dinâmica do escândalo da morte de cruz, compreendendo que o 

Cristo durante a sua morte permaneceu homem-Deus (RIBEIRO, 2004). O 

paradoxo do hiato da cruz não é estático, mas encerra a Kénosis intratrinitária 

no acontecimento da ressurreição de Cristo pelo Pai. O amor uno e trino, sempre 

maior que tudo e que todos, supera aquilo que nenhuma filosofia soluciona, Deus 

restabelecer a totalidade humana Nele, pois o ser humano só alcançará a sua 

meta quando também se despojar de seu ser pra sofrer e morrer divinamente 

como homem (BALTHASAR, 2005). 

A obediência absoluta do Filho ao Pai, pela sua morte, realiza o amor 

trinitário e convida a Igreja ao seu seguimento. Hans Urs von Balthasar diz que 

o Pai, pelo Espírito Santo, devolve ao Filho morto o corpo deixado disponível em 

suas mãos para a redenção do mundo, fazendo-o instrumento de reconciliação. 

O Filho na sua ressurreição glorifica o Pai, em sua eterna obediência filial, 

mostrando a sua glória ao mundo, na integralidade do corpo de seu Filho 

(BALTHASAR, 2005). 

 

2. A Kénosis do Espírito Santo como movimento do amor 

O Espírito Santo é quem nos faz adentrar e nos impele para esta missão 

de compreendermos a intensidade da Kénosis da cruz e nossa autoconsciência 

de continuar na Igreja essa missão kenótica. A experiência de fé no Espírito 

Santo, nessa perspectiva trinitária, é fundamental para conhecer Deus que se 

revela na história. O Deus Trindade que se revela como comunhão na pericórese 

é a expressão que se doa e se recebe, é Pessoa-dom, que se dá no amor 

expandido. O mistério da saída de Deus de Si ao encontro do ser humano é a 

Kénosis do Espírito como movimento de amor, que move a Igreja.  

A Kénosis do Espírito é pensar o sentido do mistério que Deus, na 

renúncia de Si mesmo, e se fazendo servidor na história humana, ocultando a 

sua glória e esplendor, livremente escolhendo participar da história humana, 

sendo solidário e misericordioso com o ser humano, nas suas dores e sofrimento. 
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O amor requer a compreensão de um movimento dinâmico para quem se doa e 

de quem recebe esse amor e misericórdia, num movimento estritamente 

pericorético. O movimento do Espírito Santo é que permite compreender essa 

relação pericorética de doação, recepção e reciprocidade em que se as Pessoas 

Divinas se movem e agem uma dentro da outra, e não uma primazia de uma 

Pessoa sobre a outra, o que faz as Pessoas da Trindade ser quem são, um Deus 

Uno e Trino (BALTHASAR, 2005). 

O movimento do Espírito Santo permite-nos compreender o amor kenótico 

eternizado, na abertura da Trindade, no auto doar-se para a humanidade, para 

que o outro viva a sua abertura si mesmo. O Pai, ao esvaziar-se transmite ao 

Filho e conjugando com o Filho no Espírito Santo, tudo o que é. O rosto do 

sofrimento é o amor misericordioso de Deus, que se doa no seu amor-

pericorético da Trindade, como doação, recepção e reciprocidade, superando o 

sofrimento e participando dos dramas humanos. É o Espírito Santo agindo 

kenoticamente entre a criação e a história.  

Na ausência da Kénosis, não há ressurreição, nem glória e nem encontro 

com Deus, como também não há Pentecostes. Na descida do Espírito Santo, 

acontece esse movimento kenótico, que faz o ser humano compreender o poder 

de se elevar ao Pai, pela encarnação, morte e ressurreição, do Filho. Se na 

missão trinitária do Filho tem-se de reconciliar o ser humano com Deus e a morte 

é resultado do pecado, do homem se fechar a vida eterna, Balthasar (2005) alude 

para uma inversão trinitária, que significa na temporalidade do Filho ao Pai a 

articulação da obediência no Espírito, iluminando a consciência de Jesus 

(LADARIA, 2005). 

Assim, o Filho não cumpre a sua missão para significar a dor e o 

sofrimento, mas para dar o fundamento da alegria interior. Balthasar expressa 

que, pelo sofrimento, é posto no movimento do amor o conhecer profundo do 

amor de Deus, e o Crucificado torna-se no hiato do silêncio, a ponte de amor. O 

Crucificado-Ressuscitado rompe o tempo cronológico e muda a realidade futura 

para o mundo (RIBEIRO, 2004). Jesus não é alguém que volta para estar sujeito 

ao tempo e uma futura morte, pois a morte não tem poder sobre Ele (Hb13,8). O 

mistério do movimento do amor, que o Espírito Santo derramado nos permite 

compreender, é a Kénosis do Crucificado-Ressuscitado na ponte do hiato 

causada pela morte.  
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O Filho morto é a expressão de sua obediência em relação ao Pai, 

significando que o inferno não pode estar presente no horizonte de experiência 

acessível ao Filho encarnado. Também, a obediência é dada numa forma 

impossível, que faz o Filho, enviado do Pai à ultima extremidade responder à 

astúcia do diabo com a astúcia do amor, sendo o inferno uma extensão da sua 

missão de amor para salvar o ser humano (RIBEIRO 2004). A exploração do 

inferno é uma ação trinitária da união kenótica da vontade das três Pessoas, que 

pela morte do Filho, realiza a amplitude da missão redentora de amor pedida 

pelo Pai. A obediência na missão e entrega do Filho faz com que o amor trinitário 

se realize mesmo nas trevas, como no paraíso divino. 

O pensar teológico de Balthasar, no seu caráter teológico-salvífico-

trinitário, vislumbra todo o mistério da Trindade na auto entrega absoluta e livre 

de cada Pessoa da Trindade, e a distância entre as Pessoas, no seio da única 

natureza ôntica do Deus Uno, será a obediência do Filho, no extremo viver e 

sofrer, mesmo no abandono do Pai, pois somente a liberdade e o modo livre de 

realizar essa obediência podem vencer o pecado presente na realidade do 

mundo (BALTHASAR, 2004) 

A iniciativa do Pai possibilita uma ação criadora com a ressurreição dos 

mortos, que realiza o movimento kenótico e de amor do Espírito Santo e reflete 

toda a ação intratrinitária primordial e eterna, fazendo a redenção do gênero 

humano. A ressurreição é a iniciativa do Pai criador do mundo, confirmar a 

verdade de sua Palavra, isto é, revela o abaixamento do Filho, como plena 

expressão humana da vida intratrinitária, no movimento de amor do Espírito. A 

ressurreição do Verbo não equivale a retirar do mundo essa Palavra, mas é a 

manifestação de que o movimento kenótico do Espírito Santo é abaixamento e 

revelação da Kénosis intratrinitária (RIBEIRO, 2004). 

Ressuscitar dentre os mortos é o movimento de amor, realizado pelo 

Espírito Santo, na Kénosis suprema de toda Trindade realizada no Filho 

(1Cor15,54s) e o poder do aguilhão da morte humana foi absorvida no processo 

da vida eterna. Balthasar (2005) frisa que o Pai se entrega sem reservas ao Filho, 

e quando o Pai e o Filho o fazem também no Espírito Santo, realizam esse 

movimento de amor da vida eterna para humanidade. A aceitação desse 

movimento de amor significa o modo próprio do Pai, no seu Espírito Santo, que 
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teve presente no sofrimento da paixão e morte integrando a missão do Filho 

encarnado no mundo. 

A eterna doação, nesta Eucaristia eterna, é o mistério mais denso das 

Pessoas divinas, que se exprime como um Dom enviado aqueles que 

testemunham a unificação do amor no Cristo ressuscitado, salientado por 

Balthasar, como um dom desconhecido para além do Verbo. A ideia lucana 

possibilita compreender que o amor kenótico do Espírito Santo infunde-se no 

mundo e na Igreja, no momento da subida de Jesus ao Pai, que enviam o Espírito 

Santo ao mundo e à Igreja redimida. Assim, na linguagem balthasariana, essa 

reunião das Pessoas do Pai e do Filho mostra que a Kénosis intratrinitária é a 

única condição de possibilidade da Kénosis econômica do Espírito Santo, único 

princípio de expiração na linha da economia. 

O movimento pascal da volta do Filho ao Pai, não se trata da missão do 

Espírito e nem de sua processão, mas da revelação da unidade salvífica 

remetida à mútua inabitação amorosa dos Três divinos no seio da Trindade 

imanente. A história da salvação tem seu cume em Jesus, no mistério Pascal, 

em que o dom do Espírito Santo manifesta a unidade do Pai e do Filho, pois o 

Espírito eternamente dom, só nos é dado quando o Cristo é o Senhor. Receber 

o Espírito Santo é seguir o caminho de Jesus Cristo, que possibilita como dom 

do Pai e do Filho compreender a unidade kenótica essencial da Trindade, e de 

sua ação econômica no mundo. (BALTHASAR, 2005). 

 

2.1.  A ressurreição do Filho como envio do Espírito 

O evento da ressurreição de Jesus é o primeiro pacto mostrado e definitivo 

de Deus, em que Ele mesmo, na sua palavra encarnada é ato da força divina, a 

glória do Pai, na força do Espírito. Nesta ação, está a suprema justificação do 

Pai, o criador, na sua obediência de seu Filho, sua palavra que morre e 

ressuscita. A Palavra como corpo/carne é o ressuscitado e este é o julgamento 

que o Pai realiza no seu Filho, mostrando a sua Palavra ressuscitada e 

glorificada no seu Filho, sua palavra feita homem. A relação encarnação, morte 

e ressurreição é o Pai livremente mostrando-nos seu próprio Filho, como 

perfeição de Si mesmo (BALTHASAR, 2005).  

Na ressurreição, está o lugar decisivo que se manifesta a Trindade, na 

obediência do Filho é confirmada pelo Pai na ressurreição, que exaltado envia o 
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Paráclito, aos discípulos de seu Filho, a Igreja. O dia do Ressuscitado é o dia do 

Espírito Santo, o cumprimento da promessa feita por Jesus. O Espírito Santo é 

o lócus que se compreende o amor do Pai no seu Filho, morto e ressuscitado. O 

Espírito Santo na Igreja é compreendido como promessa do Cristo e o Pai para 

a Igreja, é o mistério Trinitário compreendido no mistério Pascal.  

O Pai, quando na sua Palavra faz um pacto com Israel – Noé, Abraão, 

Moisés – Ele a sela num momento histórico da salvação, na encarnação da sua 

Palavra, este pacto nunca poderá ser rompido, já que o Espírito Santo, na 

ressurreição de Jesus, faz este mistério revelado ser o caráter eterno do mistério 

da Trindade. O mistério da Trindade tem neste pacto a sua chave, pois o Pai na 

ressurreição do seu Filho confirma a encarnação como evento da salvação do 

ser humano, que acontece pela morte e cruz, expressão da exaltação e 

glorificação. A obediência é a representação do amor da Trindade que nasce no 

mundo e se difunde pelos discípulos à Igreja, pela atuação do Espírito Santo, 

enviado do Pai e do Filho, para que este pacto persevere e continue manifestado 

na história (LADARIA, 2005). 

Assim, a percepção da Kénosis na revelação da cruz e do ressuscitado 

não é imediata, ela evolui na Igreja apostólica, com o movimento do Espírito 

Santo. A Igreja, que com as mulheres e os apóstolos se dirige para a Galileia, é 

a figura da Igreja que ainda espera a caminho a ressurreição e a parusia, num 

só acontecimento. Na Ressurreição de Jesus o Espírito Santo contribui para 

fazer a passagem da incompreensão dos discípulos e das mulheres fazendo 

compreender plenamente a Palavra de Deus (Jo16,12-15). O Espírito Santo, 

pela sua condução, realiza a sua própria Kénosis, habitando nos corações, e 

instruindo os cristãos na verdade inteira (Jo16,14;1Cor12,11). 

No domingo da Páscoa, o Pai criador age sobre o Filho, que conclui a sua 

missão aberta ao mundo, e enviam o Espírito Santo para a vivência humana do 

profundo amor trinitário. O Ressuscitado, com sua liberdade elimina, a inversão 

trinitária, economicamente, na vida terrena de Jesus do Espírito, que estava em 

e sobre Jesus, conjugado no amor do Pai. Agora, o ressuscitado envia o Espírito 

Santo na liberdade de amor sobre toda a humanidade (2Cor 2,15). Na Páscoa 

de Jesus, a forma econômica da Trindade se encerra enviando o Espírito Santo 

sobre os discípulos para Igreja caminhar na liberdade do ressuscitado como 
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poder do Espírito Santo, pois não há Igreja sema presença viva do Senhor a 

partir da Páscoa (BALTHASAR, 2005). 

O reconhecimento na fé da ressurreição de Jesus é a nova realidade 

objetiva da nova ação especifica de Deus, distinta do acontecimento da cruz, e 

não apenas uma explicação positiva da cruz. Uma negação da objetividade da 

ressurreição, afirma Balthasar (2005), como ato específico de Deus em Cristo 

destruiria a importância da cruz para a redenção. O que faz a ressurreição de 

Jesus como algo único, se expressa na superação de Deus em qualquer fronteira 

de espaço/tempo, rompendo o nosso mundo de vida e morte. A ressurreição é 

um fato intramundano ocorrido no tempo e como história particular dentro da 

história universal, porém é evento meta-histórico, para além da história, que se 

abre para a história, fazendo que o seu Filho que estava morto se revele vivo 

para a história (RIBEIRO, 2004). 

Balthasar (2005) destaca que ninguém foi testemunha da ressurreição e 

o túmulo vazio não é prova da ressurreição, pois ninguém poderia ser observador 

da manifestação do Senhor. O autor compara a encarnação e ressurreição em 

que na história humana, na entrada e saída, as mulheres e os discípulos se 

encontraram com o Ressuscitado no mesmo dia. Salienta que a ressurreição é 

um processo cristológico, antropológico e cósmico para o ser humano no 

referente ao evento da cruz à ressurreição, pois morrer, ser enterrado, e 

ressuscitar com Cristo (Rm6) é considerado o processo com um ser permanente 

em Cristo para a vida eclesial, num caminho entre o tempo e o espaço para estar 

à direita do Pai. Esse caminho Balthasar descreve como um ir, um partir ou um 

subir, ou como um ser elevado, ou ser glorificado (Jo), com um não estar mais 

lá (Mt) ou ser roubado (Lc) (BALTHASAR, 2005). 

A ressurreição do Filho morto é atribuída ao Pai, que se relaciona 

estreitamente com a efusão do Espírito de seu Filho em nossos corações (Gl4,6). 

Apesar da dificuldade e limitação da linguagem humana a ressurreição do Filho 

como envio do Espírito é um acontecimento trinitário e revela cada uma das 

Pessoas divinas. A afirmação da ressurreição de Jesus é a revelação do Pai 

invisível, na economia da salvação, como a Kénosis da dor, pela lógica da 

entrega do amor manifesta na unidade clara da unidade inseparável da morte na 

cruz e da ressurreição. A esse mistério trinitário, João dá a sua expressão na 

fórmula ‘o Verbo se fez carne’ e nos faz compreender o homem Jesus em sua 
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vida, morte e ressurreição como consequência do eterno acontecimento divino 

e o princípio da irrupção do Reino do Pai. 

Ao mostrar o seu Filho único ao mundo vivo e ressuscitado, o Pai dá a 

total liberdade de mostrar-se num ato soberano, de senhorio na eterna liberdade 

de seu próprio Filho. A revelação do mistério trinitário é decisiva na pessoa do 

Filho, em sua liberdade, manifesta com o Pai nas duas liberdades que, como 

consequência trinitária, culminará no envio do Espírito. A ação do Espírito Santo 

é a manifestação de Jesus no cumprimento do Evento Pascal, que reconhece 

Jesus como o Filho feito carne na sua páscoa de morte e ressurreição, o Pai que 

comunica o seu Espírito e a vida em abundância.  

O Espírito Santo é aquele que age no evento pascal como princípio vivo 

do amor do Pai, que está na livre decisão do Filho de doar a sua vida pela 

salvação da humanidade e da criação. A Kénosis do Espírito Santo é realizada 

no amor, e a missão kenótica do Espírito Santo faz com que os discípulos do 

Ressuscitado consigam continuar a obra do seu Senhor, realizando a unidade 

no amor pelas pessoas (CODA, 2011). O Pai doa o seu Filho, que em obediência 

ao Pai, doa-se a Si mesmo, e doando-se a Si mesmo, doa por sua vez, o Espírito 

Santo, que é doado pelo Pai.  Assim, manifesta a obra de amor da Trindade que 

revela aos seres humanos a sua nova criação e a redime do pecado. 

O Espírito Santo intervém na ressurreição de Jesus, na iniciativa do Pai, 

ressuscitando seu Filho no Espírito Santo, que é a força criadora, o Espírito 

vivificante (1Cor15,45). Na sua ressurreição, Jesus ficou cheio do Espírito Santo 

e se tornou fonte de vida para todos aqueles que crêem. O envio do Espírito 

Santo não se explica sem a glorificação do Filho ao Pai, sendo a missão do 

Espírito iniciada com a ressurreição do Filho. A missão do Espírito Santo e a 

missão do Filho tornam-se uma relação intrínseca, em que Jesus recebe na sua 

ressurreição o Espírito Santo em plenitude, o Filho enviado ao mundo é a fonte 

do Espírito aos homens. O Espírito Santo é a consequência da glorificação de 

Jesus em sua humanidade, do entardecer de sua páscoa, soprando sobre seus 

discípulos (Jo20,22) (LADARIA, 2005). 
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2.2. O Espírito como amor kenótico 

O Espírito Santo como amor kenótico é a reciprocidade do Amor entre o 

Amante e o Amado11, o mistério de comunhão da Trindade, de um doar-se pelo 

outro. Na Kénosis do Filho, o Espírito Santo permanece na eternidade divina, e 

realiza a sua Kénosis na divinização do ser humano, pela encarnação do Logos.  

Assim se compreende, pela Kénosis do Espírito Santo, como Deus ama 

loucamente o ser humano e não cansa de buscá-lo. O Espírito Santo, como o 

amor kenótico, revela a Kénosis da Trindade, de Deus que sofre porque ama 

apaixonadamente o ser humano e sofre por ele, o Pai e o Espírito Santo 

mergulhados na agonia do Filho que sofre por amor do Pai, pela humanidade.  

Na ressurreição, o amor do Pai e do Filho se compreende nessa glória do 

ressuscitado. O Pai ressuscita o Filho no Espírito Santo, amando-o e vivificando-

o no amor. O Amor kenótico do Espírito Santo é a atitude de misericórdia e amor 

que Deus manifesta pela humanidade, na capacidade infinita de doar-se do dom 

de Si pelo outro. A Kénosis do Espírito Santo, derramado sobre a humanidade, 

leva o ser humano a continuar a missão do Reino de Deus, na Kénosis da Igreja, 

que deve continuar a se rebaixar pela humanidade como servidora.  

Na paixão e morte de Jesus, o Espírito procede como fruto da ressurreição 

do crucificado, e torna-se o amor da entrega, que solidariza com os sofredores.  

Assim, o Espírito Santo não se revela a Si mesmo, mas ao Filho e manifesta na 

história da salvação, Deus que quer estar unido à pessoa humana, e ela que 

pode unir-se a Deus. Balthasar (2005) adverte para a redução dos testemunhos 

da ressurreição com a palavra aparição, pois é a identidade do Crucificado-

Ressuscitado, que mantém a relação amorosa da Trindade. O Pai criador com 

                                                             
11 Ricardo de São Vitor apresenta a perspectiva trinitária onde o Pai e o Filho e o Espírito Santo 

compartilham suas Pessoas em gesto de absoluta gratuidade, experiência pericorética do amor 
interpessoal. A experiência cristã de At2,46-47 é destacado por Ricardo como Deus no seu 
mistério de comunhão, em que as Pessoas surgem umas das outras e todas compartilham a 
mesma essência no encontro. O que leva do Pai ao Filho no Espírito e o amor como unidade 
relacional da comunhão das três Pessoas da Trindade, na pericórese.  A novidade em Ricardo 
de São Vitor para Agostinho reside de entender a realidade do ser humano, como imagem e 
semelhança de Deus, de pensar a pessoa humana como reflexo do amor divino. A pessoa se 
expressa e se realiza na medida, que se faz a partir dos outros e com os outros. Assim três são 
os movimentos do amor trinitário: o Pai que entrega a Si no seu amor fontal, o Filho é que recebe 
esse amor na sua geração, e o Espírito Santo que é o fruto do amor de um e de outro, o amor 
culminado, ou seja, o vínculo da unidade desse encontro dialogal, o Codillectus. Assim o amor 
implica doação, em generosidade geradora (Pai), implica comunhão Filho e Pai que se 
encontram e dialogam plenamente e o amor comum, o Espírito Santo a quem oferecem o que 
compartilham, sendo diferentes um e outro (BATTISTA, 1992). 
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sua criação e aliança, como o amor kenótico do Espírito Santo sobre os 

discípulos testemunhando o acontecimento mais importante que une o céu e 

aterra, revelando o que é e o que pode o amor (BALTHASAR. 2005). 

Uma visão mais profunda da Kénosis intratrinitária do Espírito Santo tem 

importância decisiva no pensamento paulino, em quem a ressurreição de Jesus 

e o envio do Espírito Santo são vistos na mais estreita unidade, uma vez que o 

Pai ressuscita o Filho por seu Espírito (Rm8,11), que é o instrumento da 

ressurreição e maneirado Ressuscitado, com as marcas da cruz, penetrar na 

comunidade e identificado com a esfera do Espírito (1Cor15,44-45). A 

identificação do Ressuscitado-Crucificado com o Espírito (2Cor3,17) revela a 

natureza kenótica do Espírito, e mostra que para viver no Espírito deve-se seguir 

esse Senhor e segui-lo segundo o Espírito (Gl5,16s). Eis o amor kenótico do 

Espírito Santo que, sendo Deus, habita em nossos corações, e nos conduz com 

nossos corações limitados ao seguimento do Ressuscitado (BALTHASAR, 

2005).  

A doação do Espírito Santo ao mundo pelo ressuscitado, que na cruz 

entrega seu Espírito de missão, na dinamisis e a glória, manifestadas no Filho 

encarnado, expressa a Kénosis econômica do Espírito Santo que é reveladora 

do dinamismo interno e da glória da vida trinitária, uma Kénosis de amor que 

sempre se entrega. Os testemunhos neotestamentárias são a prova verdadeira 

de que Jesus ressuscitou e tomou posse da esfera do Espírito Santo e do poder 

de Deus, cujo acesso havia prometido aos que nele crerem, é ação do Espírito 

Santo na Kénosis eclesial. Esse testemunho é possibilidade da comunidade de 

participar nos sofrimentos de Cristo, somente na esfera do Cristo e do Espírito 

Santo. (At4,31; At5,41) (BALTHASAR, 2005). 

O Espírito Santo é a Pessoa-Dom de amor kenótico do Pai e do Filho pelo 

dom de cada um deles mesmos, não como coisa alheia ou princípio exterior. 

Balthasar (2004) afirma só restar a possibilidade de compreender o dom paterno 

de si como um ato de impensável, traduzido de imprepensabile, um neologismo 

que mostra a novidade cristã de nada anteriormente vivido, experimentado ou 

pensado, do amor que o Filho recebe, não de modo passivo como amado, mas 

ao mesmo tempo como Co-amante, o que ama eucaristicamente, respondendo 

em tudo ao amor paterno e disponível ao amor. Só é possível se aproximar do 



 
 

93 
 

Espírito Santo, olhando-o como amor recíproco do Pai e do Filho, e fruto 

resultante desse amor infundido nos corações humanos (RIBEIRO, 2004). 

O amor tem sua origem junto ao Pai e é o próprio Pai em si, pois se o Pai 

não é livre dom de Si mesmo, não tem amor, mas é no amor que há possibilidade 

de alcançar o fruto desse amor absoluto do Pai. Por isso, Balthasar (2005) refere-

se ao Espírito Santo como desconhecido além do Verbo, como que aquele no 

anonimato emerge da unidade entre o Pai e Filho, que exprime e sela toda a 

unidade e reciprocidade da Trindade. Esse Espírito é hálito, e por isso não quer 

ser visto, mas ser luz no amor entre o Pai e o Filho. A transparência kenótica e 

despojada de Si mesmo do Espírito de amor presente em toda a Trindade, na 

luminosidade do Homem-Deus, mostra-nos que o Filho anuncia o amor do Pai, 

no resultado do agir comum das Pessoas da Trindade. O anonimato da Pessoa 

do Espírito é sua própria personalidade kenótica, que proclama a sua vontade 

em um movimento de amor, testemunhando a verdade de construir a revelação 

do amor do Pai no Filho crucificado e ressuscitado, assim sendo a verdadeira 

testemunha e participante da economia salvífica da Trindade kenótica. 

A efusão do Espírito Santo que procede do Crucificado-Ressuscitado pelo 

amor do Pai, manifesta incondicionalmente na história, que a essência de Deus 

é amor e toda a sua glória. O Espírito que é infundido nas relações entre o Pai e 

o Filho encarnado, crucificado e ressuscitado vem sobre os discípulos para que, 

dentro deste movimento de amor, sejam testemunham do Filho, comuniquem a 

palavra revelada do Pai nos corações dos fiéis, ensinando-os e recordando o 

que Jesus fez durante sua vida como sinal do Reino. A linguagem da missão do 

movimento kenótico do Espírito Santo é confirmar a glória do Pai manifestada e 

revelada no seu evento Cristo, que mostra todo o amor absoluto do Deus 

Trindade (CODA, 2011). 

O Espírito Santo Paráclito realiza o seu movimento de amor na 

reciprocidade da glorificação trinitária, no doar-se do Pai pelo Filho, do Filho pelo 

Pai e de ambos pelo Espírito Santo, anunciam a sua glória ao mundo, que 

culmina na missão da Igreja. A glória da Trindade que é manifestada na Kénosis 

do Espírito Santo é a glória divina ad intra manifestada à humanidade de modo 

ad extra pela encarnação do Filho, morto e ressuscitado, pela ação do Espírito 

Santo, presentes na fé da Igreja. Em Jo17 é compreendida essa dinâmica do 

movimento kenótico do Espírito Santo, o ser uno do Pai que, no seu Filho, 
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manifestam ao mundo o fruto do amor deste Deus Trindade. Como expressa 

Balthasar (2004), a centralidade deste fruto é o mandamento do amor, que parte 

de toda a reciprocidade da relação trinitária de amor um ao outro como a si 

mesmo, de modo livre e gratuito e assim convidando os homens a serem 

discípulos na prática dessa reciprocidade de amor, revelação da Trindade como 

dom do amor absoluto.  

O movimento kenótico do Espírito Santo é dom constante da ação 

salvífica, realizada uma vez por Cristo para sempre, como um amor de Deus 

derramado em nossos corações (Rm5,5). O dom do Espírito Santo por Jesus 

ressuscitado manifesta a unidade do Pai e do Filho, implicando a mutua 

interrelação da Trindade Imanente, que culmina no mistério pascal (LADARIA, 

2015). O Espírito Santo, enquanto dom do Pai e do Filho, também doa a Si 

mesmo num movimento de amor original e gratuito. O Espírito Santo, no seio da 

Trindade, leva à plenitude o Deus amor consumando a obra redentora realizada 

uma vez pelo Cristo, pela iniciativa do Pai, até o momento pelo Espírito Santo 

(LADARIA, 2015).  

 

Conclusão 

A Kénosis Trinitária como manifestação da misericórdia nos pressupostos 

teológicos da Teologia de Balthasar é perceptível no amor kenótico do Pai, na 

cruz e obediência do Filho. O Filho, no seu amor ao Pai que ama a sua criação 

e a humanidade, continua na Kénosis do Espírito, pela ressurreição do Filho, o 

movimento kenótico do amor absoluto e da manifestação da eterna misericórdia 

pela morte, cruz e ressurreição de Jesus. 

A Kénosis é o esvaziar de si mesmo, sem perder a própria identidade, 

para se fazer aberto ao outro e se encontrar no outro. Este movimento kenótico 

se caracteriza pela pericórese Trinitária, isto é, Deus que chama a seguir seu 

exemplo: esvaziar-se pelo outro, o Pai que realiza sua Kénosis para salvar e 

amar o ser humano; o Filho que se torna a manifestação plena deste ato 

salvífico, na sua Encarnação à glória da Cruz e Ressurreição. E, o Espírito Santo, 

que na sua descida ao mundo, plenifica o projeto kenótico-salvífico da 

humanidade, capacitando o ser humano a elevar-se até Deus. A misericórdia é 
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o modo profundo da humanidade viver e realizar sua Kénosis, a abertura do ser 

humano para o acolhimento das misérias e da vida do outro, nessa experiência 

de descobrir o doar-se pelo outro, um doar-se/ amar kenótico que desce até as 

feridas e a dor do outro. É o caminho da humanização. 

A Teologia de Balthasar apresenta o movimento kenótico-pericorético em 

cada Pessoa da Trindade, a Criação como este movimento kenótico da Trindade. 

O amor kenótico faz com que Deus renuncie à sua onipotência e se torne ‘fraco’, 

assumindo o sofrimento humano, para melhor conhecê-lo, tornando-se próximo 

e acessível. No Primeiro Testamento, evidenciamos isto pelos Patriarcas, no 

Êxodo e Sinai, como go’oel, e nos Profetas. Na Encarnação, compreendemos 

como o Filho por Ele e pelo Pai, desce ao nível humano, para cumprir a promessa 

salvífica. Na sua Cruz e Ressurreição, podemos ver e vivenciar o Deus kenótico. 

Nele, o Espírito Santo se torna simples, para unir o ser humano, implicando que 

Deus sempre convida o ser humano a descer à sua intimidade mais profunda, 

para poder renascer e subir ao encontro de Deus. Sem a Kénosis, não há 

ressurreição, nem glória e nem encontro com Deus. O Espírito Santo, na sua 

descida em Pentecostes, revela-se não a si mesmo, mas ao Filho. Efetiva o ligar 

de Deus com o ser humano e do ser humano com Deus, o Ruah, sopro de vida 

no ser humano, a Shekinah, descida e habitação de Deus em um lugar e na 

história e agindo até hoje. Faz-se necessário, ao ser humano movido por este 

amor-kenótico e pela misericórdia, esvaziar-se de si no seu orgulho e 

prepotência, abandonar-se em Deus, para se encontrar em Deus, para conhecer 

a si mesmo e conhecer a Deus. 

Assim, é de suma importância apreender os conteúdos da Teologia 

kenótica, na obra teológica de Balthasar, Misterium Paschale, contribuindo com 

a vivência do ser humano, que realiza a experiência de fé, para um sinal da 

misericórdia no mundo. Em uma sociedade marcada por um desenvolvimento 

descartável e instrumentista, a presença da Kénosis e da misericórdia é 

desafiadora. 

Contudo, Deus empobrece de Si, sem deixar de ser Quem é, para nos 

enriquecer com a encarnação de seu Filho, que nos salvou pela sua morte de 

Cruz e Ressurreição, e continua, pelo Espírito Santo, a levar o ser humano 
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redimido a este caminho de vida, doação e misericórdia (LADARIA, 2015). Deste 

modo, Deus não é invocado para afirmar um diálogo, ou uma relação de 

interesses egoístas, para evidenciar quaisquer formas de fundamentalismos. O 

nome de Deus não deve ser usado para justificar a violência e nem ser 

profanado, por um mercado de ódio e guerras humana. Quanto mais desafiante 

é a realidade, mais se tornam aplicáveis os conceitos da Kénosis. A Kénosis da 

Trindade tem caráter extremamente missionário, que é próprio de desafios. 
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CAPÍTULO III: O AMOR TRINITÁRIO COMO MANIFESTAÇÃO DA 

MISERICÓRDIA 

 

Introdução 

O Deus rico em misericórdia é aquele que, na sua Kénosis e no seu Filho 

Jesus, revelou-se (Ef2,4), e em seu Filho, deu a conhecer a si mesmo. Movido 

por esse amor absoluto em Cristo e pelo seu Espírito Santo manifesta o seu rosto 

misericordioso e nos derrama toda a sua consolação, revelando-se o Pai das 

misericórdias e de toda consolação (2Cor1,3). A Kénosis intratrinitária 

derramada, revelada e manifestada sobre a humanidade demonstra a 

importância de uma exigência kenótica, nestes tempos críticos e difíceis e leva-

nos a descobrir, a partir de uma prática kenótica e misericordiosa, o amor 

absoluto de Deus pelo ser humano. A missão da Igreja, quanto mais for 

desenvolvida centralizando-se na missão kenótica da Trindade como 

participação na dramática humana, confirma a plena realização da missão 

redentora do Filho, conjugada pelo Pai e o Espírito, na história humana 

(BALTHASAR, 2005).  A submissão do Cristo na história é Deus manifestando 

para humanidade toda a sua misericórdia, na forma kenótica e obediente de seu 

Filho.  

O Filho obediente12 rompe com formas horizontais ou verticais do 

relacionamento divino e humano, e glorificando o Pai, demonstra toda sua 

onipotência, que é fazer-Se misericordioso dentro do drama humano. De fato, o 

mistério da Trindade é o agir pericorético, que aproxima a relação entre o ser 

humano e Deus. Balthasar (1994) destaca, na missão trinitária kenótica em 

paralelo com a misericórdia na Igreja, ressaltada pelos pontífices em seus 

magistérios, que não existe um Deus de cima para baixo e um ser humano de 

baixo para cima. Contudo, há um Deus que se rebaixa, se aniquila para ir ao 

encontro do ser humano nos seus dramas e um ser humano que tem a 

                                                             
12 Obediente aqui deve ser compreendido com inclinação do ouvido do Filho encarnado ao 
coração do Pai. 
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possibilidade, pela misericórdia de Deus, de aniquilar a si próprio, para Deus 

participar de seus dramas e assim retornar a este amor divino. 

A Trindade ao atuar na história humana, permite compreender a relação 

de obediência entre o Pai e o Filho numa perspectiva de encontro misericordioso 

com a humanidade, dinamizada pelo Espírito Santo, isto é, entender a 

misericórdia divina presente na pessoa humana, pela atuação do Cristo 

realizada no anúncio do Reino, manifesta desde sua encarnação até a morte e 

ressurreição.  

Na antiga Aliança, Deus realiza sua justiça de modo kenótico em virtude 

de sua fidelidade, que fundamenta toda a esperança do ser humano na 

misericórdia divina. Na nova Aliança, esta esperança de misericórdia se torna o 

Filho encarnado na unidade da cruz e da glória. O divino e o humano são 

garantidos pelo próprio Deus feito homem, que Se revela em Cristo e Se entrega 

como abandono de Deus por Deus. A Kénosis do julgamento da cruz é, portanto, 

a expressão da suprakénosis de Deus, em Si mesmo, o abandono de amor e 

Misericórdia. O julgamento da cruz é o julgamento da misericórdia e da 

glorificação que se insufla na Igreja, pelo Ressuscitado, aprofundando a 

revelação salvífica da Kénosis em Deus (RIBEIRO, 2004).  

A Kénosis do Filho na cruz só se torna suportável como ação da Trindade 

e se constituindo onde o cristão pode se gloriar (Gl 6,14) como meio de 

reconciliação entre o Pai e nós que somos filhos pelo Espírito, que habita em nós 

(Rm915). O amor misericordioso da Trindade, na morte de Jesus, mostra o 

aniquilamento do inferno pelo amor e a misericórdia manifesta da Trindade, que 

não possui limite (BALTHASAR, 2005). O amor e misericórdia trinitária mostram 

a profundidade da Kénosis da Trindade que pode suportar até a última 

consequência da solidariedade divina, que julga até o inferno com amor e 

misericórdia. Assim, no sábado Santo, a Kénosis do Filho mostra a lógica do 

amor e da misericórdia além da esperança humana, como dimensão do fruto 

salvífico da Kénosis reveladora do amor que se abaixa. 

O ensinamento eclesial e pastoral foi sempre indicar no mundo o Cristo 

como a presença de amor do Pai na história pela humanidade, na procura de ler 

os sinais dos tempos à luz do Espírito para manifestar a misericórdia divina. 
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Assim, a pregação sobre misericórdia está centrada na história do magistério 

pontifício destes últimos tempos, de modo especial após o Concílio Vaticano II, 

no anunciar do amor de Deus pela humanidade e encorajando os cristãos a essa 

prática do Reino de modo misericordioso. Portanto, os Papas encorajaram os 

homens e as mulheres de seu tempo a descobrir a lógica da misericórdia, 

especialmente no mistério pascal. A compreensão do amor divino se dá pela 

aproximação e experimentar como Deus interveio na história em favor da 

humanidade, em primeiro lugar sobre a cruz. 

 

1. A misericórdia como amor trinitário 

O mistério do amor do Deus Uno e Trino é o conteúdo fundamental da 

manifestação da misericórdia divina presentes na Kénosis trinitária, que no 

mistério pascal do Filho revela a glória da Trindade. No mistério trinitário, é 

compreensível a encarnação, que Deus se faça ser humano e compartilhe dos 

dramas humanos em tudo, menos no pecado (Hb4,25), pois no mistério da 

Trindade, o Pai envia o seu Filho ao mundo e manifesta todo o amor e 

misericórdia trinitária. 

A revelação cristã significa desse modo o confronto mais imediato com 
o mistério de Deus. Nisso se deve ver a definitividade da manifestação 
de Deus em Cristo. A maior proximidade de Deus significa a maior 
possibilidade de ver sua grandeza inescrutável. Um mistério não é 
simplesmente o inconciliável com nossa experiência, nem tampouco o 
que não conhecemos e talvez possamos algum dia conhecer, mas o 
próprio Deus, Deus é o mistério que tudo abarca (LADARIA, 2015, p. 
24). 

A Pessoa do Filho é o amor de Deus manifestado, pois revela o 

transbordamento do abismo do amor e responde as mais profundas expectativas 

do coração do ser humano e manifesta a proximidade da misericórdia divina. 

Um Deus puramente transcendente (caso pudesse existir semelhante 
Deus) seria um mistério abstrato, puramente negativo. Mas um Deus 
em que sua transcendência pudesse ser também imanente é um 
mistério concreto e positivo: na medida em que se aproxima de nós, 
começamos a reconhecer quando está elevado sobre nós, e na medida 
em que nos revela em verdade começamos a compreender quanto é 
incompreensível (BALTHASAR, 1992, p.486). 

O amor trinitário se realiza, como afirma Balthasar (2005), no Deus que é 

Uno e Trino e, desde sua eternidade, esvazia-se na geração do seu Verbo e doa-
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O na sua encarnação, significando que Deus é amor absoluto, devendo fazer 

sair de Si o Filho e criar o mundo. Deus não é sem o mundo, como o Filho não 

é sem a encarnação, como o Espírito não é sem a comunidade cristã. A Trindade 

é essa realidade que se objetiva na doação recíproca, manifestando ao mundo 

a sua misericórdia nessa pericórese trinitária. Na economia da salvação, 

manifesta-se a misericórdia divina, que o Filho eterno assume no acontecimento 

kenótico da sua vida no mundo e da morte na cruz. Nesse acontecimento, Deus 

Trindade se revela e comunica o ser próprio do Pai e o vive como próprio e seu, 

com o Filho e o Espírito Santo, que conduz a vida trinitária e a manifesta na sua 

misericórdia ao mundo. 

O acontecimento kenótico da encarnação e morte é assumido pelo Filho 

eterno em sua vida, e afeta o Pai, que não pode deixar de viver como próprios 

os acontecimentos da vida temporal do seu Filho, com o mesmo Filho e o Espírito 

Santo. O significado, na relação econômica, desta pericórese das pessoas da 

Trindade é que Deus livremente não quis ser sem nos amar, e soberano no seu 

amor e misericórdia, dá-nos conhecê-Lo e participa dos nossos dramas 

humanos. 

O que acontece na cruz sucede antes de tudo “entre Deus e Deus”, 
produz uma profunda separação em Deus, porque Deus abandona 
Deus (o Pai abandona o Filho) e assim contradiz-se a si mesmo; mas 
ao mesmo tempo produz-se em Deus uma profunda unidade, que se 
mostra no Espírito que une o Pai e o Filho. É o espírito que deve ser 
entendido como o Espírito da entrega do Pai e do Filho, e ao mesmo 
tempo é o Espírito que suscita amor para os homens abandonados e 
que dá a vida aos mortos (LADARIA, 2015, p.87). 

Deus não quer amar a Si mesmo senão amar a criatura13, assim foi capaz 

de dar ao mundo a reconciliação que o mundo não poderia dar a si mesmo, 

manifestando na morte do Filho a unidade da Trindade, em que o Espírito Santo 

é a força que dá a correspondência humana ao ser de Deus. A essência da 

relação do amor trinitário é a Kénosis que manifesta a misericórdia divina na 

morte do Cristo entregue por todos os homens, constituindo a unidade trinitária 

do ser divino como um acontecimento desse amor trinitário. 

                                                             
13 Na perspectiva de Ricardo de São Vitor, Deus é amante, amado e o amor em comum, e por 
isso ama as criaturas. 
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Deus procura o ser humano no respeito à sua liberdade, no crescimento 

do amor, porque o ama e o quer livre para amar a Ele e a seu próximo. O amor 

recíproco de Deus reflete o sentimento visceral das entranhas, a misericórdia, 

denotando o amor de uma mãe pelo seu filho gerado, exprimindo a paciência, a 

compaixão e perdão no seu modo de agir como protagonista com o ser humano 

na história (CODA, 2011). 

A Trindade, centro da nossa fé, se move em direção à dramática humana 

para manifestar seu amor trinitário e sua misericórdia pela humanidade, e no 

mistério pascal, torna-se visível o coração da Trindade ao revelar na história todo 

o amor misericordioso que é entrega, esvaziamento eterno do dom de Si. O 

significado desse amor trinitário, como absoluto, antecipa-se a todas as 

modalidades de amor, compaixão e mesmo distinções entre as pessoas ao 

amor. Pois, Cristo é a chave de interpretação desse mistério do amor absoluto 

trinitário, que se manifesta na Kénosis econômica, de um Deus imutável no seu 

amor, que realiza a mutabilidade na história para o ser humano ir ao seu imutável 

amor (RIBEIRO, 2004). 

O Deus encarnado, crucificado e ressuscitado apresenta definitivamente 

a sua imagem divina, pois seu esvaziamento aponta para dimensão intratrinitária 

do seu amor, que eternamente se entrega. O despojamento eterno do Deus-

Trino é a máxima revelação do seu ser amor, manifestando a sua glória, na cruz 

e ressurreição14 do seu Verbo encarnado, porque Deus é amor, não precisa 

mudar para se encarnar e morrer de amor para, por amor, manifestar sua 

misericórdia e nos salvar. A Kénosis primordial é a condição de que Deus, na 

sua doação de Si, não é dependente da criatura, mas porque é essencialmente 

amor, na sua Kénosis intratrinitária, cria uma relação de amor com seu Verbo 

gerado, numa eterna eucaristia, com o seu Espírito Santo que une e derrama 

esse amor. Assim, Deus mostra necessária sua Kénosis econômica, para 

                                                             
14 Nas suas catequeses pré-batismais São Cirilo de Alexandria conduz o catecúmeno, a um 
processo de consciência do mistério da salvação, pelo amor do Deus-Trindade revelado na 
dinâmica salvífica da morte-ressurreição de Jesus. O mistério pascal que manifesta a glória do 
Senhor é o princípio vital da escolha dos cristãos, possibilitando a vivência de atitudes coerentes 
com a dignidade a que é chamado viver (DICIONÁRIO DE ESPIRITUALIDADE, 1989).  
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manifestar na entrega do seu Filho, o amor pericorético e intratrinitário expresso 

como a beleza da sua misericórdia pela criatura humana. 

O mistério desse amor divino é revelado em Jesus, e na imagem do Deus 

que se abaixa e se despoja, não se externa a valorização do sofrimento em si, 

mas o seu agir, que revela a manifestação do seu amor e misericórdia. O 

imperativo divino é o amor absoluto, e o amor, para ser amor, não suprime jamais 

a liberdade do outro, que na teologia não significa fazer isso ou aquilo, mas a 

dinâmica do amor trinitário (RIBEIRO, 2004). 

 

1.1. O Pai que sofre por amor 

O amor de Deus pela humanidade é a razão de o Pai enviar o seu Filho 

ao mundo e manifestar o seu amor entre nós, revelando as suas entranhas de 

mãe (Is66,13) e o cuidado amoroso por cada pessoa humana (1Jo4,7-10.16). 

Assim, Deus ama, a ponto de entregar o que Lhe é mais querido, pois esse dar 

e dar a Si mesmo, é um amor que sofre e se compadece, querendo salvar: este 

é o verdadeiro amor, que justamente compõe a sua essência. No amor manifesta 

precisamente a doação de Jesus no modo de ser amor de Deus (LADARIA, 

2015). Balthasar (2005) apresenta no mistério pascal do Cristo o momento 

fundamental da revelação de Deus amor, da paternidade e filiação divina no 

Espírito Santo, que na morte de Jesus manifestou o amor que ele nos tem, mas 

também o amor do Pai por nós pecadores (Rm5,6-10). 

Balthasar (2005) prossegue, observando que Jesus entrega-se à morte 

por nós, em obediência e acordo perfeito ao amor do Pai em ‘ser entregue’, 

mostrando como o Pai sofre por amor, na entrega do seu Filho (Rm8,32; Jo3,16). 

O Cristo também manifesta que nos ama (Rm8,35) quando se entrega à morte, 

manifestando o seu amor e o amor do Pai por nós, por isso a ‘teologia da entrega’ 

não admite outra sustentação a não ser trinitária deste amor que sofre nas 

Pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo pela humanidade. No sofrimento 

de Jesus, a Kénosis total, aparece a glória do Pai, no rosto de Jesus (2Cor4,6), 

não eliminando o rosto da paixão e nem adoçando a cruz, e mostra o sofrimento 

do Pai presente no sofrimento da cruz de seu Filho. 
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Na Kénosis do Filho se faz a manifestação da misericórdia da unidade 

trinitária que também, no sábado santo, com a descida de Jesus ao inferno, 

realiza a expressão solidária do seu amor e misericórdia com os perdidos e longe 

de Deus. Esta é a iniciativa de quem sofre por amor, de continuar a rebaixar-se 

até a mansão dos mortos, para manifestar o seu amor por eles e destruir a 

solidão absoluta, pelo amor absoluto. O amor absoluto do Pai faz a entrega aos 

homens o Filho do seu amor, e do Filho que se entrega na obediência, ainda na 

angústia, e na escuridão, na solidariedade com os pecadores, na sua miséria de 

estarem afastados de Deus, aqui se manifesta toda a sua misericórdia. 

Assim, o Pai plenifica seu amor incondicional e cheio de misericórdia de 

modo pericorético, num processo escatológico, aberto para o ser humano no 

mundo, que sai da cruz do Cristo. Na doação do Filho, mostra-se a figura da 

Trindade do Pai, que por amor e misericórdia entrega o seu Filho a morte, e no 

Espírito Santo une e liga ao Pai o Filho abandonado. O acontecimento do amor 

dá-se quando o Pai sofre ao separar-se do seu amado (Filho); não só ama a Si 

mesmo, mas inclui aquilo que é totalmente diferente Dele (o mundo e o ser 

humano), por obra do Espírito Santo. 

O Pai, é princípio sem princípio, e Dele provém tudo; a partir Dele pode-

se compreender a Kénosis como abertura ao amor e à misericórdia trinitária, na 

sua capacidade de doação e doação inteira. Se Deus não se doasse em doação 

total, não mostraria como é sofrer por amor, não mostraria a dimensão 

fundamental do Seu ser, na geração de seu Filho e na processão do Espírito. No 

sofrer do Pai, expressa sua paternidade, o amor fontal, o amor que se dá, o amor 

kenótico. O amor fontal do Pai se dá na entrega de seu Filho, na economia em 

que o amor, que tudo move, encontra intratrinitariamente a correspondência e 

fundamento, pois o Pai não é uma Pessoa fechada em Si mesmo, mas aquele 

que sofre por amar, ao ponto de entregar-se; dá o seu ser ao Filho e ao Espírito 

Santo (LADARIA, 2015). 

O amor que tem no Pai sua fonte é o princípio interno da vida Trindade 

que O faz enviar seu Filho, que antes já amou (Jo17,24). A gratuidade radical do 

amor do Pai é reflexo da gratuidade e do seu sofrer pela criação, na redenção, 

já que não é um direito do ser humano, mas a possibilidade do amor de Deus 
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que na encarnação do seu Filho faz-se mutável, para que o ser humano possa 

chegar a esse amor (Gl4,4-6). A gênese intratrinitária no amor do Pai, ao gerar 

o Filho, não retém seu amor para Si, mas o entrega ao mundo, por amor, 

realizando a entrega intratrinitária, revelando o seu amor de Pai e o seu 

sofrimento pela dramática da vida humana, distante do seu amor.  

Se o Filho revela o amor do Pai, não é equivocado pensar que mostra a 

toda a humanidade a sua capacidade intratrinitária de sofrer e de Se doar, num 

amor abissal do Pai, que é a capacidade infinita de doação e de amor. O Pai 

sofre por amor, porque seu amor é fontal, referido de todo ao Filho e ao Espírito 

Santo, e explícito na relação de reciprocidade das três pessoas. O Pai é Pai e 

sofrer por amor enquanto dá tudo, enquanto dá ao Filho toda a sua substância e 

evidentemente enquanto é princípio do Espírito Santo. No Cristo, o Pai manifesta 

todo o seu amor e misericórdia, nas palavras e atos de Jesus, que constituem a 

revelação total do amor do Pai (LADARIA, 2015). 

Balthasar (2005) afirma que a benevolência, fidelidade e misericórdia do 

Pai está em todo o seu amor substancial em Si mesmo, o qual necessita do 

amado gerado na autodoação e no fruto e testemunho do amor, que gera e 

agradece. A doação eterna dá-se a entender como um ato de amor impensável, 

que o Filho como tal o recebe, não passivamente, mas ativamente na sua 

substância como amado, pois ao mesmo tempo é amante, como o Pai, e na 

correspondência desse amor, preparado para tudo no amor, manifestam esse 

amor ao mundo. 

O Filho é o objeto do amor primeiro do Pai, frequentemente presente no 

Evangelho (Jo3,35;5,20;15,9;17,23-26), um amor correspondido por Jesus que 

ama o Pai (Jo14,31), não limitado à economia salvífica, mas antes da criação do 

mundo (Jo17,24), recolhido pela tradição patrística. O Pai dá o seu Filho por 

amor, tudo o que é e tudo o que tem. O amor abissal não é um amor cego, mas 

um amor que sofre, porque possui uma primazia do amor original e é fonte da 

razão e da sabedoria (LADARIA, 2015). 

A correspondência do Filho ao amor do Pai, manifestado na economia da 

salvação, cumpre a vontade paterna, que na obediência do Filho até a morte de 

cruz, realiza o grau máximo de esvaziamento (Fl2,6-8). Jesus, ao responder em 
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sua vida ao amor do Pai e manifestar o amor que o Pai tem por nós, revela o 

amor que o Pai tem por Ele, e como o Pai sofre, para que, doando o seu Filho 

ao manifestar esse amor e misericórdia, a humanidade possa também responder 

e corresponder com Ele e com o outro, a esse amor misericordioso penetrado 

no mistério intratrinitário. Balthasar (2005), partindo da correspondência do amor 

entre as Pessoas da Trindade e de como se dá na economia da salvação, trata 

da Kénosis original das Pessoas divinas em sua doação mútua. 

assim só no fato da geração do Filho se daria no Pai mesmo uma 
espécie de esvaziamento de si, uma Kénosis primordial a que 
corresponderia a doação eterna e total do Filho, a qual por sua vez 
encontraria sua expressão e manifestação na Kénosis histórico-
salvífica de Jesus, o Filho encarnado, sua expressão e manifestação 
(LADARIA, 2015, p. 316). 

A correspondência de todas as Pessoas divinas neste amor divino dá a 

identidade perfeita do amor do Pai, manifestado ao mundo na missão do Filho. 

O sacrifício do amor sem limites pelo qual o Filho manifesta o amor do Pai ao 

mundo, constitui a vida divina da Trindade. O amor do Pai que dá à luz o Filho é 

o amor que dá e gera, e o amor do Filho é a resposta, frente ao do Pai, que sofre 

pelo seu Filho, e ambos sofrem pela humanidade. O amor de Jesus expresso na 

sua entrega de Si até a morte em obediência ao amor do Pai, será o reflexo do 

amor do Pai, que sofre pela humanidade e encontra no seu Filho a resposta 

desse amor manifesto na criação.  

A definição de Deus como amor adquire a expressão máxima da doação 

perfeita de Si. O Pai, que possui esse amor essencial, realiza na sua autodoação 

a manifestação do seu amor. O amor do Pai mostra para nós o mais profundo 

do ser de Deus, que não podemos abarcar do mistério divino. Mas o amor com 

que o Pai amou Jesus deve estar entre os cristãos, no desprendimento de tudo 

o que existe. Assim, quem vê Jesus, vê o Pai, e pode entender o total 

desprendimento da Trindade, que no amor eterno trinitário tem a condição da 

possibilidade de Kénosis. O sofrimento do Pai, por amor, não implica imperfeição 

ou necessidade, mas sim capacidade infinita de amar, como a capacidade do 

Filho carregar o sofrimento dos homens e mulheres, uma expressão de perfeição 

máxima do ser divino. 
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O rosto de Deus deve ser visto em Jesus, que revela como o Pai sofre na 

sua essência divina, onde contempla a nudez da cruz do Filho, no silêncio 

profundo. Sua profundidade abissal se eviscera mediante a contemplação 

misericordiosa dos pobres, vulneráveis, pecadores, abandonados sujeitos da 

missão do seu Filho (Lc8,38-49; Lc15). A Kénosis trinitária coloca o Filho e o Pai 

numa realidade própria da natureza humana, que é drama do sofrimento, mais 

precisamente o da natureza de Deus que é amor, o sofrimento de quem se 

compadece. O amor do Pai não fica impassível diante as dores e solidão, do 

sofrimento de seu Filho e nem das realidades humanas, mas sem o excesso de 

considerar que Deus aperfeiçoa e tem plenitude na história humana, o ser próprio 

de Deus que ama faz manifestar o ser amor e compaixão, na doação 

intratrinitária e também histórica, como transbordar do seu amor absoluto e 

infinito em Si mesmo (LADARIA, 2015). 

 

1.2 A Kénosis do Filho como compaixão do Pai 

A Kénosis do Filho é a máxima manifestação da compaixão do Pai, que 

rompe o distanciamento máximo e da proximidade entre Deus e o ser humano, 

pois, desde o ad intra trinitário, existe esse amor misericordioso que entra na 

história humana, aproximando o ser humano da realidade divina trinitária, como 

da real proximidade entre o Pai e o Filho, pela realidade kenótica e pericorética 

do Pai e o Filho no Espírito Santo, pela encarnação até a cruz e ressurreição. A 

Pessoa do Filho conhece o significado do amor do Pai, e esta revelação é 

realizada na sua encarnação (Jo1,18) através do Espírito (BALTHASAR, 1994). 

A identidade amor do Filho com o Pai se realiza na entrega obediente que 

reflete esse amor fontal na própria carne, até as últimas consequências, na morte 

do Senhor na cruz, se confirmando como Filho, também o Pai é afetado, pois 

ama o Filho, em virtude da compaixão. A atitude histórico-salvífica de Cristo na 

sua obediência mostra uma atitude contrária à de Adão e da consequência da 

compaixão e do amor intratrinitário do Filho (Gn3,5; Fl2,6ss).  

No seu amor pelas pessoas, o Filho, obediente à vontade do Pai, 

encarnou-se e sofreu a paixão, e nesta Kénosis do Filho, o Pai também sofre por 
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nós, a ponto de compadecer-se de nós e colocar o seu Filho para tomar sobre si 

os sofrimentos humanos. A misericórdia nos permite compreender a compaixão 

do Pai, pela Kénosis do Filho que se encarnou, e não ficou insensível à dor da 

solidão e do sofrimento presentes na história humana. Na história humana, Deus 

se comove misericordiosamente pelas desgraças dos seres humanos e com as 

suas misérias, com uma paixão de amor que vence os sofrimentos doando na 

economia seu amor eterno, o seu Filho Jesus. 

A livre decisão de Jesus de obedecer ao amor do Pai se exprime no seu 

amor incondicional e compaixão manifesta aos homens e mulheres, 

testemunhando a misericórdia e extremo da solidariedade na história da 

humanidade. Assim, o significado profundo da páscoa de Cristo é uma oferta 

livre da compaixão do Pai, na humanidade que se abre ao seu agir. O ato máximo 

do amor e compaixão do Pai se dá na Kénosis do Filho, apresentando o ritmo da 

salvação do Deus trino na sua compaixão pela humanidade como único ato de 

amor que exprime no seu Filho, dando-O (CODA, 2011).  

O evento Cristo da encarnação à morte e ressurreição revela todo o amor 

e compaixão do Pai, no agir de Deus na história humana, em que o amor do Pai, 

que é o Pai, se dá a todos no seu único Filho, sujeito do seu primeiro amor. O 

amor do Pai revelado no seu Filho se faz presente aos seres humanos por meio 

do Espírito Santo. O eterno evento amor, Pai/Filho unigênito e Espírito Santo, 

comunica-se ao ser humano livremente como amor em Si mesmo. O Filho 

enviado é expressão do amor do Pai que é o Amante, no seu Filho o Amado, 

sendo o Amante a doar seu Amado por amor às pessoas. No Cristo, a revelação 

de Deus amor coincide com a vocação da pessoa humana em renovar e 

compreender a própria existência no amor (CODA, 2011). 

No capítulo 17 do evangelho de João, a revelação do nome do Pai, em 

Jesus, se abre como o ser Uno, no amor do Pai pelo Filho, para que a 

humanidade conheça mediante a missão do Filho o seu amor eterno. O ser Uno 

de Deus é a verdade do fruto desse amor do Pai pelo Filho, e da resposta do 

Filho ao Pai, que comunica aos homens e mulheres o Pai para que possam 

conhecê-Lo. Como o ser Uno de Deus, no Pai e no Filho, implica a reciprocidade 

e gratuidade do amor entre Eles, assim os discípulos devem aprender o amor e 
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a compaixão pelo próximo, como Deus revelando e oferecendo seu nome ao 

mundo, a Trindade que é amor. 

Balthasar apresenta no mistério da Kénosis do Filho, na sua encarnação 

e morte de Cruz do Verbo, a imagem do Deus que tem compaixão do ser 

humano, com amor absoluto, que no seu aniquilamento tem a possibilidade de 

doar a Si mesmo à humanidade, criada à sua imagem e semelhança, como um 

retorno a Si mesmo. A interpretação balthasariana desse amor kenótico do Filho, 

que mostra o amor do Pai é o doar de Si mesmo como expressão de seu amor 

e compaixão pela pessoa humana na sua dramática, num amor livre e recíproco 

que é o coração da Trindade (BALTHASAR, 2005). 

A compaixão do Pai, na Kénosis do Filho, não é um dever sofrer, mas 

exaltação do abaixamento de Deus, que marca a hora da cruz e ressurreição, 

como a glória de Deus, mostrando o caminho único do amor de Deus. O 

significado é assumir o destino concreto do ser humano solidariamente com o 

sofrimento, a morte e o inferno. O Filho assumiu a natureza humana no seu 

estado de queda, vivendo simultaneamente na vida e na morte, olhando não 

para as características do ser humano, mas para o Verbo que assume a 

humanidade num sentido real de abaixamento, como compaixão do Pai. 

(RIBEIRO, 2004). 

O evento Cristo, na revelação da Kénosis da Trindade coloca-se do 

caminho da descida do ad intra ao presépio e daí para participação na dramática 

humana até a cruz, morte, ressurreição e envio do Espírito Santo reiterando a 

natureza humana assumida pelo Filho, em toda relação com o mundo. Balthasar 

salienta o pensamento de um Deus sofredor que tem a sua compaixão 

manifestada no seu Filho, na autodoação do Pai na entrega do seu Filho, em seu 

caráter de amor absoluto pelo Espírito Santo. A suprakénosis eterna do Pai, que 

se destitui ao gerar seu Filho consubstancial, antecipa à humanidade o seu amor 

absoluto nas relações de amor, compaixão e misericórdia pela humanidade 

marcada pelo pecado (BALTHASAR, 2005). 

A Kénosis econômica no Filho supõe a decisão trinitária de não ter a 

imutabilidade de sua essência de amor absoluto, mas uma contínua 

mutabilidade do movimento em direção ao outro, manifestando toda a sua 
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compaixão com os homens e mulheres, um movimento de descida de Deus. A 

compaixão do Pai, na Kénosis do seu Filho é este movimento fundamental do 

amor, nos movimentos kenóticos da Trindade, da imutável infinita mutabilidade 

do amor de Deus sempre amar e se compadecer. O gesto da obediência do 

Filho, na liberdade, da encarnação, cruz e morte, mostra que exige o sentimento 

da compaixão do Pai, significando que a encarnação e a cruz tornam-se um 

gesto voluntário, não de uma decisão acerca de Si mesmo, mas decidido 

plenamente com o Pai, capaz de se abaixar ao nível da criatura. 

 

1.3. A Kénosis do Espírito Santo como expressão da misericórdia libertadora 

de Deus 

Balthasar apresenta a Kénosis do Espírito Santo na koinonia do Pai e com 

o Filho, pela encarnação e cruz, após cumprida a sua missão, como a condição 

do Espírito à Igreja e ao mundo, a condição de espiração na linha econômica, 

manifestando o amor misericordioso pela humanidade. A interconexão da 

Kénosis com a história humana determina a situação em que o Filho é um dom 

da misericórdia trinitária dada e manifesta aos seres humanos (BALTHASAR, 

1994). Assim, toda relação eclesial pela Eucaristia, sacramental, missionária e 

pastoral perpassa a dinâmica kenótico-pericorética trinitária como prática da 

manifestação da misericórdia com cada pessoa.  

A Kénosis do Espírito Santo, dos cinquenta dias da ressurreição, nos 

relatos dos evangelhos, com o Cristo ressuscitado e seus discípulos, constrói as 

relações humanas na sua história, no amor absoluto de Deus realizado pela 

Kénosis da Trindade. O caráter dessa relação é constituído conforme se 

manifesta a relação de contato de cada pessoa com a outra pessoa. O tempo 

dos cinquenta dias do ressuscitado é genuinamente o tempo do derramamento 

da misericórdia que o Filho recebeu do Pai, plenamente eternizado e também 

presente na história humana, do qual a Igreja se torna servidora e anunciadora 

para todas as pessoas do mundo.  

Os cinquenta dias do Ressuscitado para a glória eternizada e derramada 

em Pentecostes é, para a Igreja, o tempo de aprender esta experiência kenótica 
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da Trindade, manifestada do amor do Pai, no seu Filho ressuscitado, na Kénosis 

do Espírito Santo. A experiência do Cristo ressuscitado com seus discípulos 

irradia a glória divina da eternidade na temporalidade e possibilita à Kénosis do 

Espírito Santo realizar nos discípulos e na Igreja a direção misericordiosa que 

devem tomar até a consumação dos tempos (Mt28,20).  

A experiência do ressuscitado com os discípulos e a gestação eclesial 

pelo sentire cum ecclesia em direção do sentire ecclesiae faz a Igreja ser 

pensada e pensar pelo Espírito Santo (sentire Spiritus Sancti) não como objeto 

de especulação, e sentire cum Spititus Sancto, nunca longe de si e nem fechada 

em si mesma, mas como regra e norma da manifestação da misericórdia no 

mundo pela Igreja, universalizando a vida do Filho através do Espírito Santo 

(BALTHASAR, 1994). 

A doação do Espírito Santo à Igreja e aos discípulos é um sinal da 

misericórdia divina, como consequência inseparável da glorificação do Senhor, 

ligado à morte e ressurreição de Jesus, pois o Espírito que procede do Pai será 

dado pelo ressuscitado, enviado de junto do Pai (Jo16, 14-15), no entardecer de 

Páscoa, soprando em seus discípulos (Jo20,22). O Espírito Santo realiza nos 

homens e mulheres a vontade do Pai e os renova com a novidade que é o Cristo, 

permitindo uma relação de prática misericordiosa de cada cristão com cada 

pessoa que encontrar e ser o seu próximo, pelo dom do Espírito Santo. 

O Espírito Santo, na sua Kénosis, é o princípio da vida em Cristo, que se 

opõe a vida segundo a carne, mas que o cristão viva segundo o Espírito (Rm2,5-

8). A relação íntima entre Jesus e o Espírito Santo realiza a Kénosis do Espírito 

Santo, dado pelo Pai, para nos infundir o amor que manifesta a sua misericórdia 

no mundo. O nosso corpo, como templo do Espírito Santo, é a condição deste 

relacionamento da misericórdia divina na humanidade, e com a força de Cristo 

que nos une a Ele. Ser membro de Cristo equivale a ser o sinal da misericórdia 

no mundo.  

A construção do corpo de Cristo, que nos faz viver a filiação divina, é o 

que leva a Igreja, configurada em Cristo pelo Espírito Santo pregar, praticar e 

testemunhar à toda humanidade a misericórdia manifestada nas missões do 

Filho e do Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo universaliza e faz eficaz para 



 
 

111 
 

todos os tempos e lugares este sinal de misericórdia do Pai, realizada no Cristo. 

Ao universalizá-la, atualiza-a, fá-la presente, interiorizando-a no ser humano, 

mas não se limitando ao âmbito visível da Igreja, e sim a vontade salvífica de 

Deus, que não possui limites ou fronteiras (LADARIA, 2015). 

O dom do Espírito Santo enviado a nós permite compreendermos e 

realizarmos o caminho da misericórdia, pois nos une a Cristo e por Ele temos 

acesso ao Pai, na seguinte ordem de caminho, Espírito-Filho-Pai, possibilitando 

a misericórdia de Deus ser manifestada e praticada nas relações humanas. A 

experiência trinitária proporcionada pelo envio do Espírito Santo torna a 

experiência trinitária nas relações humanas, em que o Cristo coloca no centro da 

Igreja e dos seus discípulos a se relacionarem no mundo através do amor e da 

misericórdia. O caminho da misericórdia trinitária no mundo é dinâmico e 

histórico, para que as pessoas possam sempre chegar à plenitude da vida 

humana e da reflexão de Deus em Si mesmo, baseada nas relações de práticas 

misericordiosas. 

O Espírito Santo foi derramado como sinal do amor misericordioso de 

Deus sobre os homens e as mulheres, como expressão da paternidade da ação 

salvadora do Pai realizada no Cristo de uma vez para sempre, e que 

constantemente o Espírito Santo universaliza, atualiza e interioriza (Rm5,5). A 

consideração do Espírito Santo, como sinal da misericórdia do Pai derramada 

sobre nós, mostra a unidade da Trindade na economia salvífica, na mútua 

relação das três Pessoas, que revelam o mistério trinitário no evento pascal do 

Cristo (LADARIA, 2015). 

Balthasar (2005) salienta que o Espírito Santo dado como dom a criatura, 

realiza a divinização da criatura, não anulando o nosso ser de criatura, como 

também não eliminando o diálogo do ser humano com Deus, na sua misericórdia. 

A doutrina da processão do Espírito Santo por via do amor leva à conclusão de 

que o amor procede do Verbo, porque não podemos amar uma coisa senão 

enquanto a conhecemos, e o Filho é a manifestação do amor de Deus, que o 

Espírito Santo nos encaminha a conhecer e amar.  

A Kénosis do Espírito Santo mostra o amor em movimento, que sempre 

se abaixa, porque abaixar-se e não se elevar é o movimento do amor tanto ad 
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intra como ad extra, não permitindo que o desamor impeça a manifestação do 

amor e da misericórdia divina da vida trinitária. Na linguagem de Balthasar, a 

Kénosis intratrinitária do Pai e do Filho é condição de possibilidade da Kénosis 

econômica do Espírito, sendo que receber o Espírito é seguir o caminho de 

Cristo, pois o Espírito como dom do Pai e do Filho, mostra a unidade kenótica da 

Trindade e sua ação econômica (RIBEIRO, 2004). 

Na perspectiva joanina e lucana, a reunião do Pai e do Filho enviado ao 

mundo e pela cruz, cumprida a sua missão, aparece a condição de envio do 

Espírito Santo à Igreja e ao mundo. A ressurreição de Jesus e o Espírito vistos 

na mais estreita unidade revelam a natureza kenótica do Espírito Santo, 

demonstrando ao mundo a Pessoa Dom do amor kenótico do Pai e do Filho, 

como a manifestação deste sinal de misericórdia pela humanidade. A 

possibilidade de compreender este Dom é compreender como ato 

imprepensável como Co-Amante, que eucaristicamente ama de volta, 

respondendo em tudo ao amor paterno e a tudo disponível ao amor, e assim é 

só possível aproximar-se Dele, olhando como sinal e a essência do amor 

recíproco do Pai e do Filho.  

O Espírito Santo, como o Amor tem a sua origem como dom do Pai e do 

Filho, pois é o Amor a mostrar-se como sinal de misericórdia e romper os 

abismos entre a Trindade e a humanidade. Balthasar se refere ao Espírito Santo 

como o ‘Desconhecido’ para além do Verbo, que realiza a unidade do amor do 

Pai e do Filho, nessa unidade de reciprocidade completa, o amor entre o Pai e o 

Filho. A transparência kenótica, própria do Espírito de amor perpassa toda a 

Trindade, e mostra a verdade do Filho que proclama o amor e a misericórdia do 

Pai. Assim, o agir da Pessoa do Espírito Santo é resultado comum do Pai e do 

Filho, o Pai enquanto amor dá o Filho ao mundo, e o Filho enquanto se dá para 

revelar o amor do Pai (RIBEIRO, 2004). 
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2. A Kénosis da Trindade como um sinal da misericórdia para a prática 

eclesial 

A presença visível da Igreja se dá pelo Filho ressuscitado, que no 

Pentecostes realiza, pelo Espírito Santo, a ação visível da Kénosis trinitária, 

manifestada no seu amor e misericórdia, continuado no mundo e visível na 

prática kenótica da Trindade, pela atuação da Igreja no mundo, conduzida pela 

ação invisível do Espírito Santo (At1,2), da mesma maneira que conduziu o Filho 

na sua ação histórica no mundo (Lc24,49). A existência do Cristo, pelo Espírito 

Santo na sua Igreja passa pelo Evangelho, pela Eucaristia, pelos Sacramentos 

e pelo contato com as pessoas, pois o Cristo ressuscitado deixa eternizado o 

amor misericordioso do Pai, na relação eterna que Ele tem com sua Igreja pelo 

Espírito Santo (BALTHASAR, 1994). 

O Espírito Santo realiza na Igreja, nos seus dias, as mesmas realizações 

do seu Senhor Ressuscitado, na revelação divina em sua humanidade. Assim, o 

Espírito conduz a fé individual de cada membro do Corpo de Cristo a realizar o 

seu caminho kenótico, em que o Ressuscitado traz presente nas suas feridas, a 

marca da humilhação da morte da cruz, ensinando à Igreja a construir pontes 

entre as pessoas, sem esquecer este caminho kenótico, que o Espírito Santo 

sempre conduz e realiza, presente sacramentalmente na vida eclesial. 

A Igreja abre-se aos dons do Espírito Santo para ser no mundo o sinal da 

misericórdia do Deus Trindade, plenamente realizado na encarnação do Logos, 

para abrir ao mundo o Seu conhecimento (Cl2,3). Somente o Espírito permite a 

Igreja compreender a vida do Cristo e assim realizar uma Kénosis como serviço 

e testemunho da misericórdia divina no mundo, que acontece no amor 

encarnado nos seus membros (BALTHASAR, 1994). A Igreja enquanto corpo de 

Cristo, é conduzida pelo mesmo Espírito que conduziu o Cristo na sua vida 

terrena e na realização da sua Kénosis, pois a eleição da Igreja de Cristo se dá 

na sua relação e missão de anunciar o testemunhar o Reino de Deus ao mundo 

manifestando ao mundo o amor e misericórdia do Pai. 
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O discípulo de Cristo se torna ponte do seu Senhor, no mundo, unindo o 

mistério da cruz e ressurreição, e no seguimento do Cristo, realizando um 

processo kenótico, que se subordina a aniquilar a si mesmo, para que o mundo 

creia, ame, espere e aceite a misericórdia do Deus Trindade, que quer atuar com 

o ser humano, na história, numa humanidade aberta à misericórdia nas suas 

relações (BALTHASAR, 1994). A Igreja torna-se genuinamente participante da 

Kénosis Trinitária na história, em que Deus rejeita seu próprio poder para se 

aproximar da dramática do ser humano, e assim do próprio ser humano.O único 

poder da Igreja é manifestar ao mundo e a cada pessoa humana, a misericórdia 

divina, que aproxima as pessoas de si e do próprio Deus, estabelecidas por 

relações misericordiosas. 

A glória, o amor, a misericórdia da Kénosis da Trindade se torna 

perpetuada na história humana, mostrando sempre ao ser humano que no 

aniquilamento de si, no doar-se pelo outro, mesmo diante das rejeições, das 

experiências de crucifixão, está o próprio amor de Deus, encarnado no seu Filho 

e apresentado pela Igreja, no Espírito Santo, como um sinal extremo da 

misericórdia divina por cada pessoa e nas relações entre elas. 

A identidade da comunidade apostólica que vai sendo formada tem uma 

identidade missionária de saída, uma Kénosis de si mesma para que, fazendo-

se uma, possa fazer de si para o outro. Realiza-se uma identidade totalmente 

trinitária, em que Deus e o ser humano, como protagonistas desta história. Deus 

procura sempre encontrar o ser humano, desde o advento encarnatório do seu 

Filho na humanidade. É uma identidade formada pelo diálogo de Deus com o ser 

humano, que constrói uma relação de amizade pessoal e próxima. Esta relação, 

identificada nas Escrituras até o Cristo encarnado, demonstra como a 

misericórdia de Deus se propõe sempre a escutar o ser humano e dar-lhe uma 

oportunidade nova de recomeçar o caminho de Aliança (CODA, 2015). 

A morte e ressurreição de Jesus com a efusão do Espírito Santo, na 

relação fecunda e recíproca da Trindade, permite à identidade eclesial ser no 

mundo o sinal do amor e da misericórdia divina que se doa livremente a toda a 

humanidade. Neste evento pascal, comunica à toda história humana que Deus 

é amor (1Jo4, 8-16), que se exprime de o Pai ter enviado e dado seu Filho 
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encarnado no mundo e no Espírito Santo, formando esta identidade kenótica na 

Igreja, como sinal autentico do amor trinitário. 

O ser Uno da Trindade significa o amor do Pai pelo Filho no Espírito Santo 

numa resposta do diálogo com a humanidade, que exprime a reciprocidade 

trinitária de modo livre e efusivo do amor dado ao mundo. Assim, forma-se essa 

identidade kenótica da igreja na dinâmica do ser de Deus, que manifesta no seu 

Filho e no Espírito, um modelo livre de viver e se doar um pelo outro, como o 

princípio para edificar uma comunidade, nos discípulos que são chamados a se 

doarem, se oferecerem, e construírem a Igreja como uma nova cidade, que tem 

como regra amar fraternalmente pela misericórdia (CODA, 2015). 

A identidade kenótica trinitária expressa na Igreja, manifesta a 

humanidade a capacidade de amar ao outro, comprometido com a identidade 

trinitária de Jesus, que é unido e livre na sua doação por amor do Pai, acolhendo 

o outro como a si mesmo e como o próprio Cristo acolhe. Assim, a misericórdia 

torna-se evidente no mundo, quando não somente faz-se com o outro, mas se 

põe no lugar do outro, como o próprio Cristo ao encarnar-se, insere-se no drama 

humano, para comunicar todo o amor e a misericórdia do Pai. 

Renovado pela misericórdia divina, identificado com Cristo pelo Espírito 

Santo, o cristão é chamado a viver à altura do dom recebido nas práticas de 

misericórdia, numa vida de doação aos outros. A experiência do amor kenótico 

e da misericórdia no amor do Crucificado propõe essa mudança de vida pelo 

poder do Espírito Santo. No gesto kenótico pelo outro o ser humano mostra o 

amor que encontrou no Cristo e nesta vida nova. 

Deus na geração do seu Verbo e na encarnação Dele manifesta 

historicamente a sua misericórdia e do evento pascal até Pentecostes realiza um 

abraço de reconciliação com a humanidade e um momento de origem para a 

Igreja. A Trindade na Igreja realiza um momento de continuar a manifestar na 

história a sua misericórdia manifesta e doada na história da salvação, que 

reconcilia toda a humanidade (FORTE, 1995). A Igreja vive e cresce 

manifestando esse amor trinitário sempre quando responde ao anseio humano 

de compreender o seu ser na realização de ser amado e poder amar, uma 

realidade que brota profundamente do coração da comunhão da Trindade. 
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O crer na Trindade do Deus vivo é entrar no mistério da sua pericórese, 

do eterno amor, num dinamismo incessante, recíproco e aberto na comunhão 

eterna das Pessoas divinas, no Deus cristão que se oferece, na sua Kénosis, 

como evento radiante do seu eterno amor. Assim, ver a Trindade é ver o amor 

através da missão da Pessoa do Filho e do Espírito Santo, que na Igreja 

manifestam o amor e a misericórdia eterna, e na dinâmica trinitária do Amante, 

Amado e o Amor tornam o ser humano capaz de amar o seu próximo. A ideia da 

pericórese trinitária, da mútua habitação divina das três pessoas na unidade do 

amor é o que pode oferecer a unidade e a comunhão na Igreja, na sua 

diversidade de dons e carismas, como sinal da misericórdia divina no mundo, o 

princípio invisível e vivo da unidade (FORTE, 1995). 

Assim, compreender a eclesiologia de um modo kenótico da Trindade, 

que manifesta a sua misericórdia no mundo, é partir da iniciativa de Deus do seu 

ad intra como resposta credível, que na Kénosis do Filho e do Espírito Santo 

participa e move o coração de cada pessoa na história da humanidade. A Igreja 

se torna o lugar deste encontro de Deus na dramática humana, em que o Cristo 

reúne homens e mulheres no seu Corpo e Templo vivo do Espírito para 

manifestar o amor misericordioso do Deus-trino pelo ser humano. A Igreja é 

continuadora do mistério kenótico da encarnação, morte e ressurreição do Filho.  

A Igreja, como depositária deste amor kenótico trinitário, oferece um 

encontro na dramática humana por iniciativa divina, marcada com a presença 

trinitária no tempo e do tempo na Trindade, num encontro puramente realizado 

na história humana. A Lumen Gentium propõe o modelo eclesiológico a partir da 

Trindade que realiza sua Kénosis na história, como a origem da unidade eclesial, 

reunida no Cristo, pelo amor misericordioso do Pai, e manifestada na efusão do 

Espírito Santo. A vivificação da Igreja pelo Espírito Santo é obra verdadeiramente 

trinitária da comunicação da relação amorosa entre o Pai, o Filho e o Espírito 

Santo, que mesmo com a diferença das Pessoas produz uma relação fecunda e 

recíproca de amor (FORTE, 1995).  

A origem trinitária da Igreja permite-lhe realizar a sua Kénosis eclesial 

como uma manifestação da misericórdia e a glória do Pai que desde a 

eternidade, no seu amor absoluto pelos seres humanos preparou a missão de 
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seu Filho e do Espírito Santo e convocou a Igreja para ser este sinal no mundo, 

pela obediência na fé desse amor trinitário. O dom desse amor trinitário é a 

presença trinitária na manifestação da sua misericórdia e amor no mundo, que 

acontece no evento pascal, como desígnio da missão confiada do Pai, ao Filho, 

no Espírito Santo, a serviço de todos. A Igreja tem em sua missão manifestar e 

ser um sinal no mundo desse amor misericordioso da Trindade que, na Kénosis 

Trinitária, tornou-se totalmente presente na história (FORTE, 1995). 

A comunhão com o Deus trinitário é finalidade do anúncio e testemunho 

da Igreja no mundo, que manifesta a sua glória divina na fraternidade entre as 

pessoas. A Kénosis do Espírito Santo realiza, nos discípulos de Cristo, a 

comunhão, que forma a comunidade do crucificado e ressuscitado como 

testemunha do amor do Pai, a encarnação como o mistério da única Pessoa 

divina em duas naturezas, humana e divina. Assim, a Igreja santificada pelo 

Espírito Santo, na multiplicidade de pessoas, com seus carismas e dons, é unida 

ao único Senhor, o Cristo.  

A Igreja vem da Trindade por meio da missão do Filho e do Espírito Santo 

e está destinada a manifestar a glória e a misericórdia da Trindade através do 

tempo. A estrutura da Igreja, na imagem da Trindade numa diversidade e 

unidade no Cristo, pelo Espírito Santo, torna-se o modelo e princípio para ser 

visivelmente, no tempo, a manifestação do amor da Trindade pelo ser humano. 

A visibilidade da Igreja no mundo, como amor e misericórdia da Trindade, a 

expressa como sacramento da ação de Deus na história, pelo Espírito Santo. 

A Igreja, acompanhada do mistério do Verbo encarnado, no seu serviço 

na salvação, operado na sua cruz e ressurreição, visível na economia da 

salvação e pela sacramentalidade eclesial acontece o encontro de Deus com as 

pessoas no mundo pelo corpo histórico, eucarístico e eclesial do Cristo, 

manifesta o desígnio do amor misericordioso do Pai pela humanidade, 

reconciliando a humanidade com o Pai, no Espírito Santo, e as pessoas entre si. 

Este é um sinal sensível do amor e da misericórdia da Trindade diante das 

situações de pecado, que marcam as fragilidades dos dramas das relações 

humana (1Cor11,26) (FORTE, 1995). 
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A pericórese eclesiológica confirma o mistério da participação da vida 

divina no Espírito Santo e do doar-se ao mundo, como expressão da comunhão 

trinitária, em favor da humanidade. O Concílio Vaticano II exprime a 

reciprocidade pericorética entre as relações da Igreja e o mundo, a partir da 

Kénosis das Pessoas da Trindade, que agem de modo pericorético na missão 

de cada uma das Pessoas. Assim, a Igreja se faz dons e serviços para se doar 

nas mais diferentes realidades históricas, sociais, culturais e políticas, a partir do 

único mistério kenótico trinitário, como esperança de salvação a todas as 

pessoas do mundo. A pericórese eclesiológica não se restringe a um fechamento 

com as outras Igrejas; ao contrário, pelo movimento de comunhão do Espírito 

Santo permite realizar uma fecunda unidade e diálogo com todos os cristãos. 

A comunhão eclesial não é obra humana, mas dom do alto, graças a 
participação na vida trinitária, unidade daquele povo da aliança, que ao 
mesmo tempo manifesta o rosto do Amor de Deus. Também assim a 
Igreja Católica é Kénosis e glória da Trindade! (FORTE, 1995, p. 237) 

A Trindade tem importância para a Igreja, como sinal da sua misericórdia 

no mundo, pois o ser do Deus-Uno-Trino é de comunhão pericorética. A unidade 

e a participação dos membros de Cristo, a Igreja, deve ser uma expressão na 

dramática da história humana, como uma ação trinitária das missões do Filho e 

do Espírito e do Pai de manifestar seu amor misericordioso ao mundo, que une 

todos os que creem e tem seu modelo na pericórese divina. A Kénosis da 

Trindade na Igreja determina a exigência de o povo de Deus reformar-se 

continuamente para sempre deixar brilhar a glória do Deus vivo no mundo, como 

sinal de misericórdia aos homens e mulheres de todos os tempos (FORTE, 

1995). 

A missão kenótica da Trindade implica para a Igreja um amor e presença 

no mundo, como na missão do Filho e do Espírito Santo, na vontade do Pai, que 

pela sua imensa misericórdia nos convida a participar do seu amor. O mistério 

da Igreja, como Kénosis da Trindade entre os seres humanos de todos os 

tempos é um mistério de comunhão e missão, nutrida pela fé no Crucificado-

Ressuscitado e da consolação do Espírito Santo, na proclamação da 

manifestação da misericórdia e amor de Deus pelo mundo. 
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2.1. João XXIII: A inspiração da misericórdia para a vida da Igreja 

O Papa João XXIII teve a inspiração de contemplar o Cristo ferido, 

chagado e transpassado na Cruz, compreendendo que tocar as feridas de Cristo 

e não ter vergonha da sua carne e nem se escandalizar d’Ele, da sua cruz, 

possibilita a prática da misericórdia dentro da Igreja, para realizar um diálogo 

misericordioso com a sociedade. Expressa a esperança viva de poder 

testemunhar a misericórdia, na mesma alegria (1Pd1,3-5) que o Crucificado- 

Ressuscitado deu aos seus discípulos, passado pelo despojamento e 

aniquilamento, realizando a proximidade com os pecadores e doando-se para 

que o povo de Deus possa receber abundantemente a misericórdia do Pai.  

Apresenta a proposta de que a Igreja siga a inspiração pascal e 

pneumatológica dos Atos dos Apóstolos (2,42-47), em que o essencial da 

Kénosis Trinitária realiza-se na prática fraterna do amor, da misericórdia, do 

doar-se pelo outro. Esta é a imagem que inspirou a Igreja no Concílio Vaticano 

II, e que João XXIII teve diante de si, pelo Espírito Santo, de forma que a Igreja 

nunca se escandalize pelo serviço kenótico que deve realizar por toda a 

humanidade, a partir do mistério pascal do Cristo Crucificado-Ressuscitado, na 

docilidade do Espírito Santo ao penetrar o mistério da misericórdia divina, que 

sempre se doa, porque ama. 

Giuseppe Roncalli, antes da sua eleição papal, manifestava a sua 

convicção de que o anúncio da misericórdia deveria ser colocado no centro da 

vida eclesial: 

A grande misericórdia. Não basta uma misericórdia qualquer. O peso 
das injustiças sociais e pessoais é tão grave que não basta um gesto 
de caridade ordinária para as perdoar. Invoca-se, porém, a grande 
misericórdia. Esta é proporcional à própria grandeza de Deus, e o 
apelido mais belo de Deus é este: misericórdia (CONSELHO 
PONTIFÍCIO DA NOVA EVANGELIZAÇÃO, 2015, p. 31). 

O Papa João XXIII recomendava, no seu discurso de abertura do Concílio, 

que a Igreja como esposa de Cristo sempre prefira usar mais o remédio da 

misericórdia, do que da severidade, mostrando a validade da doutrina não por 

condenações e sim satisfazendo melhor as necessidades das mudanças de 

época, mostrando-se como mãe amorosa, benigna, paciente e cheia de 

misericórdia e bondade com todos os seus filhos, mesmo os separados dela 
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(COMPÊNDIO DO CONCÍLIO VATICANO II, 1997).A proposta do Papa João 

XXIII é que a Igreja compreenda os dramas que afligem a sociedade humana, 

no mundo moderno e no campo cientifico e tecnológico que se realiza o 

progresso humano, evidenciando os sinais dos tempos (Mt16,3) com a 

misericórdia, num sinal de esperança e de tempos sempre melhores para a 

humanidade. A Igreja, inspirada pela misericórdia volta a sua atenção, não como 

espectadora, diante dos acontecimentos, mas posicionada, decididamente, 

consciente de sua missão responsável na sociedade a favor da pessoa humana. 

Assim, como afirma a homilia de abertura do Concílio, é urgente na Igreja o dever 

de convocar os seus filhos para dar a ela a possibilidade de colaborar mais 

eficazmente na solução dos problemas dos nossos tempos (COMPÊNDIO DO 

CONCÍLIO VATICANO II, 1997). 

O Espírito Santo certamente inspirou a Igreja a perceber o momento de 

fortificar a sua fé e misericórdia para promover um autentica caridade recíproca, 

a exemplo da Trindade, num caminho de unidade entre os católicos e não 

católicos. As palavras do discurso de abertura do Concílio Vaticano II apontam 

para o grande problema das confusões e perigos humanos causados nas 

relações humanas, que ameaçam a ordem e a paz da humanidade. Portanto, a 

missão da Igreja é fazer com que Cristo seja sempre uma luz a brilhar na história 

e na vida da humanidade (COMPÊNDIO DO CONCÍLIO VATICANO II, 1997).  

O momento histórico do Concílio foi uma oportunidade ímpar para a Igreja 

levar as relações humanas a descobrir uma realidade de que Deus participa na 

história humana hodierna mesmo diante das controvérsias de ordem política e 

econômica. Assim, o Concílio Ecumênico do Vaticano II não quis uma discussão 

teológica, mas sim um momento para que a Igreja compreendesse com 

paciência a sua missão no mundo, num caráter prevalentemente pastoral. 

A Igreja sempre se opôs a estes erros; muitas vezes até os condenou 
com maior severidade. Agora, porém, a esposa de Cristo prefere usar 
mais o remédio da misericórdia do que da severidade. Julga satisfazer 
melhor as necessidades de hoje mostrando a validez da sua doutrina 
do que renovando as suas condenações (COMPÊNDIO DO CONCÍLIO 
VATICANO II, 1997, p. 28) 

João XXIII apresenta a inspiração de que as entranhas do Deus Trindade 

devem conduzir a prática pastoral da Igreja, de modo peculiar, diante dos 
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avanços sociais e morais que levam a pessoa humana a potencializar seus 

dramas existenciais. As palavras, João XXIII, em especial na abertura do 

Concílio propunham uma reviravolta eclesial, após séculos caracterizados por 

intransigências, e o abrir para um novo tempo de exercício de prática eclesial 

pela misericórdia para todo o mundo, como o Pai fez com seu Filho único dando-

O ao mundo, porque tanto nos amou (Jo3,16). 

O ano jubilar da misericórdia e a urgência na prática eclesial são frutos 

maduros hoje da inspiração de João XXIII para o Concílio Vaticano II. Os 

discursos do Papa João XXIII evocavam um aggiornamento desejado para a 

prática pastoral da Igreja, que antes do Concílio, antes do papado, Angelo 

Roncalli já realizava na sua relação profunda com aqueles considerados por 

muitos tempos inimigos da Igreja. Multiplicou seus contatos com judeus, 

católicos ortodoxos separados e protestantes, com a finalidade de acabar com o 

desprezo e hostilidades que prevaleciam.  

A misericórdia, como remédio para a Igreja conciliar exige uma conversão, 

já experimentada e aprendida pelo Papa, como padre na Bulgária e Núncio em 

Paris. Assim o Papa João XXIII não foi teólogo e não pretendeu elaborar ou 

restaurar dogmas, mas desenvolveu a tarefa de pregar o Evangelho a toda a 

família humana, abrindo as janelas e portas da Igreja para voltar ao diálogo com 

tantas realidades que a Igreja tinha pela frente no mundo secular. A sua 

humildade de diálogo com todas as pessoas de boa vontade é sua característica 

kenótica, que a partir da meditação diante do Crucificado, como descreve no seu 

diário espiritual, lhe dá a força explosiva de conduzir a Igreja a um diálogo de 

comunhão com outras igrejas e religiões, a fim de promover a unidade 

pericorética da Trindade. 

João XXIII via no Concílio um novo Pentecostes que faria a Igreja florescer 

na sua riqueza interior e no seu estender-se maternalmente a todos os campos 

da atividade humana, com efeitos além do seu tempo. O contato renovado coma 

Palavra de Deus torna-se critério de discernimento dos fatos humanos. No 

cotidiano marcado com seus dramas na história, a Igreja é convocada a ser 

presença do Cristo o amor do Pai, que se encarnou no mundo. A riqueza 

realizada no Concilio é fruto da inspiração misericordiosa de João XXIII, a 
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modelo da Trindade, que se relaciona num diálogo amoroso e pericorético em 

suas Pessoas, realizando um fecundo diálogo e relações da Igreja com o mundo, 

com o ‘outro’, iluminado pela luz do Evangelho. 

O Concílio tornou-se expressão de evento profético que abriu a Igreja para 

um abraço com a modernidade, em seu discurso chamado discurso da lua, no 

qual João XXIII expressava bem este abraço da Igreja com a expressão “vocês 

vão encontrar algumas lágrimas para enxugar. Digam uma palavra boa: o Papa 

está convosco, especialmente na hora da tristeza e da amargura” (CONSELHO 

PONTIFÍCIO DA NOVA EVANGELIZAÇÃO, 2015, p. 28). Este improviso do 

Papa, na sua janela, na noite da abertura do Concílio, propõe o remédio que a 

Igreja deve usar sempre, o da misericórdia, ao invés dos métodos do rigor, 

devendo sempre ir ao encontro das necessidades das pessoas na época que 

vivem, como o Senhor veio ao nosso encontro na encarnação do seu Verbo entre 

nós.  

Assim, João XXIII marcou nitidamente a característica misericordiosa da 

Igreja conciliar na história da Igreja, apontando que a Igreja não deve julgar o 

mundo, mas empenhar-se ativamente para realizar o grande mistério da 

unidade, que o Cristo pediu como oração ardente ao Pai pouco antes da sua 

cruz. 

 

2.2. João Paulo II: Aspectos trinitários e kenóticos da Divina Misericórdia  

O Papa João Paulo II deixou uma contribuição teológica, como também 

frisou o Papa Francisco (2016), para o início de uma época da misericórdia, que 

manifesta Deus no insondável mistério do seu ser Uno e Trino, diante da 

revelação de Cristo, conhecendo este amor pericorético da Trindade doado para 

o ser humano, pela encarnação de Cristo, mediante a sua morte na cruz e 

ressurreição. A divina misericórdia é um tema apresentado por João Paulo II, 

muito significativo para missão da Igreja nos tempos que se avançam, nos quais 

ela está inserida. Na divina misericórdia, a Kénosis do Filho é a própria 

misericórdia, que torna visível como o Pai doa a Si mesmo, mostrando como é 

rico em misericórdia (Ef2,4). 
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A mentalidade das pessoas no mundo contemporâneo traz uma 

característica muito forte de se opor ao Deus misericordioso, o que as leva a 

separar da sua vida a ideia de misericórdia. A verdade do Pai, na sua 

misericórdia revelada no seu Filho e derramada pelo Espírito Santo, permite vê-

Lo (Jo14, 9) próximo do homem, quando sobretudo participa do sofrimento da 

dramática humana, ameaçada na sua existência e da sua dignidade. Por este 

motivo, a Igreja no seu magistério e prática eclesial, deve oferecer ao mundo 

aspectos que suscitem um encontro profundo com a divina misericórdia, 

impelidos pelo Cristo, a qual mediante ao Espírito Santo, continua a operar no 

íntimo dos corações humanos. 

Na encíclica Dives in Misericordia, João Paulo II deseja acolher o apelo 

dos dramas humanos e inspirar, diante de Deus e dos homens, um caminho para 

Igreja na construção de uma comunidade da misericórdia. Cristo, na divina 

misericórdia da Trindade, torna o Pai presente no meio das pessoas, sobretudo 

nos pobres, nos privados da liberdade, nos amargurados de coração, nos que 

sofrem injustiças sociais e nos pecadores. O Filho torna-se um sinal visível do 

amor absoluto do Pai, da mesma forma que os homens e as mulheres do nosso 

tempo, também podem ver o Pai nesse sinal visível (JOÃO PAULO II, 2015). 

Jesus, no seu estilo de vida e com suas ações, revelou como o amor 

absoluto do Deus Trindade está presente no mundo em que vivemos, de modo 

operante, dirigido ao ser humano. O amor absoluto da Trindade, pode ser visto 

no contato com todas condições da vida humana, como no sofrimento, na 

injustiça, na pobreza e fraquezas, manifestado na linguagem bíblica como 

misericórdia. Tornar presente este amor do Pai como misericórdia está na 

missão do Filho, manifestar a presença de Deus, que é Pai, amor e misericórdia, 

um dos principais temas da pregação de Jesus, como nas parábolas do Filho 

pródigo, do bom samaritano, no Evangelho de Lucas que merece ser chamado 

de Evangelho da misericórdia. 

Cristo, ao revelar o amor-misericórdia de Deus, exige ao mesmo tempo 

uma atitude kenótica das próprias pessoas, em se doarem e se rebaixarem ao 

outro e guiarem sua vida pelo amor e a misericórdia. No Primeiro Testamento, a 

imagem do amor e da misericórdia de Deus é semelhante à de um esposo, que 
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perdoa as culpas, traições e infidelidades da esposa, e pela misericórdia, 

demonstra o significado da potência do amor, que prevalece sobre o pecado e 

sobre a infidelidade do povo eleito. No contexto social, a misericórdia divina pode 

ser invocada em todas as situações dramáticas e misérias do povo eleito, como 

a presença de seu Deus que é compassivo e misericordioso, lento para cólera e 

cheio de bondade e de fidelidade (Ex34,6) (JOÃO PAULO II, 2016). 

O Senhor revelou a sua misericórdia tanto nas obras como nas palavras, 

desde o povo que escolheu para Si. Mesmo exasperado com as infidelidades e 

pecados de seu povo, ainda sente compaixão e amor para superar a sua 

indignação e realizar um caminho misericordioso de salvação pela encarnação 

de seu Filho Jesus. O próprio Cristo, na parábola do filho pródigo, apresenta as 

rupturas da aliança de amor nas infidelidades do seu povo Israel, que rejeita os 

cuidados misericordiosos de Deus. Contudo, o pai misericordioso da parábola 

não realiza uma relação de justiça, mas manifesta o seu amor misericordioso, 

tornando claro que o seu amor se transforma em misericórdia quando os limites 

da justiça não conseguem recuperar a dignidade ferida e perdida, pela alienação 

do comportamento de seu filho (Lc15,11-31). 

A partir desta parábola, o Papa João Paulo II propõe concentrar a 

misericórdia divina na dignidade humana, em que Jesus representa no pai da 

parábola, o Pai que revela seu agir conosco. O amor para o filho brota da 

essência da paternidade, apresentada pelo Cristo como a forma interior do amor, 

diante de qualquer miséria humana. Aquele que se torna objeto da misericórdia 

divina não se sente mais humilhado, e sim valorizado, com a alegria de quem 

praticou a misericórdia manifestada na promoção integral da pessoa humana 

(JOÃO PAULO II, 2016). 

O mistério pascal, como ponto culminante da revelação da atuação 

misericordiosa de Deus é o que realiza e restabelece as relações das pessoas 

com Deus, com os outros e com o mundo. O sofrimento do Cristo manifesta a 

solidariedade de Deus pela pessoa humana à causa do amor e da verdade, 

nesta dimensão profunda do mistério pascal. Na cruz, o Filho realiza com o Pai 

o diálogo do amor profundo que existe sobre a humanidade, criada a sua imagem 

e semelhança, para vivência desse amor trinitário-kenótico de quem ama deseja 
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dar-se a si próprio pelo e para o outro, sendo a cruz de Cristo a comunicação 

admirável de Deus ao ser humano (JOÃO PAULO II, 20016). 

Na realização escatológica, a mise5ricórdia revelar-se-á como amor, 
enquanto que na temporalidade, na história humana, que é 
conjuntamente uma história de pecado e de morte, o amor deve 
revelar-se sobretudo como misericórdia e ser exercido também como 
tal. O programa messiânico de Cristo – programa tão impregnado de 
misericórdia – torna-se o programa de seu Povo, da Igreja. No centro 
desse programa está sempre a Cruz, porque nela a revelação do amor 
misericordioso atinge o seu ponto culminante...........Deus revela 
também, de modo particular, a sua misericórdia, quando solicita o 
homem, por assim dizer, a exercitar a “misericórdia” para com o seu 
próprio Filho, para com Crucificado (JOÃO PAULO II, 2016, p. 46) 

É possível perceber aqui, na apresentação de João Paulo II, a relação 

entre o amor e a misericórdia de Deus, diante do mistério pascal, da mesma 

forma como Balthasar (2015) apresenta a Kénosis trinitária, na cruz do Filho a 

doação total do amor absoluto do Pai, como solidariedade com a pessoa 

humana, sem restringir sua liberdade diante da manifestação e entrega desse 

amor absoluto, em favor de toda a humanidade. A exposição de João Paulo II 

(2016) permite relacionar este caminho teológico da divina misericórdia com 

aquele da manifestação kenótica trinitária, em que o Cristo, o Verbo eterno do 

Pai, procura irromper na liberdade humana como amor, que não é solidário 

somente com o Filho, mas com os homens e mulheres na forma da misericórdia. 

O mistério pascal é o Filho, revelando as possibilidades do coração 

humano no mistério pericorético da Trindade, que dá origem à misericórdia, em 

que o ser humano pela paixão, morte e ressurreição do Filho encontrou a 

misericórdia revelada na plenitude do amor do Pai que nutre sua Igreja. Na 

ressurreição, o Filho revelou o Pai cheio de amor misericordioso, precisamente 

porque aceitou a cruz como caminho definitivo desta revelação plena do amor 

da Trindade, em que o Cristo pascal é a encarnação definitiva da misericórdia e 

seu sinal vivo na história da salvação, e ao mesmo tempo, escatológico (JOÃO 

PAULO II, 2016). 

A proposta de João Paulo II (2016) para o mundo contemporâneo que 

possui suas imensas possibilidades de progresso é compreender também as 

barreiras e distâncias do próprio ser humano para consigo, com o outro e com 

Deus, criadas no desequilíbrio do próprio coração da pessoa humana, nas 

desigualdades, misérias, injustiças e sofrimentos das pessoas e do mundo. A 
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Igreja compartilha com as pessoas de seu tempo as dores, angústias, 

inquietudes e também as alegrias e esperanças sob os aspectos que o 

desenvolvimento de uma sociedade não aconteça em meio aos males que 

destroem a vida humana.  

A perspectiva de João Paulo II (2016) para a Igreja é aprofundar a 

consciência profunda do testemunho da misericórdia, do Deus Trindade, em sua 

missão revelada no Cristo, numa vida coerente com fé e encarnada na vida dos 

fiéis e também das pessoas de boa vontade. A prática eclesial, sendo pautada 

no direito e no dever de aplicar a divina misericórdia nas ameaças da vida das 

pessoas no mundo, proclama a misericórdia divina professada e revelada pelas 

Escrituras no Verbo encarnado, como autêntica aproximação das pessoas ao 

Deus Trino, que manifestou sua misericórdia infinita na encarnação, morte e 

ressurreição do Cristo. Deus que amou tanto o mundo (Jo3,16) e é amor 

(1Jo4,8), revela-se somente como misericórdia ás fraquezas humanas que não 

impedem a Deus manifestar, benigno e pacientemente, o seu amor 

misericordioso de criador até as consequências da morte de cruz e ressurreição 

de seu Filho Jesus, sendo sempre a experiência desse amor misericordioso para 

o ser humano um voltar a Deus, um Pai rico em misericórdia.  

Do ponto de vista de Balthasar (2015), a prática kenótica proposta na 

teologia intratrinitária e aquela referente ao testemunho da divina misericórdia de 

João Paulo II, oferecem ao ser humano experimentar a misericórdia de Deus e, 

de modo extremamente kenótico, ter misericórdia para com o outro. A pessoa 

humana alcança o amor misericordioso de Deus, a sua misericórdia, 

transformando nela própria o doar-se com tal amor ao seu próximo. Consiste na 

prática de uma descoberta perseverante do amor pericorético da Trindade, como 

força para as relações recíprocas entre as pessoas. O Cristo Crucificado-

Ressuscitado, no mistério pascal da Trindade, é o paradigma para a humanidade 

manifestar a prática do amor misericordioso realizado na reciprocidade das 

relações humanas, como ações e atos concretos da participação solidária da 

Trindade na história humana. 

O amor misericordioso mesmo diante das diferenças humanas, mas com 

paciência e benignidade é a prática da mais profunda justiça e causa da 
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dignidade de cada ser humano, eliminando as diferenças e um elemento 

indispensável para uma fraternidade recíproca e universal. O mundo se torna 

cada vez mais humano pelas relações recíprocas da misericórdia, reveladas pela 

Trindade na sua ação ad extra, em Jesus, Crucificado-Ressuscitado. O ser 

humano, diante das interrogações que ameaçam a relação recíproca, recebe da 

Igreja a proclamação de misericórdia, que está no amor do Pai, para que, pela 

ação do Filho e do Espírito Santo, este amor se manifeste ao mundo, e por mais 

forte que seja a resistência da humanidade a este amor-misericórdia continue a 

ser pronunciado, experimentado e encontrado por cada pessoa. 

O Pai, desde antes da história humana, preparou o dom do amor para 

que, no decurso da história da humanidade, no reino do seu Filho visível no 

Cristo, que foi crucificado e ressuscitado, acontecesse a autêntica revelação do 

Amor misericordioso, fazendo-se presente nas estradas das indiferenças, do 

egoísmo, do desinteresse, do ódio, da soberba e dos pecados humanos. A 

misericórdia divina atinge a todos os homens e mulheres, através do coração do 

Crucificado, que derrama a sua misericórdia no mundo, mediante o envio do 

Espírito Santo, que na Trindade é a Pessoa-Amor (CONSELHO PONTIFÍCIO 

PARA A PROMOÇÃO DA NOVA EVANGELIZAÇÃO, 2015).  

No Cristo, tornam-se visíveis os atributos de Deus, na sua misericórdia 

encarnada, em que o próprio Filho é a misericórdia do Pai, aproximando-se de 

toda a humanidade. O amor, que é Ele próprio, define também a misericórdia na 

história, com uma forma e nome, Jesus Cristo. No amor do Pai e do Filho frutifica-

se todo o amor revelado às pessoas, pela cruz do Cristo que realiza o amor, 

produzindo frutos de salvação. Crer no Cristo Crucificado significa ver o Pai, crer 

que o amor está presente no mundo e é mais forte do que qualquer mal que 

exista ao redor das pessoas. 

Cristo é o amor encarnado, que manifesta a misericórdia ao ser humano 

nas relações de sofrimento e revela plenamente o Pai, ao mesmo tempo 

tornando-se modelo kenótico para cada pessoa no serviço de ser misericordioso 

para com a outra. O alcançar da misericórdia por cada pessoa acontece na 

medida da transformação interior de rebaixar-se, humilhar-se, inclinar-se com 

amor ao outro, praticada como o próprio Cristo na sua Kénosis praticou.  
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2.3. Papa Francisco: O amor e a misericórdia como prática kenótica da Igreja 

Jesus Cristo é o amor de Deus encarnado, a Misericórdia encarnada 

mostrando que Deus tem um rosto concreto e um nome: Deus é misericórdia. 

Assim o Papa Francisco define a misericórdia, e nos mostra que, ao olhar Jesus, 

podemos individuar o amor da Trindade, na missão que o Filho recebeu, de 

revelar o mistério de amor do Pai que é amor; a Pessoa do Filho torna visível 

este amor e misericórdia (PAPA FRANCISCO, 2016). 

A prática kenótica na Igreja fica evidente a cada palavra e gesto do Papa 

Francisco, que desperta as esperanças no coração das pessoas, da mesma 

maneira que Jesus despertava esperanças no coração dos pobres, humildes, 

simples, abandonados, as pessoas que não contam aos olhos do mundo. A 

proposta de Papa Francisco para a prática da Igreja dentro dela e no mundo 

passa pela prática da misericórdia, claramente de modo kenótico do Deus 

Trindade, do Pai que enviou seu Filho e com o Espírito Santo, soube 

compreender as misérias humanas, mostrando o seu rosto misericordioso e 

inclinou-Se para curar o corpo e a alma (PAPA FRANCISCO, 2016). 

A proposta kenótica do Papa Francisco é realizarmos o sair de nós 

mesmos, a exemplo do Pai misericordioso, que na sua Kénosis saiu de Si 

doando-nos o seu próprio Filho e nos conduzindo no seu amor e misericórdia 

pelo seu Espírito Santo. A proposta eclesial significa seguir o caminho do Cristo 

na sua missão, que culminou rumo à cruz e a ressurreição, na continuação de 

levar o perdão e a misericórdia a cada homem e mulher, confortando, 

compreendendo as suas fraquezas, infundindo esperança e o interesse por cada 

um (PAPA FRANCISCO, 2016). O movimento da Igreja se torna o mesmo de 

Deus em sua Kénosis, que não esperou que fôssemos a Ele; Ele caminhou ao 

nosso encontro, sem cálculos, dando o primeiro passo na Kénosis primordial. 

A Kénosis primordial fica evidente nas palavras do Papa Francisco, que 

mostra Deus sempre dando o primeiro passo e vindo ao nosso encontro. Em 

cada gesto e página do Evangelho, Jesus ensina a realizarmos este mesmo 

movimento kenótico de toda a Trindade, de sairmos de nós mesmos para irmos 
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ao encontro dos outros, principalmente nas periferias reais e existenciais, 

sermos os primeiros a ir ao encontro dos nossos irmãos e irmãs, principalmente 

dos mais distantes e esquecidos, dos que têm a necessidade de compreensão, 

conforto e ajuda, uma necessidade constante do amor absoluto da Trindade, que 

é rico na sua misericórdia (PAPA FRANCISCO, 2016). 

O movimento kenótico na Igreja se expressa nas palavras do Papa com 

um verbo importante e frequente para compreensão da Kénosis trinitária, que é 

‘sair’. A lógica do Deus Trindade só é passível de compreensão com a proposta 

eclesial do Papa Francisco na lógica de acompanhar e seguir esse caminho 

kenótico, que exige ‘sair’, um sair de nós mesmos, um modo de viver sempre 

kenótico que supera o rotineiro, os esquemas que fecham a obra criativa de Deus 

(PAPA FRANCISCO, 2016). O Pai saiu de Si mesmo para vir ao nosso encontro, 

dou a Si mesmo e armou a sua tenda entre nós, encarnou seu Filho no meio da 

humanidade, derramou o seu Espírito Santo para nos trazer a sua misericórdia 

que dá a esperança ao mundo, significando na vida eclesial que temos de ‘sair’ 

de nós, como o Pai realizou de Si mesmo no seu Filho Jesus, e assim do Pai e 

do Filho o Espírito Santo para nós, realizarmos este ‘sair’ de modo extremamente 

kenótico para o outro, no ir ao encontro do outro, aproximando a misericórdia de 

Deus. 

O Amor pericorético, pelo qual o Filho se encarnou e Se fez ser humano, 

prosseguindo na obediência ao Pai, pelo extremo do caminho do rebaixar-se e 

desfazer-se de Si mesmo, passando da cruz e a morte, até a morada dos mortos, 

o abismo da separação de Deus, é o mesmo amor misericordioso que manifesta 

a glória do Deus Trindade, que entrou no mundo e fez com que a nossa 

humanidade se tornasse aberta a um futuro de esperança. Na Ressurreição de 

Jesus, a misericórdia de Deus permitiu-nos amar por Jesus, e propiciou que a 

força deste amor transforme a nossa vida, e nos torne instrumentos da 

misericórdia encarnada no mundo (PAPA FRANCISCO, 2016). 

A Igreja, como uma comunidade de misericórdia, consiste em 

compreender o designo de Deus ter esvaziado de Si mesmo e na Kénosis 

Trinitária, que cada um de Deus sinta-se próximo e amado por Ele. Neste grande 

desígnio, a Igreja encontra sua raiz, ou seja, não é uma instituição de pessoas, 
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mas do amor Kenótico-Trinitário, que nasce do amor do Pai, que entrou na 

história e nos dramas humanos pela encarnação do seu Filho e continua de 

modo progressivo na história, pelo derramamento do Espírito Santo. A Igreja 

nasce deste desejo da imago de Deus querer participar dos dramas da 

humanidade, não como um expectador, mas atuando com o ser humano, 

protagonizando a comunhão e amizade na vida divina e na terrena. Trata-se de 

uma convocação kenótica, que nos impele a deixar as tendências humanas do 

egoísmo, individualismo, do fechar em si mesmo, para o sair, como a comunhão 

pericorética da Trindade. 

A linha vital para a existência da Igreja e a sua presença no mundo é o 

amor absoluto da Trindade, manifesta no mundo com a concretização dessa 

ação trinitária encarnada no Cristo, apresentando Deus próximo do ser humano, 

no mesmo nível, através deste rebaixamento e humilhação (Fl2), que pelo 

Espírito Santo enche o coração (At2) e impele o movimento kenótico de sair de 

Si mesmo e percorrer este caminho kenótico, pericorético, amoroso e 

misericordioso para difundir na sua prática o amor absoluto do Deus Trindade 

(PAPA FRANCISCO, 2016). 

A prática de Paulo, nas comunidades em que difundia o Evangelho, era 

experimentada com alegria e consolação, mas também com os sentimentos 

kenóticos do sofrimento, da fraqueza e da derrota, isto é, o mistério pascal de 

Jesus, vivenciado no mistério da morte e ressurreição do Filho. O mistério pascal 

é o coração que palpita a missão da Igreja, que fará a fecundidade da sua missão 

acontecer, mesmo diante dos sucessos e insucessos, que não deriva da 

avaliação humana, mas da configuração da lógica kenótica do Filho na sua cruz. 

É a lógica do sair de Si mesmo e doar-se, a lógica do amor trinitário, no ato de 

misericórdia e amor, que renasce como uma “nova criação” (Gl6,15). 

A proposta do Papa Francisco é de uma Igreja-mãe que deve sair para 

curar os feridos, com misericórdia, que não se cansa de perdoar, seguindo os 

passos kenóticos da misericórdia divina. Seguir esses passos kenóticos significa 

acolher a pessoa e inclinar-se sobre ela, num movimento kenótico de doar-se a 

ela, de compreendê-la, nas suas dores, angústias, sofrimentos e misérias (PAPA 

FRANCISCO, 2016). O significado profundo é ter, a exemplo da pericórese 
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trinitária, relações humanas e próximas, que estabelecem vínculos de 

solidariedade diante das fragilidades humanas e nos permite realizar esta 

experiência kenótica do amor e da misericórdia divina. 

A Igreja é enviada no sopro do Espírito de Cristo ressuscitado para 

encontrar a humanidade em seus dramas existenciais, muitas vezes marcados 

por condições desumanas, nos quais a esperança e o amor são sufocados. 

Demonstra a necessidade de um programa eclesial-pastoral centrado na 

Kénosis trinitária, como realidade fundamental que é o Cristo, para promover um 

encontro coma sua misericórdia e com o seu amor, que é mesmo amor que 

envolve a comunhão das Pessoas da Trindade (PAPA FRANCISCO, 2016). O 

protagonista deste caminho é o Espírito Santo (Jo20,22-23), que no sopro do 

Filho, ressuscitado do Pai, faz a Igreja depositária da misericórdia soberana de 

Deus que perdoa cada pessoa, resplandecente da beleza do amor salvífico do 

Pai manifestado no seu Filho, morto e ressuscitado, sendo o próprio Deus a usar 

de misericórdia, que manifesta a sua onipotência. 

A salvação, que o Deus Trindade nos oferece, é a obra da sua 

misericórdia para nos unir a Si, enviando o seu Espírito Santo para nos fazer 

compreender que somos seus filhos e filhas, para podermos nos transformar e 

doarmos a nós mesmos, sendo capazes de responder, com a prática de vida, a 

este amor derramado sobre a humanidade. O Espírito Santo é o protagonista 

para que os homens e as mulheres sejam testemunhas da misericórdia de Deus 

e sintam as entranhas do Senhor, que doou a Si mesmo, no seu Filho Jesus, 

para que a humanidade não se esqueça de como Deus a ama, e neste amor 

kenótico a atrai a Si (PAPA FRANCISCO, 2016). 

A própria palavra misericórdia, no seu significado latino, miseris cor dare, 

evoca um significado etimológico de dar o coração aos miseráveis, a quantos 

estão em necessidade, àqueles que sofrem, chamando-nos a sermos próximos 

dos que sofrem, e a realizar um movimento kenótico na condição das pessoas 

que encontramos. A misericórdia, neste dinamismo kenótico, torna-se uma 

profecia de um mundo novo, no qual a solidariedade e a doação de um pelo outro 

se torna uma consequência concreta de opção de vida, no exemplo do 

despojamento total de si mesmo (PAPA FRANCISCO, 2016). 
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No Evangelho, Deus manifesta toda a essência de sua Kénosis e 

misericórdia, enviando o seu Filho. Deus fez-se homem para nos salvar, dando-

nos a sua misericórdia, na prática misericordiosa do Pai (Lc6,36). Jesus 

identificou-se por amor ao Pai, que entregou o seu Filho Unigênito para que a 

humanidade tenha a vida (Jo3,13-17), e este amor absoluto do Pai impele o Filho 

a fazer-Se homem, a fazer-Se servo, a morrer numa cruz. Por isso, o Pai O 

ressuscita e dá-Lhe todo o domínio do universo (Fl2,6-11). A Igreja, na sua 

entrega ao Crucificado, recebe a misericórdia de Deus e a oferece ao povo esse 

amor misericordioso, que jorra da cruz e propõe um caminho novo e de entrega 

ao Crucificado- Ressuscitado (PAPA FRANCISCO, 2016). 

A experiência de realizar a compaixão de Jesus é de ‘padecer com’, da 

aproximação com cada pessoa atribulada, de comover-se com o seu sofrimento, 

pois implica possuir um coração que não se envergonha de ter compaixão. A 

compaixão de Jesus pelo ser humano, que é a compaixão do Pai, é a forma de 

agir concreta, que revela e abre os horizontes da humanidade à lógica plena de 

Deus no amor e na misericórdia (BALTHASAR, 2005). O caminho da Igreja se 

torna este, da prática da lógica de Deus e realizada por Jesus, de doar-se, sair 

de si e ir ao encontro dos afastados e servi-los com o amor kenótico da Trindade. 

A Igreja caminha na Kénosis divina, que manifesta a grande misericórdia 

de Deus, ao derramá-la a todas pessoas, não condenando ninguém 

eternamente, reproduzindo o princípio do amor misericordioso do Pai, no sábado 

Santo, quando Jesus, ao descer aos infernos apresenta a misericórdia do Pai a 

todos que estão privados da glória do Seu amor, como apresenta Balthasar 

(2005) em sua linha kenótica do Tríduo Pascal. Assim, como o seu Senhor, a 

Igreja continua neste caminho kenótico de sair de si mesma e ir sempre ao 

encontro dos que estão afastados, na lógica divina do amor absoluto. 

Com o olhar fixo em Jesus e no seu rosto misericordioso, podemos 
individuar o amor da Santíssima Trindade. A missão, que Jesus 
recebeu do Pai, foi a de revelar o mistério do amor divino em sua 
plenitude. “Deus é amor” (1Jo 4,8-16): afirma-o, pela primeira e única 
vez em toda a Escritura, o evangelista João. Agora este amor tornou-
se visível e palpável em toda a vida de Jesus. A sua pessoa não é 
senão amor, um amor que se dá gratuitamente. O seu relacionamento 
com as pessoas, que se aproximam d’Ele, manifesta algo de único e 
irrepetível. Os sinais que realiza, sobretudo para com os pecadores, as 
pessoas pobres, marginalizadas, doentes e atribuladas, são 
caracterizados pela misericórdia. Tudo n’Ele fala de misericórdia. 
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N’Ele, nada há que seja desprovido de compaixão (PAPA 
FRANCISCO, 2015, p.6). 

O Papa Francisco nos apresenta Deus como o Pai misericordioso, sendo 

que Jesus claramente revela o rosto do Pai. O amor misericordioso do Pai que 

se compadece pela humanidade, cria a esperança de que cada homem e mulher 

possam imitar o mesmo amor entre o Pai e o Filho, que pelos discípulos, 

difundem no mundo e tornam crível este amor trinitário (PAPA FRANCISCO, 

2015).  

Todo o magistério do Papa Francisco deixa compreender como o amor e 

a misericórdia de Deus se apresenta dentro da história humana, permitindo um 

paralelo com a teologia kenótica e dramática de Balthasar. Assim como 

Balthasar, o Papa traça a relação misericordiosa e amorosa em que Deus e o 

ser humano são os protagonistas desta dramática. Além disso, Balthasar (2005) 

apresenta no movimento kenótico, Deus que realiza a sua iniciativa de participar 

da história humana, na encarnação do seu Filho e também na efusão do seu 

Espírito Santo nos seus discípulos e na sua Igreja. Na linguagem do Papa 

Francisco (2016) o amor de Deus sempre nos antecede, Ele sempre toma a 

iniciativa e a Igreja deve manifestar essa iniciativa de amor de Deus por nós, 

neste movimento de Deus no mundo. 

O Papa propõe à Igreja não se esquecer de que, seguir Jesus significa 

participar e conviver do seu amor misericordioso, pelo movimento kenótico de 

renúncia de si mesmo, como fez o Cristo, e não uma ostentação triunfal. O 

caminho da Kénosis que passa pela encarnação, cruz, morte e ressurreição, 

como a missão do Filho dada pelo Pai, é o caminho proposto aos seus 

discípulos, que devem renunciar a si mesmos na lógica do amor absoluto da 

Trindade na prática de serviço misericordioso no mundo (PAPA FRANCISCO, 

2016). A cruz de Cristo exprime a força amorosa e misericordiosa de Deus sobre 

o mal, a onipotência de Deus que cria esperança e o designo do amor trinitário, 

que vence o mal e a morte, e cria sempre esperança a humanidade pela 

ressurreição do seu Filho. 

A Igreja torna-se o lugar fecundo para se experimentar o amor 

misericordioso da Trindade pela humanidade, na ação missionária e pastoral, ao 
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testemunhar com credibilidade o caminho da manifestação misericordiosa do 

Pai, no seu Filho Jesus, rosto misericordioso do Pai. 

A Igreja é chamada por primeiro para ser testemunha verdadeira da 
misericórdia e professando-a e vivendo-a como centro da Revelação 
de Jesus Cristo. Do coração da Trindade, do íntimo mais profundo do 
mistério de Deus, brota e corre o grande rio da misericórdia. Jesus 
Cristo é o rosto da misericórdia do Pai...revela a misericórdia de Deus. 
Precisamos sempre contemplar o mistério da misericórdia. É fonte de 
alegria, serenidade e paz. É condição da nossa salvação. Misericórdia: 
é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia: 
é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. 
Misericórdia: é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, 
quando vê como nossos olhos sinceros o irmão que encontra no 
caminho da vida. Misericórdia: é o caminho que une Deus e o homem, 
porque nos abre o coração na esperança de sermos amados para 
sempre, apesar da limitação do nosso pecado (PAPA FRANCISCO, 
2015, p. 8). 

A proclamação de um Jubileu extraordinário sobre a misericórdia tornou 

forte a posição da Igreja como testemunha da manifestação da misericórdia de 

Deus no mundo, revelada na Kénosis Trinitária, que não põe limites do seu amor 

pela humanidade. 

Nesta perspectiva kenótica Jesus declara que a misericórdia não é 

apenas o agir do Pai, mas torna-se o critério para individuar quem são os seus 

verdadeiros filhos. Cada pessoa é chamada a viver a misericórdia, porque 

primeiro foi usada misericórdia para com ele; o perdão torna-se expressão 

evidente do amor misericordioso de Deus. Na misericórdia; é possível 

compreender a prova de como Deus nos ama, Dele dar tudo de Si mesmo, 

gratuitamente e sem pedir nada em troca, uma expressão significativamente 

kenótica, como no mistério Pascal de Cristo, que torna evidente a doação desse 

amor aos seres humanos. 

 

CONCLUSÂO 

Balthasar apresenta um significado teológico marcante no evento pascal, 

em que toda Trindade conjuga cada momento kenótico, de cada uma das 

Pessoas. O núcleo trinitário do amor e da misericórdia manifesta-se na Kénosis 

intratrinitária, fundamento absoluto da Kénosis primordial, até o ponto final da 

encarnação, que se dá na morte de cruz do Filho. A fé trinitária, com base na 
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Escritura, permite perceber que, na cruz e no abandono, exprime-se 

historicamente a distância intratrinitária do Filho diante do Pai, e da misericórdia 

como solidariedade para com a humanidade, que carrega o pecado humano, 

como distanciamento do amor e da misericórdia de Deus.  

Assim, o hiato kenótico na cruz indica que é na fraqueza de Deus que 

reluz sua força, e na sua loucura que se revela a Sua superioridade em relação 

à toda a superioridade humana. A experiência de olhar o Cristo Crucificado é 

olhar todo o pecado do mundo, como sofrimento e o amor e a misericórdia de 

Deus na Kénosis doando de Si mesmo, desde a sua eterna eucaristia. 

Portanto, a morte de Jesus é toda manifestação da misericórdia e do amor 

absoluto (2Cor8,9). A lógica da cruz por todos permite-nos compreender a lógica 

do amor absoluto da Trindade, que eternamente se esvazia e se dá, no máximo 

da Kénosis e da força da loucura de Deus. O amor Uno e Trino, sempre maior 

que tudo e todos, supera o que nenhuma filosofia soluciona, a morte do ser 

humano para restabelecer a totalidade humana em Deus. O mistério do amor 

absoluto revelado na Kénosis do Ressuscitado-Crucificado é a ponte 

misericordiosa sobre o hiato. 

A síntese reveladora da manifestação da misericórdia e do amor absoluto 

da Trindade é o próprio Jesus na sua encarnação e na sua hora (Jo13,1), que 

se mostra como o verdadeiro centro da incompreensível irrupção do amor 

trinitário, em que o coração de Deus é tocado em seu centro. Balthasar, como 

teólogo e homem que crê, arrisca a sua teologia na lógica do amor, afirmando 

unicamente que a Kénosis na morte e no silêncio do Lógos são o coração aberto 

da Trindade, falando sobre Si mesma e manifestando ao mundo todo seu amor 

e misericórdia. A Kénosis de cada Pessoa da Trindade demonstra e afirma o seu 

ser divino na manifestação de amor e misericórdia à humanidade (RIBEIRO, 

2004).  

O amor e relação intratrinitária são a extrema possibilidade que realiza a 

obra de reconciliação do ser humano com Deus, o caminho desde o presépio 

até a cruz e desta, a ressurreição e a ascensão do Crucificado, um caminho 

economicamente realizado pela Trindade, no seu próprio ser de amor absoluto. 

O Verbo e Filho do Pai chegou ao extremo de sua entrega kenótica, renunciando 
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à sua forma de Deus, e não revoga a sua entrega e sua renúncia kenótica, mas 

a mantém mostrando assim a sua glória divina. 

O amor absoluto é que faz realizar a saída do âmbito do sofrimento em si, 

para vislumbrar o coração amoroso da Trindade, o Filho despoja da sua condição 

divina, em unidade da vontade trinitária de amor como a manifestação deste 

amor e misericórdia no mundo. Os elos para a manifestação na Kénosis das 

Pessoas e continuada pela Igreja na sua prática misericordiosa são o da entrega 

e compaixão do Pai, a auto entrega obediente do Filho e o derramamento e união 

do amor pelo Espírito Santo. Assim, o amor absoluto do Pai deve tornar-se 

manifesto, por iniciativa do Pai, como a tradução kenótica econômica da eterna 

eucaristia do Filho eterno na vida intratrinitária, pensado trinitariamente na 

história. 

A lógica trinitária se traduz na união kenótica da vontade das três Pessoas 

divinas, que se resume nas entregas de amor trinitário, no agir do Pai por amor, 

na entrega de seu Filho (Rm8,32) e também do Espírito que é o amor do Pai e 

do Filho (Rm8,9-11). Na ressurreição do Verbo está a expressão máxima da 

manifestação do amor e misericórdia da lógica trinitária, no seu abaixamento e 

revelação da Kénosis intratrinitária. Ressuscitar dos mortos quer significar que a 

entrega livre à vontade do Pai, no Espírito Santo, é certeza de mostrar ao mundo 

a glorificação do intimo da Trindade. O Pai, desde sempre doação, não contradiz 

o seu amor absoluto, mas o manifesta glorificado na ressurreição do seu Filho 

(RIBEIRO, 2005). 

De tal modo, o Magistério dos Papas, chamados Papas da misericórdia, 

relaciona para a Igreja a misericórdia como a totalidade revelada na história da 

salvação, especialmente no mistério pascal, o que permite estabelecer um 

paralelo entre o mistério da Kénosis na manifestação da misericórdia, com a 

teologia trinitária de Balthasar (2015), em sua obra Misterium Paschale.  

O seguimento deste caminho kenótico é a continuação proposta do 

Concílio Vaticano II, avançada pelo magistério dos pontífices, especialmente do 

Papa Francisco, de despojar-nos de tudo o que seja inútil e prejudicial, para 

permitir a manifestação do amor e a misericórdia de Deus por sua criação e seus 

filhos e filhas. A linguagem e as atitudes da Igreja no mundo de hoje devem ser 
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de um cristóforo, portador de Cristo, para que experimentando o mistério da 

Kénosis do Filho, possa compartilhá-lo com os dramas das pessoas humanas 

(Jo4). O ir ao encontro do próximo é o dinamismo kenótico que faz parte da 

missão do Filho de anunciar o amor do Pai ao mundo, pois o Filho ‘saiu’ da sua 

condição divina e veio ao nosso encontro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Teologia sempre busca novos paradigmas a partir das realidades 

humanas, num diálogo diante das alegrias e esperanças, mas também das 

angústias, dores, abandonos e sofrimentos do ser humano. A reflexão teológica 

sobre a Kénosis trinitária procura este caminho de diálogo misericordioso de 

Deus frente ao ser humano. Hans Urs Von Balthasar desenvolve seu 

pensamento e reflexão teológica a partir do Crucificado, evento revelador da 

Kénosis primordial na economia da salvação. A Teologia balthasariana vê, no 

drama da encarnação, a disposição de Deus em dialogar sempre com o ser 

humano, manifestando o seu eterno amor e misericórdia. Nesta Teodramática, 

enfatizada nos dias do Tríduo Pascal com Jesus, o ser humano toma consciência 

de que Deus é uma comunidade de três Pessoas em comunhão de amor e 

misericórdia, interagindo pericoreticamente na história.  

Balthasar vê a história da salvação como um grande teatro humano, que 

não possui um roteiro pronto e combinado, mas um espaço livre onde se 

desenvolve a história da humanidade, possibilitando a contribuição da sua 

teologia para compreender as diversas realidades. Este drama vai se realizando 

num diálogo na liberdade infinita de Deus, e o roteiro sendo elaborado pelas 

respostas da humanidade a Deus, que através do Filho, pelo Espírito Santo, 

mostra a vontade do Pai (BALTHASAR, 2004). Nos dogmas da Trindade e da 

Encarnação, está a resposta cristã, que demonstra o diálogo de Deus baseado 

no amor e na misericórdia, apresentado e realizado pelo rebaixamento kenótico, 

sempre uma relação de surpresa e contraposição, do que é esperado pelo ser 

humano.  

Deus realizou a sua escolha de estar presente sempre junto ao ser 

humano, mesmo quando questionada diante das grandes catástrofes da 

humanidade, constituída pelo enredo das escolhas humanas. A soberba humana 

e o seu buscar majestosos da divindade a impede de encontrar Deus, dentro do 

sofrimento e das mudanças humanas e sociais, que fazem a história. Assim, é 

possível compreender que a morte de Jesus não era uma cena combinada, 

quando Deus criou o ser humano e os sofrimentos da humanidade também não 

o são. 



 
 

139 
 

A questão da obediência e a missão do Filho, que perpassa todo este 

trabalho estudado a partir do Misterium Paschale, manifesta a misericórdia de 

Deus e determina o conteúdo da vasta teologia de Balthasar. A beleza não é a 

estética poética da harmonia de formas, mas sim a expressão da Glória do amor 

e da misericórdia de Deus, encontrada paradoxalmente no crucificado. Na 

teologia de Balthasar, Cristo é o mais belo dos homens, pois pela encarnação, 

paixão e morte de cruz, mostra que Deus revela o seu amor e misericórdia até o 

extremo. Este é um convite para toda a humanidade e singularmente, à Igreja, 

continuadora da missão do Pai, realizada pelo Filho na história, prosseguir pelo 

Espírito Santo. 

A obediência subiste no amor desinteressado pela outra pessoa. Nesta 

relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a obediência somente expressa a 

digna relação entre Deus e o ser humano, manifestada pela relação 

misericordiosa. Antes mesmo do Concílio Vaticano II, Balthasar expõe a ideia de 

que a Igreja, é na sua essência, missionária e aberta ao mundo, criticando as 

muralhas criadas pela própria Igreja, que se fecha ao diálogo com outras 

religiões e a ciência (RIBARIC, 2015). Apesar de ser criticado por sua teologia 

não ser próxima das realidades da sociedade, muitas das suas ideias 

influenciaram o Concílio, apesar de suas obras não serem bem compreendidas 

no interior da Igreja, uma das razões que o impediram de participar do Concílio. 

A preocupação de Balthasar em sua teologia foi olhar o Cristo como 

mediador do ser humano atual, num mergulho profundo no amor e na 

misericórdia trinitária, em perspectiva kenótica. Assim, seu interesse sempre foi, 

antes de ser um escritor e professor, de renovar a Igreja, na formação de 

pessoas que vivessem em comunidade e associassem o Evangelho com o 

mundo real. Este estudo da Kénosis da Trindade, pelo Misterium Paschale, 

aponta, com a Igreja, para a perspectiva de um caminho nas relações das 

pessoas no mundo, marcado pelo drama existencial e real, com movimentos 

kenóticos de amor e misericórdia, que humanizam cada pessoa. A resposta 

cristã diante dos dramas produzidos pelo ser humano é de um Deus fiel à sua 

Aliança, na Kénosis de seu Filho Jesus, continuada pelo Espírito na sua Igreja, 

a manifestação do seu amor e misericórdia, capazes de enfrentar quaisquer 

males que sejam produzidos. 
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O Pai, na encarnação do seu Filho, entra pessoalmente no palco do drama 

humano, que é o mundo, e mesmo encontrando repúdio e o ‘não’ humano, 

realiza o seu rebaixamento, fazendo reverter a imagem que temos da 

onipotência de Deus distante do ser humano, para um Deus que renuncia à 

manifestação do seu poder na majestade, e o demonstra na sua Kénosis, sem 

deixar de ser Quem é, e nem se diminuindo. O rebaixar-se de Deus ao assumir 

a humanidade é a solidariedade com a pessoa humana, enfatizando a liberdade 

e a Kénosis como o único caminho de diálogo entre Deus e o ser humano. Os 

movimentos e ações de Cristo em direção ao ser humano propõem 

principalmente diante da cruz, Deus se revelar e amar, mesmo diante do 

sofrimento, experimentado pelo seu Filho Jesus. O escândalo da cruz é a chave 

de interpretação do sofrimento humano e a prova da solidariedade de Deus para 

com o ser humano que sofre. 

A Igreja deve confiar no Pai, e no seguimento do Filho, deixar-se ser 

conduzida pelo Espírito no seu inclina-ser misericordioso com a vida humana, 

que tanto sofre ameaças nas suas diferentes etapas: crianças, jovens, adultos e 

idosos. A proposta da Trindade para a Igreja desde uma inspiração, mística e 

prática kenótica da misericórdia, pelos Papas João XXIII, João Paulo II e Papa 

Francisco, é uma proposta de missão, que implica no esvaziamento do próprio 

ser humano, isto é, abandonar a busca do eu egoísta de controlar a si próprio. A 

proposta da Kénosis Trinitária para o ser humano e a missão da Igreja, são 

oferecidas num convite a perder a si mesmo, ver-se e reconhecer-se em Jesus 

e no seu Evangelho, olhar o mundo com os olhos de Jesus, numa missão a 

cumprir. Jesus mostra o exemplo de vida humana que é esse inclinar-se 

kenótico: comunhão, diálogo, amor e misericórdia. 

A Kénosis do Filho torna-se um modelo para o ser humano realizar uma 

inclinação, que é a prática do serviço do amor e da misericórdia no mundo. A 

onipotência divina apresenta-se sob outro conceito, como agir divino, numa 

onipotência não violenta, não autoritária, mas solidária, amorosa e misericórdia, 

testemunhada no pontificado do Papa Francisco.  

Na Teologia de Misterium Paschale, o mistério da Trindade na história do 

Cristo são as relações com os seres humanos que originam atos de amor e 
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misericórdia, num mundo marcado por violências e injustiças. A dimensão 

trinitária de Deus permite compreender um Deus de compaixão e misericórdia, 

e a presença Dele na história humana. Sendo a liberdade divina feita no amor. 

Deus mostra a Sua solidariedade e presença para com a humanidade que sofre, 

enquanto é livre, e na história, enquanto exercício da liberdade. Na atualidade, 

a teologia de Balthasar traz pressupostos fundamentais para o pensar e fazer 

teológico, diante da tecnologia que não consegue transformar na integralidade a 

vida humana, permanecendo em seus dramas e sofrimentos. 

A Igreja no mundo e especialmente na América Latina, na sua profunda 

opção preferencial pelos pobres, necessita sempre caminhar com elementos 

trinitários e cristológicos, para desenvolver uma posição solidária e voltada para 

o ser humano que sofre, como o renunciar a si próprio, para que o outro se 

disponha dele. A Teologia, na atualidade, pela experiência da fé, deve ser 

contextualizada, comprometida com a práxis da vida. A Teologia balthasariana 

é mais que uma intuição teológica diante do sofrimento humano, mas uma 

reflexão e práxis do assumir da humanidade com sua história, liberdade e 

sofrimento, de Deus no seu Filho Jesus, e o assemelhar-se da humanidade no 

seu Filho, pela presença do Espírito Santo. A Igreja deve sempre ser a primeira 

a avançar no anúncio da mensagem misericordiosa de Deus, para a 

transformação humana e social, dando testemunho real e concreto onde está, 

criando a cultura da misericórdia, superando a canonicidade na prática da 

misericórdia. Um compromisso de servidora dos pobres e vulneráveis. 

O mal, o sofrimento, a morte, sempre hão de ferir o ser humano e 

questionar o próprio Deus, cuja glória é sempre o ser humano vivo. Assim, para 

a pessoa humana, quando experimenta e vive o Deus do amor e da vida, o mal, 

a injustiça e o sofrimento nunca serão algo normal, ou maior do que amor e a 

misericórdia divina. Kasper (2015) reflete como é difícil, no mundo de hoje, falar 

de um Deus todo-poderoso e misericordioso, ao mesmo tempo que nos dá 

coragem e esperanças para vencer os desafios de anunciar esta mensagem às 

pessoas. 

Este estudo procurou, a partir da Teologia de Balthasar, em confronto com 

a temática da misericórdia pelo Magistério dos Papas, apresentar na Kénosis da 
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Trindade, um encontrar de Deus com o ser humano pelo amor e a misericórdia. 

A proposta foi, a partir dos conceitos teológicos, evidenciar as práticas humanas 

e eclesiais, que nascem do encontro com o Deus de misericórdia, promovendo 

a cultura do encontro, sempre ressaltada pelo Papa Francisco, como um 

repensar teológico-pastoral para Igreja hoje, numa ecclesia semper reformanda 

est.  

Sublinhar a misericórdia, como tema da teologia, é oferecer mais do que 

um estudo de manual dogmático dos atributos divinos; é, a partir das Escrituras 

e da patrística, analisar o passado, interrogar o presente e pensar o futuro. 

Consiste em superar uma posição rígida e legalista, para atingir uma prática, que 

permita compreender o encontro com Deus e com as pessoas, nos sofrimentos, 

enquanto misericors, junto aos pobres e vulneráveis. Deus, na atualidade, deve 

ser pensado na sua solidariedade, compaixão e misericórdia como condição 

indispensável das relações pessoais, para superar as rápidas transformações 

sociais e tecnológicas que põem em desafio a conivência e humanização das 

pessoas (KASPER, 2015). Deus se revela na Trindade inclinando-Se, abraça e 

refaz as relações, que é o caminho que une Deus e o ser humano. 

O Deus bíblico move-se pela misericórdia e assume a situação mais pobre 

em que o ser humano alguma vez se colocou. Ao perceber a miséria do ser 

humano, pobre e infeliz, inclina-se e humilha-se, ao descer e ir ao encontro da 

humanidade, para romper as distâncias. Na solicitude pelos miseráveis, pelos 

pobres e pequenos, de acordo com os conceitos da teologia kenótica e trinitária 

de Balthasar, permite avançar no horizonte que rompe a lógica humana, realiza 

a justiça pela prática da misericórdia e suscita a esperança (Rm4,18). O Deus 

Trindade não se fecha em Si mesmo, mas pela misericórdia dá lugar à vida 

através do Crucificado-Ressuscitado (2Cor5,18). Crer no Filho crucificado 

significa crer que o amor está presente no mundo e é maior do que qualquer 

sistema opressor, de exclusão, de ódio, de violência; é crer no amor e na 

misericórdia como transformadores de cada pessoa humana e, 

consequentemente, da sociedade (KASPER, 2015). 

A Igreja tem a misericórdia como seu coração, do qual o Papa Francisco 

busca limpar as artérias, possibilitando a comoção para se estabelecer as 
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relações que saem do íntimo da pessoa humana. Uma decisão que vem do Pai 

na encarnação do seu Filho, pois a Trindade se comove em suas entranhas, ao 

contemplar a dor e os sofrimentos de tantos homens e mulheres, imagem de 

Deus, nas suas condições humanas. O diálogo com o mundo plural torna 

possível a prática da misericórdia e nos permite ter acesso a Deus e a 

compreendê-lo. Assim, a Kénosis e a misericórdia divina são uma relação 

visceral de Deus na encarnação do seu Filho, continuada na cruz, morte, 

ressurreição e pentecostes, que se faz vulnerável para a possibilidade de nos 

amar, nós O amarmos, e as pessoas se amarem. Assim, somos convidados a 

ações entranhais que nos façam ser solidários pelos sofrimentos dos outros. 

A misericórdia e a Kénosis Trinitária são elementos centrais no drama da 

história da salvação, pois Deus nos leva a sério, sem nos impor e ignorar-nos, e 

nem tolher a liberdade humana. O Deus misericordioso tem no seu Filho Jesus 

a misericórdia encarnada, que vai além de dados político-sociais, mas que leva 

a pessoa misericordiosa a viver a prática transformadora de Jesus de Nazaré. A 

prática da misericórdia, em paralelo com a Kénosis, é o dever e a solicitude que 

cada pessoa, que crê no Deus Trindade, realiza pelo outro. Jesus é a 

encarnação das entranhas de Deus, que testemunha ao mundo no Crucificado 

o paradigma da possibilidade da misericórdia. Assim Hans Urs von Balthasar, 

mesmo criticado duramente, mostrou o caminho positivo e acolhido por muitos 

teólogos, de que a glória de Deus é que o ser humano viva (KASPER, 2015). 
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ANEXO I 

 

CONTEXTO BIOGRÁFICO DE BALTHASAR 

Hans Urs Von Balthasar nasceu em 12 de agosto de 1905, na cidade de 

Lucerna na Suíça, primogênito de uma tradicional família católica. Balthasar 

cresceu numa fé católica e espontânea, que o acompanhou por toda a vida. O 

seu pai, arquiteto em Zurich, Alemanha e França herda a sensibilidade pela 

beleza, um dos conceitos chaves de sua teologia, como expressão da glória do 

amor, encontrada paradoxalmente no Crucificado. A música e a literatura alemã 

acompanharam sua adolescência e juventude, sendo outro fator a influenciar em 

seus trabalhos teológicos. A música e a literatura são, para Balthasar, uma 

atividade humana através do qual o divino torna-se acessível ao ser humano.  

No ano de 1927, conhece a Companhia de Jesus que o faz abandonar a 

literatura, pela vida religiosa e a teologia, principalmente pela obediência 

inaciana, como uma ruptura de si próprio, voltada para missão e uma prática de 

vida pelo amor, a ser praticada sem interesses. Começa a dedicar a seus livros 

de teologia em 1950 e falece em 1988 em Basiléia. A sua formação jesuítica, 

evangelho joanino, teologia da missão e da história, e a oração influenciam suas 

obras teológicas. 

O centro da fé cristã é a Trindade, que se move de sua relação de amor 

pericorético para a dramática humana, para o seu coração visível na história, da 

Sua entrega e esvaziamento como dom de Si, no Mistério Pascal. Hans Urs von 

Balthasar é um dos maiores teólogos do século XX, pouco conhecido no Brasil, 

que fascina por apresentar uma teologia kenótica trinitária, presente na obra 

Misterium Paschale. Na sua trilogia Teodramática, expõe sua visão teológica 

como um drama entre a relação humana e divina, no cenário do mundo. 

Balthasar se entrega a seu lócus teológico, com todas as suas forças e seu 

coração, no seu amor pelo mistério trinitário de Deus, revelado no Filho 

crucificado. 

Apresentar a estrutura teológica de Balthasar é, ao mesmo tempo um 

desafio e um encantar-se pelo mistério kenótico trinitário, um alimentar-se a fé 
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cristã, como acaba conduzindo a teologia balthasariana. Não é possível 

classificar Balthasar como um místico, ou especulativo da teologia, ou como um 

progressista ou conservador, e sim como um homem apaixonado pelo 

Crucificado, centro da teologia trinitária. Antes do Concílio Vaticano II, foi 

considerado progressista e reformador; após de conservador e tradicionalista. 

Discípulo de De Lubac e amigo de Rahner, empreendeu uma teologia com busca 

às fontes, como na de Gregório de Nissa, recuperando a capacidade criativa a 

partir da origem teológica, e permanecendo fiel a Cristo (RIBEIRO, 2004).  

Balthasar nunca lecionou na universidade, dedicando-se a ser como um 

escritor anônimo e na direção espiritual do instituto secular, Comunidade São 

João. As suas obras são amplas e complexas e apresentam sua paixão pelo 

Crucificado-Ressuscitado, no qual vê o centro revelador da Kénosis primordial 

de Deus, na história da salvação. Nas suas obras, a partir do próprio guia que 

escreveu para a leitura, evidencia os limites da linguagem humana para falar do 

mistério de Deus, sobretudo na teologia do Sábado Santo. É difícil saber se fala 

como um teólogo místico ou especulativo, em que se percebe a manifestação da 

eterna Kénosis, do eterno esvaziamento amoroso, como a nova imagem do Deus 

Trino. Apresenta o abandono na cruz, a dimensão trinitária da cruz, o Sábado 

Santo como hiato entre a Sexta Santa e a Páscoa, e a descida e permanência 

do Filho de Deus nos infernos como conseqüência da encarnação (RIBEIRO, 

2004). 

Hans Urs von Balthasar, em suas obras, emprega o termo Kénosis para 

que no Mistério Pascal se vislumbre a vida intratrinitária. Especialmente em 

Misterium Paschale, Teodramática e Estética, percebe a entrega amorosa de 

Deus para nós, porque Deus em sua infinitude realiza a mesma entrega sob 

infinitas e imagináveis formas. No teodrama do mundo, a doutrina da cruz é a 

possibilidade da Kénosis no mundo e da esperança, que jorra da Trindade 

manifestada na cruz de Cristo. A chave teológica, para a leitura de Balthasar, é 

a Trindade em todo mistério kenótico, na Kénosis do Filho, desde a sua 

encarnação até a morte de cruz, em que o amor absoluto de Deus permanece 

eterno. 
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Neste mistério pascal, entende-se que o Deus Trindade é amor 

compreendido no Ressuscitado, com as marcas do Crucificado, a glória da 

irradiação divina. A experiência de estar no fim das extremidades despedaçadas 

do ser humano, faz com que Balthasar, em suas obras teológicas, perceba e 

aponte como a identidade do Deus encarnado, crucificado e ressuscitado, a nova 

imagem divina para a pessoa humana redimida, que vê no esvaziamento 

intratrinitário, a dimensão absoluta e eterna do seu amor, que se entrega pela 

humanidade (RIBEIRO, 2004). No mistério eucarístico, Balthasar reza, 

contempla e teologiza toda a ação salvífica da Trindade, na sua manifestação de 

doação e entrega do Filho, por obediência ao Pai, e na relação pericorética entre 

o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 

Balthasar em sua teologia, é profundamente bíblico, apontando a 

diferença entre as formulações bíblicas e gregas da relação homem-Deus. Após 

realizar os apontamentos não bíblicos sobre Deus, salienta sempre a 

característica fundamental da Bíblia, de como pensar o não-absoluto como não-

contraditório, mas compatível com o absoluto divino, para que o homem bíblico, 

até a revelação cristã, seja mistério e paradoxo absolutos. Apresenta, que a 

possibilidade de Deus, na sua Kénosis, na sua autodoação não o faz dependente 

da criatura e nem subordinado a ela, mas que por amor realiza sua entrega 

salvadora e reveladora da Kénosis intratrinitária. 

A proposta de Balthasar é indagar a dramática divina no mundo, onde se 

revela um jogo teodramático, em que Deus entra pessoalmente neste jogo. 

Contudo, salienta o perigo em que Deus se entrega, feito totalmente acessível 

em Cristo. É sempre necessário o dom do Espírito Santo e os olhos da fé, para 

não se cair num idealismo, racionalismo, ou até ateísmo, ou seja, compreender 

o Cristo como caminho ao Pai. A Trindade, que revela a nova imagem divina no 

Verbo encarnado, na palavra kenótica de Deus, e na Kénosis eterna do amor 

trinitário, mostra que é descida e não subida, o movimento fundamental do 

evento Cristo, revelação do coração da Trindade. 

 


