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RESUMO 

 

 

A presente dissertação comtempla uma investigação acerca do alcance e desdobramento 

do conceito de encarnação no horizonte teológico de Joseph Moingt, teólogo francês 

contemporâneo. O objeto de estudo, o conceito de encarnação, é visto com o olhar próprio da 

teologia, a fim de contribuir para responder aos desafios da contemporaneidade.  

A carreira acadêmica de Moingt é longa e vasta. Entre docente e pesquisador, ele publica 

grande número de livros e artigos que a presente pesquisa se vale como campo a ser desbravado, 

a fim de trazer novas compreensões para a cristologia e indicar novas possibilidades de ação no 

mundo contemporâneo. 

A hipótese de pesquisa apoia-se na maneira como Moingt apresenta o conceito de 

encarnação, recuperando nas narrativas evangélicas a história de Jesus de Nazaré. A antiga 

formulação dogmática mostra-se incapaz de responder às demandas de evangelização do tempo 

presente. Por essa razão, a retomada do kerygma apostólico e o retorno ao anúncio baseado na 

ressurreição mostram que a cristologia contemporânea precisa de novo fundamento e novo 

método, que não devem ser mais presos aos ditames do dogma, tampouco excludentes da 

verdade revelada em Cristo.  

Para tal feito, um primeiro sobrevoo pelo horizonte teológico de Moingt é realizado de 

forma discursiva e descritiva, a partir das obras traduzidas para o português. Na sequência, o 

conceito de encarnação aparece como objeto central de estudo. Fruto da reflexão dogmática dos 

primeiros séculos, o desenvolvimento da ideia de encarnação é visto no desenrolar da história 

até chegar na contemporaneidade, onde será vista de modo mais detalhada no trabalho do 

teólogo francês. No entanto, a melhor compreensão da extensão conceitual se dará pelos 

desdobramentos práticos feitos sobre três eixos específicos: o Espírito, a Igreja e os sinais dos 

tempos, que denotam a encarnação para a redenção do homem. 

Os resultados dessa pesquisa apontam para a prática de humanização que a encarnação 

proporciona. O resgate da ação redentora, como promoção de vida plena, é o grande chamado 

que a reflexão sistemática promove. A caminhada que se inicia com a prática restauradora, 

revela a compreensão prática do dogma cristológico da encarnação. E, embora em um contexto 

diferente, a reflexão de Joseph Moingt proporciona um retorno à narrativa, rico não em 

palavras, mas em ações humanizadoras que revelam o rosto autêntico de Jesus Cristo. 

 

Palavras-chave: encarnação; história; revelação; cristologia; narrativa. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation contemplates an investigation into the scope and unfolding of the 

concept of incarnation on the theological horizon of contemporary french theologian Joseph 

Moingt. The object of study, the concept of incarnation, is seen with the proper look of theology, 

in order to contribute to respond to the challenges of contemporary times. 

Moingt's academic career is long and vast. Between professor and researcher, he 

publishes a great number of books and articles that the present research is worth as a field to be 

unfolded, in order to bring new understandings to christology and indicate new possibilities of 

action in the contemporary world. 

The hypothesis of research is based on the way in which Moingt presents the concept of 

incarnation, recovering in the evangelical narratives the story of Jesus of Nazareth. The old 

dogmatic formulation proves incapable of responding to the demands of evangelization of the 

present time. For this reason, the resumption of apostolic kerygma and the return to the 

announce based on resurrection show that contemporary christology needs a new foundation 

and new method, which should no longer be attached to the dictates of dogma, nor do they 

exclude the truth revealed in Christ. 

For this purpose, a first flight over the theological horizon of Moingt is carried out in a 

discursive and descriptive way, from works translated into portuguese. Next, the concept of 

incarnation appears as the central object of study. Fruit of the dogmatic reflection of the first 

centuries, the development of the idea of incarnation is seen in the unfolding of the history until 

arriving at the contemporaneity, where will be seen of more detailed way in the work of the 

french theologian. However, the best understanding of the conceptual extension will be through 

the practical unfolding of three specific axes: the Spirit, the Church, and the signs of the times, 

which denote the incarnation for the redemption of man. 

The results of this research point to the practice of humanization that the incarnation 

provides. The recovery of redemptive action, such as the promotion of full life, is the great call 

that systematic reflection promotes. The journey that begins with the restorative practice reveals 

the practical understanding of the christological dogma of the incarnation. And although in a 

different context, Joseph Moingt's reflection provides a return to the narrative, rich not in words, 

but in humanizing actions that reveal the authentic face of Jesus Christ. 

 

Keywords: incarnation; history; revelation; christology; narrative. 
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INTRODUÇÃO 

 

“No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra 

estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um 

sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus 

disse: ‘Haja luz’, e houve luz” (Gn 1,1-3). 

 

Durante muito tempo, o tradicional opôs-se ao moderno. Duas categorias distintas diante 

de um dilema hermenêutico: o que há de tradicional na modernidade? E o que se compreende 

de moderno na tradição? O homem contemporâneo não se surpreende mais nem por um, nem 

pelo outro. Ele já viu tudo. Acostumou-se à modernidade com todos os seus contornos e 

desconstruções. Desacostumou-se com a tradição, considerando-a ultrapassada. O homem pós-

moderno, por sua vez, é audacioso e provocativo, no entanto, dilacerado. Ele pensa ter trazido 

o lúmen da razão pura à terra, ser portador da lógica perfeita, ter encontrado o ápice da ciência 

que, na prática, o acorrenta à rocha de seu vazio existencial, fazendo dele não mais do que um 

eco de Prometeu. 

A palavra tradição, fortemente vinculada ao sentido de transmissão de modelos e 

crenças, teve originalmente um significado religioso. Era entendida como doutrina ou prática 

transmitida de século para século, de geração para geração, pelo exemplo ou pela palavra, 

pressupondo até mesmo rigores de obediência e fidelidade a uma norma. O sentido da palavra, 

contudo, se expandiu, significando elementos culturais presentes nos costumes e nos afazeres 

que são herança do passado. Em sua definição mais simples, tradição é um produto do passado 

que continua a ser aceito e atuante no presente. Já a modernidade foi a emancipação da 

racionalidade crítica, a ruptura com o que era tradicional, que desponta sem o apoio de 

explicações metafísicas para os fenômenos, e sim, se sustenta na metodologia científica, capaz 

de revelar verdades que satisfazem as exigências humanas. 

A história da modernidade narra a si mesma com atenção ao desfecho que quer chegar. 

Ela não aprecia os paradoxos que escapam a sua intriga e os resolve ou os dissolve em 

desenvolvimentos críticos. Ela aprecia dilemas que valham a pena seu envolvimento, passando 

pelo crivo de um acurado senso racional as mais variadas situações e complexidades da vida 

humana procuradas, não apenas encontradas ao acaso, em seu caminho. Assim, ela se escreve 

a partir dos conceitos combinados de tradição e ruptura, de evolução e revolução, de imitação 

e inovação, compondo uma história que se pretende ser genealógica, olhando para o passado, e 

teleológica, com relação ao futuro. 
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É fato que a modernidade, com todos os seus paradoxos e contradições, suscita grandes 

pensadores, inclusive no campo de estudo sobre a fé. O conceito de encarnação no horizonte 

teológico de Joseph Moingt dá o título da presente dissertação de mestrado. Ela vislumbra o 

pensamento de um teólogo contemporâneo frente a um dos maiores mistérios da humanidade: 

a encarnação. 

O teólogo jesuíta francês, padre Joseph Moingt, é um exemplo de pensador que merece 

ser estudado com cuidado e atenção. Autor de uma série de livros e artigos, ele continua a sua 

produção acadêmica no alto de seus 102 anos de idade. Lúcido, corajoso em refletir livremente 

reflexões sobre os dogmas como revisitações ao passado, muitos talvez o considerem de difícil 

leitura. Todavia, o conteúdo de suas obras traz uma grande recompensa de quem delas se 

aproxima, por libertarem de um dogmatismo dominador e levarem o leitor a descobrir um Jesus 

que muitos intelectuais parecem ter esquecido. 

Como próprio da teologia sistemática, portanto, essa dissertação baseia-se no estudo da 

produção acadêmica desse teólogo francês que, apesar de trazer grande contribuição para a 

teologia, permanece pouco divulgado no Brasil. Destarte, objetiva-se com essa pesquisa torná-

lo melhor compreendido e conhecido, proporcionando uma fonte de libertação pessoal, para 

aqueles que olham para o futuro desejosos de um presente que não sustente as amarras de um 

passado impositivo. 

Por essa razão, a cristologia consiste na área do conhecimento teológico à qual se 

dedicou por toda a vida Joseph Moingt. Tal escolha deveu-se, talvez, por ser ela o campo da 

teologia em que se fundamentam os demais saberes, tornando-se privilegiado e fecundo para 

discorrer sobre a compreensão de Deus, do homem e do mundo em suas relações com a história. 

Moingt dá provas disso ao apresentar em suas publicações uma interessante relação entre a 

cristologia e a Trindade, entre a revelação e a pessoa de Jesus Cristo redescoberta nas narrativas 

evangélicas, permitindo aflorar uma intensa interdisciplinaridade assaz relevante para a 

reflexão contemporânea. 

Temas como o futuro do cristianismo, as vias de acesso para a salvação, a morte de 

Deus, a falta de interesse para com a religião por parte do homem contemporâneo são algumas 

das abordagens feitas pelo teólogo em seus trabalhos. É de se notar que, embora não fale 

diretamente sobre a encarnação, ele faz uma retomada de sua importância na construção do 

caminho trilhado pela teologia clássica, que passou do Tratado De Verbo incarnato para o 

surgimento da cristologia. 

Nesse sentido, a procura pelo Jesus histórico que estabeleceu um abismo para com o 

Cristo da fé, será um tanto quanto amenizada pelo olhar experiente e confiante de Moingt, que 
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propõe um retorno às narrativas evangélicas como porto seguro para a reflexão cristológica. A 

partir delas, então, é que o acesso à historicidade de Jesus de Nazaré acontece, permitindo que 

o caminho pelo qual os primeiros anunciadores percorreram, seja novamente trilhado num 

redescobrimento atual frente à exigência da racionalidade crítica da contemporaneidade. 

A passagem de um simples rumor para o anúncio massivo de Jesus Cristo vai ser 

confirmado por um fato singular da história: a ressurreição. Consolidada nas narrativas, ela será 

o grande mote para transpor os séculos e figurar como luzeiro de fé para os que creem na 

existência histórica do homem Jesus. Diferentemente do que se pensa, a encarnação passa a ser 

vista não mais em primeiro plano, como o foco da presença e revelação de Deus na história. 

Ela desponta como a complementação da ação divina em favor da humanidade, associada à 

salvação prometida e cumprida por Deus desde todos os tempos, porém revelada a todos os 

povos no irromper da vida sobre a morte, na ressurreição de um homem que se dirá ser o Filho 

de Deus. 

 Feito esse esclarecimento, entende-se que o objeto de pesquisa, o conceito de 

encarnação, não perde sua relevância, antes a reforça, devido à maneira como aparece no 

horizonte teológico de Joseph Moingt. Transversalmente, ela aparece ao longo das obras 

analisadas, que compõem uma sequência de quatro volumes cujos títulos O homem que vinha 

de Deus e O Deus que vem ao homem, sugerem a dinâmica da revelação e do encontro entre as 

duas personagens de uma incrível narrativa cristológica. 

Há que se ressaltar que o acesso ao objeto de pesquisa da presente dissertação foi feito 

a partir das traduções para o português das obras do referido teólogo. Com isso, os textos de 

partida estão inexoravelmente destinados a sofrer modificações resultantes dos novos processos 

significantes da língua que se traduz. Vencendo as barreiras impostas pela linguagem, as 

traduções para o português dos quatro volumes de sua obra permeiam as páginas poucas vezes 

lidas da história do dogma, mas duramente criticadas pelo racionalismo moderno. 

Dito isto, cabe perguntar-se pelo alcance da pesquisa em âmbito teológico e cristológico. 

Primeiramente, qual a relevância do termo para a cristologia atual? Como a pesquisa acerca do 

conceito de encarnação pode colaborar para um aproveitamento no conhecimento e acesso à 

pessoa histórica de Jesus de Nazaré sem romper com o que a tradição da fé compreendeu como 

Cristo? A essa pergunta inicial, assoma-se um ulterior desdobramento, ligado à exigência do 

pensamento crítico contemporâneo. 

Liga-se à relevância da pesquisa, então, o questionamento pelos destinatários dela. A 

quem se dirige a presente dissertação? A quem interessa a busca por um Deus que insiste em 

teimosamente se revelar e que o faz não tanto pela narração da encarnação, mas pelo rumor 
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surgido de um fato histórico único e testemunhado pelos seguidores daquele que se pretende 

ser Filho de Deus, o ressuscitado? 

Em último lugar, deve-se perguntar pela novidade trazida pelo pensamento de Moingt 

para a cristologia atual. O que há de novo em seu pensamento? E como ele dissemina isso? 

Mesmo após tantos anos, as obras dele permanecem atuais? E como perceber essa atualidade 

nos dias de hoje? 

A essas perguntas, caberá a reflexão desenvolvida durante o percurso e, mormente, 

condensada na conclusão da dissertação, onde pretende-se alcançar o objetivo desse estudo, ou 

seja, apontar os caminhos que o conceito de encarnação no horizonte teológico de Joseph 

Moingt permite vislumbrar. 

Por essa razão, como um todo, a pesquisa se divide em três etapas, formalizadas como 

capítulos em que o leitor seguirá pari passu acompanhado do conceito de encarnação, não tanto 

para delimitá-lo, mas, sim, para relacioná-lo a outros campos de entendimento que o labor 

teológico permite alcançar. 

No primeiro capítulo, descortina-se um olhar panorâmico em direção ao horizonte 

teológico de Joseph Moingt. Introduzido por uma rápida biografia, procura-se apresentar o autor 

e sua vida, em detalhes importantes para o desenvolvimento da pesquisa. Na sequência, a obra 

desenvolvida e publicada, aparece como portadora das ideias principais do autor e revela os 

passos que ele percorre em sua carreira acadêmica. Há que se ressaltar o aporte bibliográfico 

feito exclusivamente nos quatro tomos devidamente traduzidos para o português, prescindindo 

de outras publicações e artigos científicos, em língua francesa. Conclui-se o primeiro capítulo 

com algumas considerações que ensejam a continuação ulterior. 

No segundo capítulo, detém-se propriamente no conceito de encarnação na perspectiva 

de Moingt. Fixa-se, assim, o lugar do objeto de pesquisa e como ele é apresentado para a devida 

aproximação. A perspectiva de Moingt é precedida pelo percurso feito anteriormente, que 

compreende desde a teologia patrística, percorrendo algumas contribuições da escolástica para 

adentrar na visão moderna e contemporânea. Feito isto, a encarnação é vista, para Moingt, numa 

perspectiva específica: a encarnação redentora. A relação com a revelação, a definição 

dogmática da união hipostática e a diversidade na história serão os pontos tomados como 

essenciais à elaboração do conceito de encarnação na perspectiva do autor. Por fim, o relevo 

desse conceito recai sobre a novidade do uso do termo “proexistência” em contraste com a ideia 

consagrada tanto pelo uso quanto pelas definições dogmáticas de “preexistência”. Tal contraste 

permite fazer os encaminhamentos necessários para a continuação da reflexão teológica 

baseada no autor. 
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Por último, o terceiro capítulo discorre sobre os desdobramentos do conceito de 

encarnação, que são postos sob três eixos: o Espírito, a Igreja e os sinais dos tempos. Assim, 

pneumatologia, eclesiologia e escatologia recordam a interdisciplinaridade contida nos escritos 

de Joseph Moingt. Relacionando cada eixo à encarnação, encontra-se o caminho fundamental 

e comum entre eles, isto é, a salvação. Assim sendo, o primeiro eixo destaca a ação do Espírito 

na história, que é história da salvação. De modo pleno, em Maria, a ação do Espírito se dá 

integralmente, fazendo-a Mãe do Salvador e Mãe da Redenção. Porém, é na Igreja, comunidade 

dos discípulos de Jesus, que o Espírito continua a obra iniciada na encarnação. Isso leva ao 

segundo eixo, onde a Igreja, Corpo de Cristo, busca a identidade que lhe é própria a fim de 

fundamentar a sua prática inspirada pelo Espírito e encarnada na realidade, como Povo de Deus. 

Trata-se da vivência em comunhão e da dinâmica de uma “Igreja em saída” que se percebe a 

continuação do plano de Deus para a humanidade em mudança e desejosa de respostas para as 

dúvidas que lhe assolam. E assim, gerados no Espírito, esse Povo de Deus é chamado a olhar 

para os sinais dos tempos que respondem às perguntas feitas para o futuro no despontar de uma 

esperança que não decepciona, antes alimenta a prática de libertação para aqueles que mais 

necessitam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

CAPÍTULO 1 

O HORIZONTE TEOLÓGICO DE JOSEPH MOINGT 

 

Diante da pessoa de Jesus Cristo, seu mistério e sua missão, surge a primeira e 

fundamental pergunta: Quem é Jesus? É tarefa da teologia contemporânea dar respostas 

plausíveis e coerentes ao homem de hoje para torná-lo próximo deste mistério, e não apenas 

conhecedor do mesmo. Em sua humanidade, Jesus Cristo revela Deus e salva o homem, ensina 

e redime. Compreender a profundidade deste mistério, profetizado nas Escrituras e cumprido 

na carne de Jesus, também é tarefa do teólogo. A ele, o conhecimento da encarnação do Verbo 

em Jesus de Nazaré é obtido por meio de um ensino próprio que Deus adota para com o homem. 

Em sua humanidade, Jesus Cristo torna-se uma linguagem viva e dinâmica, a ponto de tornar-

se mediador da salvação e mediador da revelação da salvação. 

Por essa razão, a cristologia atual assume esta tarefa como um verdadeiro desafio e 

aponta para o futuro caminhos a serem trilhados com segurança e retidão a fim de cumprir o 

mandamento deixado pelo próprio Mestre: “Ide e fazei discípulos meus todas as nações” (Mt 

28,19). A esse respeito, a obra do teólogo Joseph Moingt serve como referência e exemplo 

desse caminho, que aponta o futuro tanto da teologia quanto, de modo mais amplo, do 

cristianismo. 

 

1.1. Quem é Joseph Moingt? 

 

Nascido na França (Salbris), em 19 de novembro de 1915, Joseph Moingt é um teólogo 

jesuíta, especializado em cristologia. Aos 23 anos, no final de 1938, ingressou para a 

Companhia de Jesus, porém, antes de terminar seu noviciado, foi recrutado para o exército, por 

conta da Segunda Guerra Mundial. 

Durante a guerra, foi feito prisioneiro em diversos campos para suboficiais que se 

recusavam a trabalhar para o Terceiro Reich. Em um campo da Suábia (Baviera), chegou a 

escapar, sendo depois recapturado e enviado para outro, em Kobierczyn (Polônia), até ser 

definitivamente libertado no ano de 1945. 

Após isso, retomou seus estudos e concluiu seu noviciado no Colégio Jesuíta em Laval 

(Mayenne). Ordenou-se sacerdote em 1949 e, posteriormente, foi enviado para o Institut 

Cathólique de Paris onde escreveu uma tese sobre a teologia trinitária em Tertuliano (intitulada 

em francês: Théologie trinitaire de Tertullien), que defendeu em 1955, sob a orientação do 

também jesuíta e futuro cardeal Jean Daniélou. Entre outros jesuítas daquela época, Moingt foi 
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marcado, sobretudo, por Henri de Lubac, professor na Universidade Católica de Lyon, com 

quem realizou uma pesquisa sobre Clemente de Alexandria. 

A partir de 1956, começou a atuar como professor de teologia na Faculdade Jesuíta de 

Fourvière (Lyon), onde lecionou por doze anos. Posteriormente, dirigiu-se a Paris, onde iniciou 

um curso noturno de formação para leigos, lecionando cristologia, no Institut Cathólique. Em 

1974, passou a lecionar também no Centre Sèvres (Paris) e, por esses anos, assumiu a direção 

da prestigiosa revista Recherches de Science Religieuse, famosa por pesquisas sobre religião, 

exegese bíblica, história e teologia, à qual dedicou muitos anos de sua carreira. 

Aos 65 anos, em 1980, deixando seu cargo no Institut Cathólique para se aposentar, o 

jesuíta deu prosseguimento nos seus trabalhos junto ao Centre Sèvres. Nesse período, dedicou-

se a novas pesquisas e pode realizar numerosas publicações. Por essa razão, Moingt passou a 

ser mundialmente conhecido pela publicação de seus livros e artigos. Destacam-se, dentre eles, 

as seguintes obras: O homem que vinha de Deus (com o título em francês: L’homme qui venait 

de Dieu – 1993) e Deus que vem ao homem (Dieu qui vient à l’homme). Este último, dividido 

em três tomos, apresenta uma reflexão a partir do luto à revelação (v. I – 2002) e da aparição 

ao nascimento de Deus (v. II-I – 2005 – e v. II-II – 2007). Este conjunto será o referencial 

teórico e objeto de pesquisa para o presente trabalho. 

Dentre outras obras, Moingt publicou também A mais bela história de Deus (La plus 

belle histoire de Dieu – 1997), um livro que traz uma visão sobre Deus na Bíblia, para os judeus 

e para os cristãos, escrito em conjunto com o historiador Jean Bottéro e o rabino Marc-Alain 

Ouaknin; Os três visitantes (Les Trois Visiteurs – 1999), um estudo sobre a Trindade; Crer 

apesar de tudo (Croire quand même – 2010), uma entrevista aberta sobre o presente e o futuro 

do catolicismo; e, mais recentemente, Croire au Dieu qui vient: I. De la croyance à la foi 

critique (2014) e Croire au Dieu qui vient: II. Esprit, Église et Monde. De la foi critique à la 

foi qui agit (2016), ainda sem tradução para o português. 

Em novembro de 2015, Moingt completou 100 anos, testemunhando, mesmo com idade 

avançada, sua lucidez e paixão pela Igreja e pela teologia. Ainda sobre sua produção acadêmica, 

o próprio autor afirma: “Eu tenho outra obra em construção, mas não será um livro para o grande 

público”, e sabendo que não terá tempo hábil para popularizar seu grande trabalho, declara: 

“Outros se encarregarão disso depois da minha morte”1. 

                                                 
1 LESEGRETAIN, Claire. “Cristianismo vive ‘a mais grave crise’ em 2 mil anos. O apelo urgente de um teólogo 

jesuíta” Trad. Moisés Sbardelotto. Revista IHU On-line, São Leopoldo-RS, jan. 2012. Disponível em: 

<http://www.ihu.unisinos.br/505947-joseph-moingt-o-apelo-urgente-de-um-teologo>. Acesso em: 05 out. 2016. 
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Devido ao período histórico de sua formação, Joseph Moingt herda o pensamento da 

Nouvelle Theologie. Tal corrente consiste numa resposta à teologia modernista do século XX, 

ao propor um retorno às fontes e uma releitura do pensamento escolástico. Retoma a atenção 

histórica para a reflexão teológica e torna-se uma forte influência para a realização do Concílio 

Ecumênico Vaticano II. Foram expoentes desse movimento grandes pensadores, tais como: 

Henri de Lubac, Jean Daniélou, Yves Congar, Marie-Dominique Chenu, Karl Rahner, Hans 

Urs Von Balthasar, entre outros. De modo particular, os dois primeiros, como já mencionado, 

tiveram influência e participação direta na formação de Joseph Moingt. 

Dessa forma, o teólogo francês faz com que seus escritos reflitam sua visão histórica de 

longo prazo e sua experiência de vida. Como ele viveu muito tempo antes do Vaticano II, suas 

reflexões permitem saber como o Concílio proporcionou maior acesso e clareza da fé e que, 

portanto, não se pode imputar ao Concílio a responsabilidade da situação atual da Igreja. Grande 

parte de seus escritos mostram a crise e as tensões dentro da Igreja, expressando também a 

riqueza e a complexidade da vida cristã. 

O próprio autor declara, em uma entrevista, acerca da vivência da fé cristã: “é um 

convite à liberdade, a libertar-se da opinião pública, dos usos e costumes da sociedade e do 

tempo em que vivemos, muitas vezes das tradições familiares”. De modo que, continua ele, “é 

marcada pela continuidade da referência da fé à sua origem histórica, ao evento e ao 

ensinamento de Cristo e dos Apóstolos” 2. Esta continuidade é vista na ideia de universalidade 

da vida do mundo, talvez o aspecto mais característico do pensamento pós-conciliar, do qual 

Moingt é herdeiro direto. 

Nesse sentido, o desejo de reconstituir os vínculos da fé é um sinal de esperança, a 

promessa de uma renovação da Igreja, em formas ainda inacessíveis. Moingt colabora com seu 

pensamento a fim de que a Igreja saiba se fazer presente e ir ao encontro da humanidade, 

interpretando os sinais dos tempos, retomando a comunicação com o mundo e alimentando-o 

com a cultura do espírito evangélico. Esse é o futuro reservado à Igreja, que só pode ser buscado 

na liberdade que o Evangelho lhe abre e por um autêntico retorno a ele. 

Hoje em dia, nota-se a urgência de repensar toda a fé cristã para declarar: “Jesus Cristo, 

verdadeiro Deus e verdadeiro homem” numa linguagem atual e em continuidade com a 

Tradição. Tendo por base a imensa cultura teológica e bíblica e o tamanho do desafio para 

confirmar o que a Igreja diz, o teólogo não poderá mais seguir em frente apenas apoiado em 

                                                 
2 GREINER, Dominique. “O presente e o futuro da Igreja, segundo Joseph Moingt”. Trad. Moisés Sbardelotto. 

Revista IHU On-line, São Leopoldo-RS, jan. 2011. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/40031-o-

presente-e-o-futuro-da-igreja-segundo-joseph-moingt>. Acesso em: 05 out. 2016. 
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respostas dogmáticas. Logo, é preciso que, dentro da Igreja, haja teólogos que façam coisas 

novas sem serem ameaçados de excomunhão. Quanto a Moingt, sua prudência sempre foi 

motivada pelo desejo de escrever de acordo com a sua fé, não pelo medo de alguma punição ou 

sanção eclesial. De fato, Moingt nunca foi alvo de qualquer reprimenda ou correção doutrinária 

da Igreja, não obstante, como muito bom-humor e tranquilidade, ele declara: “na minha idade, 

já não se corre muito risco”3. 

Apesar de sua vasta produção acadêmica e seu trabalho original para a cristologia 

contemporânea, Joseph Moingt permanece pouco conhecido e estudado no Brasil. Por essa 

razão, a pergunta feita inicialmente: “quem é Joseph Moingt?”, mereceu atenção e a devida 

resposta com a apresentação deste autor. A problemática cristológica contemporânea compõe 

o pano de fundo da pesquisa deste autor, consciente de que ele já não pode, meramente, 

comentar e responder aos diversos questionamentos com o ensinamento da Igreja apoiado 

somente em formulações dogmáticas. Fundamentalmente, torna-se necessário retomar uma 

linguagem mais próxima do Evangelho a fim de transmitir a fé em Cristo perante a 

racionalidade crítica desse tempo, algo que Moingt demonstra grande competência. 

 

1.2. A obra desenvolvida4 

 

Após a apresentação e contextualização biográfica do autor, será realizada uma 

passagem pelos quatro volumes principais publicados no período de maturidade de sua carreira 

acadêmica. A intenção, ao final do processo, é tomar conhecimento do horizonte teológico de 

Moingt, tendo como foco suas inquietações e contribuições para a teologia contemporânea. 

Como próprio de um horizonte, o entendimento e a contemplação de sua totalidade se faz à 

distância. Não obstante, o sentido do percurso que se realiza é visto quando se encaminha para 

sua direção. Nesse momento, as ideias contidas nas obras ganham destaque, relegando para o 

capítulo seguinte uma abordagem pormenorizada do conceito de encarnação. 

 

                                                 
3 Cf. LESEGRETAIN, Claire. “Cristianismo vive ‘a mais grave crise’ em 2 mil anos. O apelo urgente de um 

teólogo jesuíta” Trad. Moisés Sbardelotto. Revista IHU On-line, São Leopoldo-RS, jan. 2012. Disponível em: 

<http://www.ihu.unisinos.br/505947-joseph-moingt-o-apelo-urgente-de-um-teologo>. Acesso em: 05 out. 2016. 
4 A partir deste ponto, as obras de referência de Joseph Moingt serão apresentadas em ordem cronológica de sua 

publicação. A extensão do capítulo justifica-se pela intenção de aludir detidamente aos mais variados temas 

presentes em cada uma delas. No tocante à primeira publicação – O homem que vinha de Deus –, destinou-se maior 

atenção. Esta atenção deve-se ao fato de a obra fundamentar e lançar as bases do caminho percorrido pelo autor 

em suas pesquisas no campo da cristologia. Outro aspecto relevante é observado pelo ano de publicação: com 

quase uma década de diferença entre a primeira e a segunda obra, de 1993 a 2002, houve um hiato na pesquisa que 

se destinou ao desdobramento das primeiras intuições do autor. 
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1.2.1. O homem que vinha de Deus 

 

Em sua primeira grande publicação, Moingt mostra-se um teólogo verdadeiramente 

apaixonado pela Igreja e pela história de Jesus Cristo. Suas habilidades demonstram que ele é 

profundo conhecedor e esperto da teologia patrística. O embasamento para a explicação do 

enunciado cristológico é feito, assim, a partir do pensamento de Justino, Irineu e, com maior 

propriedade, Tertuliano. 

Publicada em 1993, a obra consta de duas partes emolduradas por um prólogo e um 

epílogo. Na primeira parte, faz-se um resgate do dogma cristológico e seus desenvolvimentos. 

Estuda-se o processo de como o indivíduo histórico, Jesus de Nazaré, torna-se o sujeito da 

proclamação da fé da Igreja e objeto de um discurso dogmático, doutrinal e erudito. Nessa parte, 

o dogma da encarnação, ainda que não figure como objeto central de sua pesquisa, é 

apresentado transversalmente ao estudo da construção dogmática, que se desenvolve em três 

períodos: as origens, suas definições e o questionamento da época moderna, que o autor chama 

de reconstrução. 

Na segunda parte, estuda-se a pessoa de Jesus Cristo a partir das narrativas evangélicas. 

Não se trata de narrar a história de Jesus a partir de seu nascimento e início de ministério até 

sua paixão, morte e ressurreição, mas seguir um caminho estritamente inverso. A ótica pascal, 

então, assume o fundamento da leitura da história integral de Jesus, desde seu início até à 

ressurreição. 

Nesse sentido, ela opõe-se à antiga teologia do Verbo encarnado, que se desenvolvia 

toda à luz do mistério da encarnação. O maior desafio desta nova ótica, portanto, é unir-se à fé 

da Igreja pelo caminho da história que conduziu Jesus à morte e à ressurreição, fazendo nascer 

a esperança em um mundo hoje vazio da presença de Deus. Dito de outra maneira, pelas 

palavras do próprio Moingt: 

 

Para mim, trata-se de ensinar um tratado, não mais da encarnação, mas de 

cristologia, no sentido moderno da palavra: o que era outrora a base, 

indiscutível, do ensino não era mais que um objetivo, contestado. A cristologia 

moderna é, com efeito, dominada desde o século XIX pela denúncia da 

distância entre o que se pode saber “cientificamente” da história de Jesus e da 

pregação dos apóstolos, e o que delas “deduziu” o dogma da Igreja; e esse 

debate se desenrola diante do horizonte cultural do eclipse da crença em 

Deus5. 

                                                 
5 MOINGT, Joseph. O homem que vinha de Deus. Trad. Nadyr de Salles Penteado. São Paulo: Loyola, 2008, p. 

11. Por uma questão didática, doravante as citações da obra O homem que vinha de Deus serão abreviadas pela 

sigla HVD, e colocadas com a referida página no próprio corpo do texto, exceto quando citarem textualmente 

outro texto ou autor. Nesses casos, as citações serão feitas no rodapé. 
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1.2.1.1. O rumor de Jesus 

 

O prólogo de O homem que vinha de Deus introduz a investigação histórica e narrativa 

de Jesus Cristo a partir do rumor surgido pela sua vivência histórica. Desse modo, ele não 

poderia permanecer vivo na história humana, a não ser pela maneira que entrou nela, ou seja, 

impulsionado pelo rumor daqueles que o seguem. 

Justamente, aqueles que seguem a Cristo, não mais pelo seu rumor, mas pelo anúncio 

que dele fora feito, precisam distinguir os dois personagens ocultos, um atrás do outro: o 

personagem da história, Jesus de Nazaré, que é objeto das narrativas evangélicas; e o 

personagem divino, o Verbo encarnado, objeto do discurso religioso e dogmático. Este é o 

movimento de reflexão teológica seguido pelo autor, um movimento que “passou do anúncio 

de Cristo à construção de um discurso dogmático do Verbo encarnado, para voltar em nossos 

dias a uma ‘cristologia’ novamente centralizada na história de Jesus” (HVD, p. 23). 

É bem verdade que as narrativas evangélicas anunciam e ensinam que Jesus é o Cristo, 

o Filho de Deus. Não obstante, o anúncio contido nelas não pode ser reduzido absolutamente 

aos enunciados posteriores, nem às formulações dogmáticas. A exegese histórico-crítica 

moderna fornece grandes contributos para a pesquisa histórica de Jesus, porém não acabam 

fazendo do próprio objeto do anúncio, uma verdade da história, ou seja, “não se tornou mais 

fácil fundar sobre a ‘história’ a ‘certeza’ exigida pela fé” (HVD, p. 22). Por isso, a função do 

teólogo não é retirar a partir das narrativas evangélicas um conjunto de conhecimentos 

históricos para reconstruir a identidade de Jesus, mas dizer quem é Jesus a partir da pregação e 

do ensinamento da Igreja. 

Em todo caso, segundo o autor, a pregação sobre Jesus começou com um rumor que 

tomou consistência e amplitude com o anúncio feito por aqueles que criam nele. Pelo rumor, 

Jesus entrou na história verdadeira, aquela que se conta antes de escrever. Dessa forma, o 

processo da morte de Jesus não teria tido grande repercussão fora do tempo e do lugar que ele 

aconteceu, se não tivesse sido contado e seguido de um estranho rumor, mudando o curso da 

história: “e a história, até hoje, não deixou de alimentar-se do rumor de Jesus e de conservá-lo” 

(HVD, p. 24). 

A origem do rumor sobre Jesus, contudo, permanece incerta. Sabe-se que sua divulgação 

foi incontrolada, como todo grande rumor, na medida em que não é susceptível ao controle 

sobre sua propagação. Neste sentido, encontra-se também a origem da fé em Cristo, que não 

pressupõe nenhuma evidência histórica. Deve-se verificar, então, de que modo a fé pode ser 
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atribuída ao rumor que se encerrava no anúncio da ressurreição. Atento a esse movimento, 

Moingt levanta a questão não sobre o fato da ressurreição em si, mas sobre o modo pelo qual 

ela foi propagada. 

O testemunho dos apóstolos anunciava a novidade da ressureição, atestando que Jesus 

tinha se manifestado a eles depois de sua morte. Ela era anunciada como sinal precursor da 

ressurreição dos mortos, que, por sua vez, antecipa a vinda do Reino de Deus. Era, além disso, 

objeto de um anúncio voltado para o futuro, e não de uma narrativa de um fato passado. 

Por mais importante que seja a parte da narrativa nesse anúncio, Jesus não se resumia 

ao que foi narrado sobre sua entrada e saída da história humana, porém, na perspectiva de futuro, 

mais do que “anunciado” como aquele que devia vir e que todo mundo esperava, ele é “trazido 

pelo Reino de Deus e trazendo-o, anunciado como o homem que deve vir, que vem do futuro, 

é o porvir do homem” (HVD, p. 29). 

A narrativa relata o rumor cujo anúncio, inseparavelmente, resolve a ambiguidade: Jesus 

é o que parecia ser, isto é, o que vem revelar aquilo que aconteceu. A necessidade de contar o 

acontecido com Jesus era de fazer uma contextualização para, daí então, realizar o anúncio de 

Jesus e sua ressurreição. Tal tarefa competia aos apóstolos que, com seu anúncio, remetiam à 

narrativa dos profetas. Estas, por seu turno, eram entendidas como a antecipação dos fatos 

acontecidos na vida de Jesus. 

Dessa forma, o autor declara que a “narrativa conta a narrativa”, confirmando que o 

relato do acontecimento é o que o faz, é o que o classifica entre as coisas passadas, é o que diz 

o que realmente aconteceu: “o que vós sabeis não remete diretamente ‘ao que passou’, mas ao 

que vos foi ensinado por aqueles que anunciaram a fé (...) e, igualmente, escreveram a esse 

respeito os profetas, muito tempo antes que os acontecimentos tivessem se cumprido” (HVD, 

p. 34). 

A intenção primeira da narrativa é fazer referência aos fatos verdadeiros, que trazem de 

Deus a sua verdade, aquela que é objeto do anúncio. Ela não tem a intenção, portanto, de fazer 

com que sejam considerados verdadeiros os fatos que provém da fé, independentemente da 

verdade que afirma destes. A notícia divulgada pelo rumor público de Jesus é transformada em 

“boa notícia” pelas narrativas evangélicas, que será, depois disso, difundida pelo rumor dos que 

creem. Sendo assim, a verdade dos acontecimentos não pode mais ser vista, só pode ser dita, 

acreditada e anunciada. 

Desta relação, nota-se que as narrativas evangélicas são a fonte de alimentação do rumor 

de Jesus, sobretudo quando se faz o exercício da leitura dentro das comunidades cristãs. De 
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fato, ainda hoje, os Evangelhos são o lugar onde cristãos ou não, crentes ou não se interrogam 

acerca da figura de Jesus, para voltar à fonte do rumor que atravessou séculos. 

A impressão deixada pela narrativa é que ela pertence mais ao gênero das histórias que 

se contam do que ao da história que se escreve. Tal impressão pode levar à rejeição da narrativa, 

por ela não ter nada de “histórico”. Porém, o caráter histórico de Jesus é paradoxalmente 

reforçado, pois ele “entra na história dos homens fazendo-os contar a sua própria” (HVD, p. 

40). 

O rumor causado por Jesus é textura própria da narrativa evangélica, que se via desde 

quando se relatavam e contavam os feitos de Jesus. Um acontecimento não tem acesso ao 

conhecimento histórico senão por meio dos relatos e testemunhos. E todo testemunho é da 

ordem do discurso, porque conta, interpreta e encena. Nesse sentido, o fato histórico 

testemunhado e, a seu modo, narrado é que “Jesus, por toda parte onde passava, levava aos 

olhos das multidões, confessado ou contestado, o personagem de Cristo; é que ele propagava 

ao seu redor um rumor de Cristo” (HVD, p. 41). 

Joseph Moingt conclui que a originalidade da mensagem de Jesus consistia em anunciar 

a mensagem do Reino de Deus, sem perder sua perspectiva histórica. Tanto a pessoa de Jesus 

quanto sua mensagem são tidas como inclassificáveis e indefiníveis. Sua mensagem abre novos 

caminhos, que demanda abertura para uma nova descoberta de Deus. O rumor de Jesus, então, 

amplificava-se com as ameaças que sua mensagem fazia pairar sobre o estado das coisas e da 

“relação dramática entre o indivíduo e a sociedade, quando alguém, em nome de uma lei eterna 

que descobre inscrita em seu coração, chega a enfrentar as leis tradicionais sobre as quais se 

apoia a ordem da sociedade” (HVD, p. 59). 

 

1.2.1.2. Jesus na história do discurso cristão 

 

O desenvolvimento histórico do rumor de Jesus culmina no discurso dogmático 

anunciado e conservado pela Igreja. De fato, os escritos do Novo Testamento já são, a seu 

modo, “discursos” na medida em que eles têm o objetivo de fazer crer e demonstrar que Jesus 

é o Cristo. No entanto, Moingt demonstra que a Igreja alimenta tais discursos, visto que a fé 

das primeiras comunidades cristãs é o que lhes inspira. Cabe à história fazer o levantamento 

das condições que se acercaram da pessoa de Jesus Cristo, do qual provêm os questionamentos 

da fé. 

Não obstante, cabe também à fé da Igreja interpretar as Escrituras, no curso de sua 

Tradição, para remeter a elas tais questionamentos, propostos no tempo e no mundo em que 
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foram elaborados. Sendo assim, a exegese contemporânea só consegue colocar o conceito de 

encarnação no centro da revelação de todo o Novo Testamento porque sabe de antemão que a 

Igreja o colocou no fundamento do seu dogma. Mas a razão pela qual a atividade da fé levou-o 

a ocupar esse lugar, somente a história do dogma poderá mostrar. 

A afirmação dogmática baseia-se na Escritura, embora não tenha como finalidade 

explicar o conteúdo escriturístico, algo que uma leitura imediata da Escritura, por exemplo, não 

impõe como necessidade. Portanto, cabe ao teólogo “rearticular esse conceito (o de encarnação) 

com a leitura que hoje fazemos da Escritura, e com a intenção de fé que a tradição nela 

exprimiu” (HVD, p. 67). 

Atualmente, a cristologia ocupa o lugar do tradicional tratado De Verbo Incarnato, na 

teologia. A reflexão cristológica vai debruçar-se sobre o problema principal das relações entre 

a fé e a história da pessoa de Jesus. É intenção de Moingt, então, expor a história de Jesus como 

quem faz uma narrativa, sem desenvolver pormenores, mas contando-a. Assim, ele propõe-se 

a contar a história da fé em Cristo, isto é, a história da produção do discurso que tenta 

demonstrar que Jesus é o Cristo, e explicar o que isso significa. 

O início deste discurso, afirma ele, remonta aos primeiros séculos do cristianismo que 

se vê rodeado de diversas correntes e pensamentos. Especialmente, a gnose e a tendência 

judaizante distorcem, se não deturpam, o sentido primeiro do anúncio cristão. As comunidades 

cristãs se veem obrigadas a adotar uma regula fidei comum e estruturas de autoridade para 

defender sua fé, “mas antes de tudo e fundamentalmente para definir a identidade do Deus ao 

qual se liga a de Cristo” (HVD, p. 71). 

Todavia, as bases para a regulação remetem ao pensamento de São Justino, que 

testemunha já no século II os debates empreendidos com os judeus (em sua obra Diálogo com 

Trifão) e os pagãos (em suas Apologias). Em seus escritos, Justino demonstra aos judeus que o 

Cristo, anunciado pelos profetas, não é aquele Messias que eles esperavam: um homem 

provindo dos homens e gerado da maneira comum aos homens. Ele seria, portanto, “o Filho do 

Criador do universo, preexistente como Deus e tornado homem passando pela Virgem” (HVD, 

p. 76). Analogamente, Justino explica aos pagãos que “Jesus Cristo é o único Filho 

propriamente nascido de Deus, sendo seu Logos, (...) tornou homem por sua vontade, para nos 

ensinar como transformar e regenerar a raça humana” (HVD, p. 76). 

Moingt nota que a utilização do termo “preexistência” no discurso cristão, traz uma 

mudança de foco que passa da ressurreição e da salvação de Jesus Cristo para seu nascimento 

e, consequentemente, para o que aconteceu antes: sua pré-história. No Novo Testamento, por 

exemplo, o termo não é encontrado explicitamente, mas, de modo implícito, percebe-se sua 
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ideia em alguns textos específicos, por exemplo: Jo 1, 1-18; Gl 4, 4-5; Fl 2, 6-11; Ef 1, 3-14; 

Cl 1, 15-20. 

Dessa forma, a noção que o termo evoca não caminha, segundo o autor, no sentido 

natural das narrativas evangélicas, que partem do nascimento à paixão, morte e ressurreição de 

Jesus. Tampouco ele é causado pelos anúncios proféticos que o Antigo Testamento havia feito 

a respeito do Messias. 

O conceito de “preexistência” é pressuposto pela fé na missão de Jesus, e “enuncia a 

inteligibilidade que essa fé reclama, a saber, a universalidade dessa missão no tempo” (HVD, 

p. 79). Logo, a preexistência de Cristo é considerada com relação à origem, divina, e com 

relação à salvação, humana, na medida em que tem seu fundamento antes do tempo no próprio 

Deus e se realiza no tempo pelo nascimento de Jesus. 

Outra dificuldade surgida nos primeiros séculos do cristianismo desenvolveu-se com as 

seitas gnósticas, o principal entrave da Igreja primitiva. Estas deturpavam a ideia de Deus, 

confundindo iletrados e pessoas mais simples. Seus pensamentos rompiam o vínculo de 

paternidade estabelecido entre o Deus criador e Jesus Cristo, acabando por interpor uma 

distância entre “Jesus, ou seja, a criatura formada em Maria, e Cristo, isto é, o Verbo, o Filho 

de Deus, o ser divino presente em Jesus” (HVD, p. 87). 

Exemplo disso é o Docetismo, que nega a corporeidade de Jesus, reduzindo seu aspecto 

humano a uma simples “aparência” (gr. dókesis), um falso aspecto de humanidade. Tal 

“cristologia docética” é determinada pela teologia que a precede, dualista e que impede de 

acolher a revelação do Pai na novidade da descida de seu Filho em Jesus. Todas as realidades 

históricas são reduzidas a meras aparências e ficam esperando receber essa revelação com uma 

notada lentidão, desde a criação, na história. 

Diante dessa exigência, Moingt defende que a narrativa seria a melhor forma pela qual 

se poderia traduzir os enunciados da fé, inclusive os Símbolos da Fé. Primeiro, porque ela 

remonta à pregação apostólica e ao anúncio querigmático da Igreja Primitiva. E segundo, 

porque ela recorda a teologia daí surgida, tal como a de Justino, comprovando sua existência 

antes mesmo da própria narrativa. 

O mesmo processo é percebido na elaboração teológica de Santo Irineu. Com ela, 

recebe-se uma grande contribuição para a reflexão teológica no combate às heresias, sobretudo 

o gnosticismo, apontando o motivo real e evidente para que haja a encarnação do Verbo: “o 

qual, pela sua imensa caridade para com os homens, a obra por ele modelada, submeteu-se à 
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concepção da Virgem para unir por seu meio o homem a Deus”6. O santo gaulês colabora na 

elaboração da noção de “preexistência”, refutando as posturas gnósticas pela reafirmação da 

encarnação. Esta, de fato, consiste na restauração e na consumação da criação, retomada do 

começo sob influência do fim: a salvação. 

Nota-se, então, uma perspectiva soteriológica inerente ao conceito de encarnação, que 

permite verificar nela um princípio hermenêutico para a cristologia. Esse princípio é adotado 

pela cristologia atual e, inclusive, é adotado por Joseph Moingt. Assim, a reflexão de Irineu 

permite ver a opção do Deus da História, que em Cristo toda a longa história dos homens seja 

recapitulada, atribuindo a ela o destino salvífico desejado desde o princípio. A vontade de Deus 

em manter o vínculo da criação com a salvação revela a vontade de, em Cristo, unir não só o 

princípio, mas também o fim da história. 

Continuando, Moingt recorda que o século III ficou marcado pela racionalização do 

discurso cristão, afastando-se sensivelmente da narrativa evangélica. A teologia da encarnação 

vai passar a não ser vista mais do ponto de vista da salvação, mas “vai se construir, na maior 

parte, em discurso sobre o nascimento, afastando-se assim, em sua forma, da narratividade 

evangélica, teologia que deverá mais à compreensão especulativa do que à memória” (HVD, p. 

102). 

Ainda que a luta contra a gnose seja um belo testemunho da memória da fé cristã, a 

lembrança da ressurreição acaba se distanciando do horizonte teológico e deixa de ser vista 

como a maior expressão da salvação da carne e da defesa da verdadeira geração humana. Assim, 

em Tertuliano, encontra-se o desenvolvimento das reflexões de Justino e Irineu sobre a origem 

divina de Cristo. 

Dessa maneira, Moingt elucida que, para Justino, o Verbo se torna Filho quando nasce 

de Maria, sem deixar por isso de ser chamado Filho antes de sua encarnação. Irineu, por sua 

vez, utiliza-se dos dois termos – Filho e Verbo – alternadamente para se referir à mesma pessoa, 

sem fazer especulações sobre a origem do Filho, que era marca própria dos gnósticos. Contudo, 

Tertuliano vai além e afirma que o Verbo se torna Filho quando sai do Pai para criar e, dessa 

forma, “o Verbo tornado Filho não é desprovido de substância, e deve ser considerado uma 

realidade subsistente (res) que forma um conjunto com o Pai” (HVD, p. 113). 

Tertuliano, ainda, é o primeiro a empregar a fórmula “uma substância, três pessoas” 

(uma substantia, tres personae) sem a pretensão de representar um objeto da fé. Seu uso, 

segundo Moingt, deve ser entendido tão somente como meio de refutar as consequências das 

                                                 
6 IRINEU, Santo. Contra as heresias. Trad. Lourenço Costa. São Paulo: Paulus, 1995, p. 253. Por se tratar de uma 

obra patrística clássica, segue a referência tradicional: Adv. Haer. III, 4,2. 
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heresias, principalmente a dos monarquianos, em retirar a distinção entre o Pai e o Filho. O 

interesse dele recai na forma como esta afirmação concilia a divindade de Cristo com a 

monarquia do Pai, fazendo prevalecer “o princípio cristológico da fé sobre a defesa do princípio 

monoteísta da religião cristã” (HVD, p. 115). 

As contribuições trazidas por Tertuliano mostram que os problemas teológicos não 

poderiam ser regulamentados somente pelos argumentos escriturísticos, mas deveriam ser 

elucidados pelas concepções filosóficas. A partir disso, a imbricação das questões de fé nos 

conceitos da filosofia dá sinais de que o discurso cristão começa a mudar de natureza. Trata-se 

de pensar conceitualmente as questões da fé e de elaborar um pensamento racional sobre elas. 

Nesse ponto, a teologia do século III desenvolve, sem grandes novidades, as 

problemáticas teológicas do século precedente, mas acaba lançando as bases para a linguagem 

das futuras definições da fé, marcadas por um pensamento filosófico que mudaria a maneira de 

professá-la. 

Nesse sentido, os cristãos que procuram conhecer as origens da fé professada 

invariavelmente remontam ao Símbolo de fé formulado no Concílio de Niceia. Ainda que seja 

muito antigo, tal símbolo distancia-se das origens de sua fé. Moingt questiona-se se ele ainda 

conserva a lembrança da fé das origens e investiga até que ponto ela pode ser encontrada nessa 

nova formulação. 

Desde o princípio, o que se transmite resume-se no nome “Filho de Deus”. A novidade 

da linguagem surgida é observada pela insistência e, porque não dizer, na audácia de se 

proclamar Jesus Cristo, na qualidade de Filho de Deus, como sendo, ele próprio, “deus”. Porém, 

o uso desta linguagem esbarra numa dificuldade quanto à unicidade de Deus que “renascerá 

enquanto não se tiver explicado como o Filho partilha o próprio de Deus sem que Deus deixe 

de ser único e como o Filho permanece outro que não Deus, sem ser um outro Deus” (HVD, p. 

125). 

A teologia assume, nos séculos seguintes, a tarefa de resolver este conflito, explicando 

que o Pai e o Filho são de igual natureza e divindade, apesar de serem pessoas individuais. 

Forma-se, então, uma linguagem erudita, utilizada mormente pelos teólogos e estudiosos, mas 

distante dos mais simples e iletrados, que enxergavam nas Escrituras e na pregação, a 

proximidade de sua fé e, a elas, conferia real autoridade. 

O discurso teológico acaba distanciando-se e não representando a fé da maioria dos 

cristãos desse século. Prova disso é a união do termo “preexistente” ao nome “Filho de Deus”, 

que consiste numa grande inovação, mas a demora de dois séculos para sua declaração, talvez 

seja sinal de que ela não era necessária para anunciar a salvação por meio de Cristo, ou que sua 
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compreensão era difícil até para os letrados. Em todo caso, a noção de “preexistência” estendeu-

se até à dimensão da história e a fé acabou se identificando com ela. 

Nesse meio tempo, diversas maneiras de unificar o discurso cristão haviam surgido. A 

realização de reuniões regionais que tratassem dos temas próprios da fé culminou na ideia de 

reunir os representantes da Igreja – bispos, padres e diáconos – juntamente com numerosa 

participação de fiéis, sob a vigilância do imperador romano Constantino. Tal foi a ideia 

consolidada e historicamente realizada no Concílio Ecumênico de Niceia (em 325). 

O fruto das reflexões e proposições dessa reunião foram compendiados no que ficou 

conhecido como Símbolo de Niceia. Nele, fala-se em nome da Igreja universal com a definição 

de posturas que refletem a autoridade da Igreja e se revestem de um caráter sagrado, lançando 

os oponentes ao anátema, isto é, à excomunhão. Nele também, declara-se a divindade de Jesus 

Cristo e sua filiação divina: 

 

Cremos em um só Deus, pai todo-poderoso, criador das coisas visíveis e 

invisíveis.  

E em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, Filho único gerado do Pai, 

isto é, da substância do Pai, Deus [saído] de Deus, luz [saída] da luz; Deus 

verdadeiro [saído] do verdadeiro Deus, gerado e não criado, consubstancial ao 

Pai, por quem tudo foi feito, o que está no céu e o que está na terra. 

Por nós, homens, e por nossa salvação, [ele] desceu e [se] encarnou, [ele] 

tornou-se homem, sofreu, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu [e] voltará 

a julgar os vivos e os mortos. 

E [nós cremos] no Espírito Santo. 

Quanto aos que dizem: “houve tempo em que ele não existia”, ou “antes de 

ser gerado ele não existia”, ou que pretendem que ele foi feito do nada ou de 

uma outra hipóstase ou substância, e que o Filho de Deus é criado ou 

convertível ou variável, a Igreja católica os declara anátemas7. 

 

Moingt nota que é curiosa a duplicação do enunciado “Filho de Deus”, reforçando, em 

seguida ser ele também “Deus verdadeiro [saído] do verdadeiro Deus”. Segundo ele, parece 

que o adjetivo “verdadeiro” quer afastar da ideia “o Filho é Deus” toda e qualquer dúvida sobre 

a maneira de compreender que Deus, de fato, é Deus. Porém, no enunciado “o Filho é 

verdadeiro deus”, a palavra “deus” já não é tratada como simples atributo, mas como 

substantivo, pois existe só um verdadeiro Deus. 

A partir de Niceia, o problema surgido não consistiu tanto em defender a divindade do 

Filho, mas em compreender a real extensão do substantivo “Deus”. A partir da visão grega, o 

encaminhamento dado toma outro rumo destoando e distanciando da cultura judaica. Sua 

pureza legal seduzia as elites pagãs, porém “o recolhimento do mundo judaico sobre si mesmo, 

                                                 
7 NICEIA, Concílio de. apud HVD, p. 135 
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depois da ruína de Jerusalém, e sua recusa da cultura grega, à qual ele havia começado a 

assimilar, vão ser úteis ao cristianismo; será ele, finalmente, que realizará a conquista do mundo 

pagão, distanciando-se proporcionalmente do judaísmo” (HVD, p. 144). 

Alguns Padres da Igreja que se distinguiram nos debates do século IV, tais como: 

Atánasio de Alexandria, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Gregório Nazianzeno, Hilário 

de Poitiers, observam que a verdade cristã concilia o conceito da unidade da divindade com o 

pressentimento pagão de sua pluralidade. No entanto, a verdadeira dificuldade referia-se à 

identidade de natureza e à igualdade entre o Filho e o Pai, alvo principal da declaração de 

Niceia. O Concílio, tendo fixado a atenção na origem eterna do Filho, acaba por não se 

interessar pelos fatos históricos da vida terrena dele. 

Para Moingt, a vida histórica do Filho de Deus é encerrada entre dois momentos da 

eternidade: “ele desceu, tornou a subir; (...) suas humilhações são devidas exclusivamente a sua 

descida salvífica” (HVD, p. 148). Se a dificuldade anterior a Niceia era reconhecer que Jesus 

era verdadeiramente “Filho de Deus”, após Niceia, ela é redobrada: não basta contemplar Jesus 

como verdadeiro Deus, sem antes conhecer de que modo o Filho de Deus se tornou verdadeiro 

homem. 

Nesse sentido, os desdobramentos posteriores a Niceia, passando pelas declarações de 

Constantinopla I (em 381) vão esbarrar numa questão, encenada pela emblemática disputa entre 

Cirilo e Nestório, sobre a encarnação do Verbo. É sobre este ponto que, de modo mais 

específico, se desenvolve o Concílio de Éfeso (em 431). O pensamento global de Cirilo, em sua 

visão da unidade de Cristo, foi aprovado como a melhor expressão da fé tradicional da Igreja. 

Sua intenção não era impor fórmulas, mas apenas restabelecer a justa interpretação do Símbolo 

de Niceia, tal como se observa: 

 

Não dizemos que a natureza do Logos se tornou carne por meio de mudança, 

nem que ela foi transformada em homem completo, constituído de alma e 

corpo, mas, antes, que o Verbo se uniu a si mesmo segundo a hipóstase, uma 

carne animada por uma alma racional, que se tornou homem de forma 

inexprimível e incompreensível, e que foi chamado Filho do homem; [isso não 

se fez] unicamente segundo a vontade ou complacência, e também não apenas 

pelo fato de assumir um caráter. 

[Dizemos] que as naturezas reunidas em uma verdadeira unidade são 

diferentes, certamente, mas que das duas ao mesmo tempo [resulta] um só 

Cristo e Filho; não que seja suprimida a diferença das naturezas depois da 

união, mas no sentido de que a divindade e humanidade constituem, para nós, 

um único Senhor, Cristo e Filho, graças a esse encontro inexplicável e 

inexprimível na unidade. 

Efetivamente, não é antes de tudo um homem comum que teria sido gerado da 

santa Virgem, sobre o qual teria descido depois o Verbo, mas, porque ele se 
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uniu [à carne] já no seio materno, diz-se que se submeteu a um nascimento 

carnal, enquanto se apropriou do nascimento de sua própria carne8. 

 

De acordo com essa visão, a divindade e a humanidade formam juntas uma única pessoa, 

um ser indivisível, e o Filho é, como Deus e como homem, uma só hipóstase, porque atribui 

existencialmente a si mesmo tudo o que faz e suporta sua humanidade, bem como sua 

divindade. Surge aí, então, a definição de encarnação do Verbo como a “união hipostática” do 

Filho de Deus com o Homem Jesus. 

Não obstante, os debates ressurgidos logo após as declarações de Éfeso testemunham o 

esforço constante para tornar o mistério da encarnação compreensível, bem como a 

permanência do problema não resolvido: “nos séculos precedentes não se sentia o menor 

constrangimento em dizer que Jesus Cristo Filho de Deus nasceu de Maria e morreu na cruz, 

porque se dizia isso de um homem qualificado como Filho de Deus” (HVD, p. 164). Como bem 

observa Moingt, esta afirmação continua a ser feita, sim, sem hesitação, ainda mais após Jesus 

Cristo ter sido designado como verdadeiro Deus. 

O teólogo francês reforça que a definição de Calcedônia (em 451) consistiu, por muitos 

séculos, no principal texto para fundamentar a teologia da encarnação. O texto explicita um 

movimento que vai da distinção à unidade, mostrando a oscilação de pensamentos e posturas 

que surgiram nos anos posteriores à definição de Éfeso: 

 

[O concílio] se opõe aos que tentam dividir o mistério da economia em uma 

díade de filhos. Ele exclui da comunhão dos santos mistérios os que ousam 

dizer que é passível a divindade do Unigênito. Opõe-se aos que concebem 

uma mistura ou uma fusão das duas naturezas de Cristo. Rejeita aqueles cujo 

discurso é desprovido de bom senso, dizendo que a forma de servidor, que ele 

tirou do nosso meio, é celeste ou de alguma outra substância. Destina ao 

anátema os que imaginam duas naturezas do Senhor antes da união, e que 

fazem delas uma só, depois da união. 

Seguindo os santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um único e 

mesmo Filho nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e 

perfeito em humanidade, o mesmo Deus verdadeiro e homem verdadeiro, feito 

de alma inteligente e de corpo, o mesmo consubstancial ao Pai segundo a 

divindade e consubstancial a nós segundo a humanidade, em tudo semelhante 

a nós exceto no pecado, o mesmo gerado do Pai antes dos séculos segundo a 

divindade e, nesses dias, por nós e por nossa salvação, de Maria virgem, 

genitora de Deus segundo a humanidade. 

Um único e mesmo Cristo, Filho, Senhor, Unigênito, deve ser reconhecido em 

duas naturezas, sem confusão nem mudança, sem divisão nem separação, não 

sendo a diferença das naturezas de modo nenhum suprimida pela união, sendo 

antes preservada a propriedade de cada natureza e reunindo-se em uma só 

pessoa e em uma só hipóstase, nem repartido nem dividido em duas pessoas, 

                                                 
8 ÉFESO, Concílio de. apud HVD, p. 159-160 
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mas um só e mesmo Filho Verbo Deus gerado único, assim como os profetas 

inspirados e o próprio Jesus Cristo no-lo ensinaram e que nos transmitiu o 

símbolo dos padres. 

Tendo esses pontos sido determinados com precisão e cuidado extremos, o 

santo concílio ecumênico decretou que fica proibido, a quem quer que seja, 

propor, redigir ou compor uma outra [profissão de] fé ou pensar e ensinar 

diferente9. 

 

A declaração conciliar enuncia um julgamento que conduz o número à lei da unidade, 

ou seja, o que é contado como dois pertence a um só, mantendo-se dois ao mesmo tempo. A 

condição histórica de Cristo é confrontada com a sua unidade histórica, porém a inteligência da 

fé não é capaz de sustentar ambas ao mesmo tempo. Essa contradição é prova de que a 

inteligência da fé precisava ser recolocada no eixo da história, e isso será feito nos séculos 

posteriores, dada a necessidade de recobrar o sentido da humanidade de Jesus. 

A perda do sentido da humanidade de Jesus torna-se evidente quando há necessidade de 

declará-lo verdadeiro homem. E isso se dá, explica Moingt, pelo fato de que “não se leem mais 

os Evangelhos como narrativas porque se procura neles a revelação de mistérios que não 

pertencem à história” (HVD, p. 179). Perdeu-se o sentido pelo fato do indivíduo histórico Jesus 

Cristo não ser mais o sujeito do discurso da fé, mas, sim, o Filho eterno de Deus que apareceu 

sob os traços do Homem Jesus. Assim, o discurso da fé sai dos limites de referência da história 

para entrar numa dimensão voltada para o mistério que a realidade divina traz. 

A importância da narrativa evangélica, considerada pura e simplesmente como 

narrativa, não revela a verdade do que se passa, nem diz respeito a um sujeito da história, mas 

à pessoa do seu Senhor. O anúncio de Jesus Cristo, que ela continha, foi separado desde que o 

discurso da fé se constituiu em Niceia. Tal separação é notada quando a leitura das narrativas 

passa a ser feita à luz das ciências históricas. Então, “o problema não será mais confessar apenas 

que Jesus é o Cristo, mas reconhecer, reciprocamente, que o Cristo da fé e da pregação da Igreja 

é o próprio Jesus das narrativas evangélicas” (HVD, p. 191). 

Pelas ciências históricas, surge o problema de reconhecer que o Cristo da fé e da 

pregação da Igreja é o mesmo Jesus das narrativas evangélicas. Após a segunda metade do 

século XVII, a evolução cultural fruto de um pensamento racional filosófico descortina-se na 

chamada “Modernidade”, trazendo uma visão emancipada da religião, isenta da regra do 

dogma, porém atraída pelo pensamento de Jesus. Começa assim uma nova leitura das narrativas 

evangélicas sujeita a regras da ciência e da história, em oposição ao Cristo da pregação 

eclesiástica. 

                                                 
9 CALCEDÔNIA, Concílio de. apud HVD, p. 173-174 



32 

 

Ocorre, segundo o pensamento do teólogo jesuíta, uma verdadeira “desconstrução” do 

discurso que passa a ter como ponto de partida as narrativas evangélicas, em oposição ao 

anterior organizado pelo dogma e sistematizado pelas fórmulas prontas. A isso, soma-se a ideia 

de busca de Jesus e sua verdade, que é “ela mesma ‘encarnada’ na narrativa de sua história, 

motivo pelo qual o Verbo encarnado não pode ser enunciado como uma preliminar dogmática 

à decifração dessa narrativa” (HVD, p. 193). 

Prova disso é a utilização do termo “cristologia” como forma de substituição do clássico 

Tratado De Verbo Incarnato, sinal de que a desconstrução dos conceitos formados se trata, na 

prática, de uma reconstrução, não vinda “de cima”, a partir da preexistência eterna do Verbo, 

mas vinda “de baixo”, a partir da história de Jesus de Nazaré. Dessa forma, o eixo que a 

cristologia se apoia para desempenhar sua reconstrução é o acontecimento pascal, presente tanto 

nas narrativas evangélicas quanto na pregação apostólica. 

O caminho a ser percorrido ao longo dos séculos na assimilação da importância histórica 

de Jesus perpassa a filosofia do século XVIII, que conserva uma referência cristã ao dizer que 

Jesus liberta a história do homem da tirania das religiões, tornando-o senhor de seu destino. É 

nesse sentido que Immanuel Kant aplica à exegese bíblica um estatuto epistemológico pautado 

pela história, de modo a sustentar o direito do teólogo “de se subtrair à censura eclesiástica para 

se conformar exclusivamente aos métodos utilizados pelos homens cultos, designando a história 

de Jesus como objeto de uma teologia de Cristo que quer ser científica” (HVD, p. 196). Assim, 

Kant pode ser considerado como o primeiro teórico da cristologia “de baixo”. 

O novo rumor de Jesus surgido através da “cristologia dos filósofos” provoca a teologia 

a reformular sua maneira de ver a humanidade de Jesus e sua historicidade, que havia sido 

abandonada há séculos. Ela própria é exortada a dar sequência ao processo de libertação de 

Jesus pelo redescobrimento do interesse no destino histórico dos homens, que são parte 

integrante da História da Salvação. Por essa razão, ao longo do século XIX, multiplicou-se a 

quantidade de trabalhos acerca da vida de Jesus, como fruto da convergência “da jovem ciência 

da história para as origens do cristianismo e da jovem teologia universitária para as pesquisas 

históricas” (HVD, p. 198). 

O advento do século XX trouxe consigo duas grandes contribuições: Adolf von Harnack 

e Albert Schweitzer. O primeiro formula a questão cristológica sobre as relações estabelecidas 

entre Jesus, ao pregar o Evangelho, sua pessoa e sua mensagem acerca do modo como ele 

próprio queria ser acolhido. Ao que ele responde: “unicamente a fé, unicamente o apego à sua 

pessoa, que ele quis reivindicar, era o que implicava a observação de seus mandamentos (...). 
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Seu ensinamento não é uma doutrina sobre sua pessoa”10. Já o segundo realiza um balanço 

negativo da teologia liberal, afirmando que “Jesus permanece para nós um enigma, um 

estranho: o verdadeiro Jesus só é acessível na fé. Mas a resposta da fé requer que se aceite 

previamente o ‘escândalo histórico’ de um Jesus que não é do nosso mundo e que o repudia”11. 

Em todo caso, a questão da pertinência da história nos assuntos da fé e o lugar que esta 

ocupa dentro das discussões históricas vai ser o fundamento das pesquisas desde o início do 

século passado até os dias de hoje. Desse modo, o alvorecer do século XX encontra nas 

pesquisas de Karl Barth e, mais popularmente, Rudolf Bultmann uma “teologia dialética”, que 

se opõe a qualquer tentativa de reconciliar a fé com a ciência do mundo. A partir dela, tornou-

se comum denunciar o “historicismo” atribuído à teologia liberal do século XIX. Barth e 

Bultmann recusam esse modelo ao denunciar a oposição falsa entre fé e ciência, reconduzindo 

a primeira ao campo da revelação, e não ao das demonstrações científicas. A lição tirada disso, 

segundo Moingt, é que “a teologia não pode mais funcionar simultaneamente sobre o registro 

do dogma e da história, sem se dedicar a uma crítica hermenêutica, tanto de um quanto da outra” 

(HVD, p. 204). 

Essa crítica, de fato, surge na esteira do pensamento dos discípulos de Barth e Bultmann, 

que não aceitam a separação entre a história e a teologia, nem entre a pregação e a narrativa. 

Por esse motivo, Ernst Käsemann não se afasta da crítica histórica. De acordo com seu 

pensamento, a crítica histórica “é necessária para compreender teologicamente a Escritura; (...) 

ela chega a resultados sobre Jesus, com exceção de poder interpretá-lo, na medida em que Jesus 

continua a ser para ela um ‘enigma’; (...) ela é ineficaz no fornecimento de certezas históricas 

capazes de fundamentar a fé”12. Com ele, a questão da historicidade de Jesus se desloca para o 

ponto da junção do acontecimento de Jesus e do acontecimento da primeira pregação, formando 

um vínculo verdadeiro entre um e outro. 

Assim, segundo René Marlé, a partir do pensamento de Käsemann, nota-se uma relação 

entre Jesus, seus discípulos e a humanidade, onde há um “jogo de proximidade e de distância, 

de compreensão e incompreensão, [uma] dialética da continuidade e da descontinuidade cujo 

entroncamento e ponto de passagem é o acontecimento pascal”13. 

Como fruto dessas discussões, ao tratar de cristologia hoje, os teólogos se veem na 

obrigação de partir do Jesus da história e das narrativas, para debater questões históricas 

                                                 
10 HARNACK, Adolf von. apud HVD, p. 199 
11 SCHWEITZER, Albert. apud HVD, p. 200 
12 KÄSEMANN, Ernst. apud HVD, p. 206 
13 MARLÉ, René. apud HVD, p. 207 
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referentes a ele, justificando-as com os textos evangélicos. E isso, segundo Joseph Moingt, 

aponta para um objetivo maior que é, “precisamente, voltar à fonte, comunicar-se com a fé das 

origens, deixando-se guiar pela tradição, a fim de aderir ao que foi revelado ‘uma vez’ na 

relação imediata de Jesus com os que foram suas testemunhas” (HVD, p. 212). É justamente 

essa linha que seguem as pesquisas dos teólogos do século XX, tais como: Bernard Sesboüé, 

Karl Rahner, Piet Schoonenberg, Edward Schillebeeckx, Walter Kasper e Wolfhart 

Pannenberg14. 

Dentre estes, Karl Rahner destaca-se por observar que a definição dogmática de 

Calcedônia transcende a sua própria formulação, necessitando do retorno à fonte bíblica para 

ser melhor compreendida. De acordo com o teólogo alemão: “temos não somente o direito, mas 

o dever, de compreender essa definição ao mesmo tempo como um fim e como um começo. 

Deveremos nos afastar dela, não para abandoná-la, mas para melhor compreendê-la”15. Sendo 

assim, Rahner ensina que uma definição dogmática jamais esgotaria a riqueza da teologia 

bíblica que a fundamenta.  Ao passo que, aplicando o mesmo princípio ao dogma da encarnação, 

este ganharia novo sentido “sendo novamente mergulhado nas vastas perspectivas oferecidas 

pela Bíblia, da teologia da criação e da história da salvação” (HVD, p. 215). 

Assim, Rahner mostra um caminho seguido por outros teólogos, inclusive pelo próprio 

Moingt, acerca da relação entre teologia e história. Seu pensamento desemboca numa 

“cristologia transcendental” segundo a qual “o homem é compreendido como espírito, 

autotranscendência e auto-superação [sic] de si próprio, (...) espírito aberto à realização de si 

pela autocomunicação imediata de Deus” (HVD, p. 216). Sua liberdade de espírito leva ao 

conhecimento do mistério absoluto do ser, chamado pelo nome de Deus. Cristo é apresentado 

como “Aquele que traz absolutamente a salvação”, ou seja, o que acolhe o homem ao mesmo 

tempo que comunica Deus a ele. 

A criação e a encarnação seriam dois momentos de um processo de autoexteriorização 

de Deus, cuja diferença se apresenta na história. Desse processo, decorrem as formulações 

dogmáticas que são legítimas por afirmar “a singularidade histórica do acontecimento e do 

homem no qual Deus acolheu a humanidade, mas sua significação quanto ao homem, tal como 

é compreendido em seu mundo e em sua história, está ainda por dizer, e é a tarefa dessa nova 

cristologia” (HVD, p. 217). Sendo assim, o caminho trilhado por Moingt para que a cristologia 

                                                 
14 A título de complementação, cf. COELHO NETO, Damião. A concepção de história na obra “O homem que 

vinha de Deus” de Joseph Moingt. 2012. 144 f. Dissertação (mestrado) – Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, 

Belo Horizonte. 2012. 
15 RAHNER, Karl. apud HVD, p. 214 
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“aponte para o alto”, requer a renúncia dos a priori do dogma a fim de remontar um caminho 

da ressurreição de Jesus à criação, passando por sua morte e encarnação. 

Neste sentido, a pesquisa do teólogo protestante Wolfhart Pannenberg segue este mesmo 

caminho quando denuncia o impasse da doutrina das duas naturezas. Assim, o também teólogo 

alemão enuncia: “A unidade de Jesus com Deus não deve ser concebida como a união de duas 

substâncias, mas no sentido de que Jesus é Deus na medida em que é esse homem”16. Para ele, 

então, fica claro que a tarefa da cristologia é fundamentar, sobre a história de Jesus, o verdadeiro 

conhecimento de sua significação. 

Essa revelação dá-se não na medida em que Jesus é visto como homem, mas na medida 

em que ele é tido como “Um” com Deus, em razão de sua ressurreição. A revelação de Deus 

poderia ser compreendida pela encarnação de Jesus, porém sua distinção com o Pai no plano da 

história, também se aplicaria ao plano da divindade. Não obstante, a ressurreição possui um 

“efeito retroativo”, que leva a reconhecer que Jesus, desde sempre, foi Um com o Pai, tal como 

ele declara: “a unidade de Jesus com Deus – e portanto a realidade da Encarnação – só se decide, 

retrospectivamente, após a ressurreição de Jesus, e isso, ao mesmo tempo, quanto à totalidade 

da existência humana de Jesus e quanto à eternidade de Deus”17. 

Todavia, segundo Moingt, o problema da reflexão de Pannenberg seria ignorar as 

narrativas evangélicas ao entrar no plano factual e histórico da ressurreição de Jesus, e quando 

se preocupa em demonstrar que a ressurreição de Jesus aconteceu historicamente. Mesmo 

assim, o teólogo francês utiliza-se do pensamento do alemão quando afirma que “é preciso 

substituir pela ressurreição de Jesus o conceito de encarnação como fundamento da cristologia” 

(HVD, p. 228). 

A partir destas reflexões, novas perspectivas para a cristologia surgem a fim de 

demonstrar que a relação da fé com a cultura do tempo e da sociedade também consiste em um 

“lugar teológico” fundamental por si mesmo, pois condiciona a inteligibilidade da fé. Não é 

sem razão que, no contexto atual marcado pelo ateísmo e pela secularização, desponta uma 

“Teologia da Morte de Deus”, marcada pelo desparecimento completo de Deus no mundo 

contemporâneo, onde “tornou-se corrente falar de um ‘mundo desencantado’, vazio de Deus; é 

doravante um temor familiar ao espírito dos próprios crentes, e a fé mais firme não pode evitar 

de se propor a questão: e então, onde está Deus?” (HVD, p. 231). Ora, se Deus não é mais um 

objeto evidente, mesmo para quem crê, então a tarefa do teólogo consiste em unificar a teologia 

                                                 
16 PANNENBERG, Wolfhart. apud HVD, p. 225 
17 PANNENBERG, Wolfhart. apud HVD, p. 227 
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à cristologia, mostrando de que forma Deus se revela em Jesus, manifestando-o como seu 

Cristo. 

Sob um outro olhar, a perspectiva da morte do homem reflete a tomada de consciência 

do homem e de sua historicidade. Ele acaba se sentindo feito pela história, mas também 

responsável por ela. A partir da modernidade, o homem se conscientiza de ter acesso à 

moralidade tornando-se sujeito livre e responsável por seus atos diante de si mesmo. Logo, a 

resposta da teologia frente à morte de Deus vem com o pensamento de Jürgen Moltmann, em 

que defende uma cristologia centralizada na Paixão de Jesus e na esperança de encontrar uma 

resposta plausível para as questões do homem moderno sobre a história. 

Daí que, segundo Moltmann, o pensamento exposto em sua teologia da cruz remete a 

uma nova ideia de salvação onde “une a compreensão do ser de Cristo à da salvação, sob a 

condição de que esta última se relacione à história humana assumida por Deus em Cristo” 

(HVD, p. 240). Para ele, a cruz não mostra apenas a relação entre Deus e homem, mas se revela 

como um acontecimento trinitário entre o Pai e o Filho, tal como declara: “a nova cristologia 

deve compreender o acontecimento da cruz no ser de Deus de modo trinitário e pessoal”18. 

Dessa maneira, ele conclui: “nós interpretamos o acontecimento da cruz de maneira trinitária, 

como acontecimento que põe em relação duas pessoas, e no qual essas pessoas se constituem 

elas mesmas umas para com as outras em sua própria relação”19. 

Portanto, a partir dessas contribuições, Moingt defende que se deve, quase como uma 

obrigação, “fundar a cristologia sobre as narrativas evangélicas e de fazer delas uma leitura da 

fé, concordante com a fé da Igreja que anuncia Cristo, relatando a história de Jesus, ao mesmo 

tempo que respeita a verdade da história compreendida segundo o que pede o espírito moderno” 

(HVD, p. 241). O fundamento dessa cristologia consiste, então, no acontecimento pascal de 

Cristo, isto é, na sua paixão, morte e ressurreição, e sobre essa base é que deverá ser estabelecida 

sua filiação divina, com a condição de compreender em seguida “a eternidade do dom que Deus 

faz de seu Filho aos homens, e de verificar assim o conceito de encarnação” (HVD, p. 242). 

 

1.2.1.3. O Cristo na história dos homens 

 

Como dito anteriormente, na segunda parte da obra, Joseph Moingt apresenta um estudo 

sobre a pessoa de Jesus Cristo a partir das narrativas evangélicas. Não se narra a história de 

Jesus a partir de seu nascimento, mas se faz justamente o inverso: a história de Jesus Cristo 

                                                 
18 MOLTMANN, Jürgen. apud HVD, p. 239 
19 MOLTMANN, Jürgen. apud HVD, p. 241 
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começa pela ressurreição, tendo por fundamento o mistério pascal para a leitura de sua vida. A 

fé passa a ser reinterpretada para explicar aquilo que é nela depositado, ou seja, não mais se 

reduz às formulações dogmáticas, mas o discurso abre-se a uma nova compreensão pertinente 

à própria fé dos tempos atuais. 

Nesse sentido, ele afirma que a teologia recebe o encargo de dar novo fundamento para 

a fé no Cristo, Filho Eterno de Deus, a partir da história do Homem Jesus. Cabe a ela também 

reorientar a mesma fé no sentido da história dos homens. A história de Jesus, por sua vez, 

retorna à sua origem no Evangelho, que não é um visto como um mero documento histórico 

nem como um simples texto, mas é Palavra de Deus, a verdade exprimida para quem lê com a 

atitude de fé. 

Ao Magistério da Igreja cabe a tarefa de ser guardião e enunciador do que é dado a crer 

por toda a Igreja desde suas origens apostólicas. Todavia, essa tarefa não o permite tirar proveito 

das Escrituras, colocando-o como soberano a elas. O teólogo francês sabe que uma afirmação 

não possui crédito se não consegue ser inserida na tradição da fé em Cristo, mas sabe também 

que possui um compromisso, acima de tudo, com a verdade sem reduzi-la à obediência a uma 

autoridade hierárquica. Suas afirmações passam, portanto, pelo crivo dos métodos racionais e 

científicos. Porém, a busca pela verdade deve também ser conduzida com docilidade e 

paciência, tal como lhe convém. Com efeito, o jesuíta assume como seu dever “dar testemunho 

à veracidade das declarações da fé (...), pois o teólogo usa a linguagem racional de seu tempo, 

se fala da compreensão do ser humano por si mesmo, e a submete à análise e aos controles dos 

métodos historicistas todo texto e todo fato que ele apresente como histórico” (HVD, p. 246). 

Por conta disso, narrar o caso de Jesus como Boa-Nova é questão pertinente a todos os 

homens. Relatar a história que nele une Deus e homem restitui sua pessoa à nossa história e 

traduz na narrativa o estudo que a teologia anterior fazia do mistério do Verbo encarnado 

enquanto mistério da História da Salvação. De certa forma, tal como Moingt declara, “toda 

narrativa é ‘história da salvação’: procura salvar da morte um passado; devolve-o à vida do 

discurso, contando-o” (HVD, p. 247). Por isso, o retorno à Boa-Nova faz-se necessário, pois 

ela responde às indagações que as definições cristológicas não levaram em conta na 

compreensão da pessoa de Jesus. 

Todavia, o modo como a teologia lê as narrativas evangélicas deve procurar saber como 

a história contada suscitou a fé nas primeiras comunidades cristãs ou, de modo inverso, de que 

fé é testemunha a narrativa que ela suscitou. Esta fé pode ser reconhecida pelo próprio teólogo, 

porque ele próprio lê essa narrativa suscitada enquanto crente. Com razão, afirma o teólogo 
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suíço Pierre Gisel: “Não poderia haver teologia sem passagem obrigatória pela história e pela 

exegese”20. 

Dessa forma, tanto o anúncio da ressurreição de Jesus como o da vinda do Reino de 

Deus remetem ao futuro, mas construído no presente da narrativa. A ressurreição não se trata 

de um milagre, mas de uma missão, de um recomeço. E esta missão é dada a Jesus para que ele 

a cumpra. Tal missão implica sua devolução ao mundo, não para realizar algo passado, mas 

para ser o seu futuro, evidenciado na perspectiva do Reino. Por essa razão, é preciso ter a certeza 

da ressurreição de Jesus. 

A pregação apostólica declara que Jesus tornou-se aquilo que deveria ser após a 

ressurreição. Seu anúncio revela sua nova identidade, sem a qual não se pode reconhecer o que 

ele se tornou. Assim, Moingt ensina que “a narrativa relata que a ressurreição de Jesus é sua 

partida deste mundo, para a categoria do futuro, em termos de destinação de voltar a ele” (HVD, 

p. 257). 

A compreensão da ressurreição de Jesus é feita de modo diversificado, contudo o sinal 

de Jesus é precursor e desperta para um novo sentido e um começo da ressurreição universal, 

com a iminência do fim dos tempos e a vinda do Reino de Deus. A ideia da ressurreição é 

entendida como a ação de voltar à vida todos os justos no último dia. Por isso, ao ser posto em 

forma narrativa, aquilo que aconteceu com Jesus traz um anúncio que, certamente, diz respeito 

a todos: “o encontro da Escritura e da narrativa dá ao anúncio da ressurreição a autoridade de 

uma revelação divina, na qual a fé pode se apoiar com segurança (...) pela interpelação de uma 

palavra que censura, aos que duvidam, sua insensatez e lentidão para crer” (HVD, p. 263). 

O sentido da ressurreição de Jesus deve-se à esperança no futuro que dá acesso à fé nele, 

isso faz com que a ressurreição se torne credível. Antes, porém, de crer na ressurreição, o 

teólogo jesuíta leva a questionar: qual a vontade de acreditar na ressurreição? E, qual a vontade 

de partilhar do futuro de Jesus? Para ele, “trata-se de decidir se isso pode ter sentido para nós 

(...), na procura inesgotável de sua história” (HVD, p. 271). O anúncio da ressurreição de Jesus 

desperta a esperança de um futuro absolutamente novo para a história, diferente de tudo o que 

alguma vez já esteve ao alcance do homem. Por isso, conclui ele, quando o homem “penetra na 

direção do futuro aberto pela ressurreição de Jesus, sua espera se transforma em firme 

esperança, e lhe acontece de investir nela a sua fé; na novidade dada desse acontecimento de 

fé lhe é revelada e já lhe sucede a novidade do futuro esperado por Jesus e que devia acontecer 

a nós, nele e por ele” (HVD, p. 272). 

                                                 
20 GISEL, Pierre. apud HVD, p. 249 
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A fé na ressurreição de Jesus exprime o consentimento humano no sentido de viver uma 

grande aventura permeada de coragem no futuro. O teólogo deve ter, hoje, a preocupação de 

anunciar a ressurreição de Jesus, mas sem ignorar que sua palavra tem o encargo redobrado de 

anunciar em primeiro lugar que o próprio Deus saiu do túmulo, e isso enche de coragem aqueles 

que vacilam em sua fé. Por isso, a fé em Deus está ligada à fé em Cristo e ao anúncio de sua 

ressurreição, uma vez que Deus entra na história humana por intermédio do que se conta de 

Jesus morto e ressuscitado. 

Cabe, então, perguntar sobre a realidade da ressureição de Jesus, dada sua importância 

no anúncio cristão. Ora, o anúncio da ressurreição de Jesus se dá mediante a certeza que os 

apóstolos tinham dela, não que ela seja pautada diretamente por um acontecimento no passado 

do qual eles não tenham sido testemunhas oculares, isto é, a saída do túmulo, mas de um fato 

presente que lhes garante a certeza de que Jesus ressuscitou. Evidentemente, tal certeza 

pressupõe um evento passado, porém o testemunho apostólico conta o acontecimento passado 

na perspectiva da consequência dele: “Deus o ressuscitou; e disso todos nós somos 

testemunhas” (At 2,32; 3,15). 

Se a afirmação da ressurreição de Jesus se impôs com tanta facilidade pelo testemunho 

apostólico, foi simplesmente porque o que era dado a seu respeito parecia verídico e sólido. A 

questão maior sobre sua veracidade passou a ser levantada no curso do século XIX, chegando 

até à teologia atual. Nos primeiros séculos, o vigor da pregação, o volume de sua aprovação, o 

poder de persuasão da fé transmitida sob o risco de morte e a unanimidade de uma tradição oral 

não comportava nenhuma contestação. Então, o que sucedeu a partir do século XIX para abalar 

a certeza na ressurreição? 

A crítica histórica que se principiou ao redor das origens da vida cristã encontrou fértil 

campo de contestação na vida de Jesus. A história abriu passagem para a entrada das ciências e 

novos critérios mais estritos e exigentes para a verificação de documentos e testemunhos 

históricos. As narrativas evangélicas da aparição e do túmulo vazio não satisfaziam tais critérios 

ao passo que isso leva a uma outra questão: essa insuficiência possui razão suficiente para 

recusar o valor do testemunho sobre a ressurreição? 

Na compreensão de Moingt, certamente não possui razão para recusar o valor do 

testemunho, pois “há certa distância entre admitir que uma coisa é possível e que suas 

testemunhas têm credibilidade, e aceitar que ela realmente se realizou e goza de testemunhos 

imprescritíveis, sobretudo quando se trata de um acontecimento de consequências tão enormes 

para toda a humanidade” (HVD, p. 298). Logo, a descoberta de sentido da ressurreição facilita 
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uma presunção racional favorável à veracidade do testemunho, mas não possibilita que se 

conclua pela realidade do fato. 

Afinal, a fé na ressurreição de Jesus tem ou não necessidade de uma certeza histórica? 

A verdadeira fé, aquela que traz a salvação, não é simplesmente um assentimento afirmativo ou 

negativo acerca de um testemunho humano. Nisto não haveria mais do que simples credulidade. 

A fé requer, sim, uma certeza isenta de dúvida, porém a certeza da fé não é a convicção que 

terá superado a crítica histórica do testemunho apostólico da ressurreição. Ela é, antes de tudo, 

“a coragem de enfrentá-la a todo momento, tanto para concordar com a razão, quando esta quer 

levar a fé ao terreno da história, quanto para lhe dizer ‘não’, quando a razão tenta a fé a se fechar 

com ela no recinto de suas próprias evidências ou inevidências” (HVD, p. 304). 

Os dois elementos constitutivos das narrativas evangélicas e que são essenciais para a 

afirmação da ressurreição são: o túmulo vazio e as aparições do Ressuscitado. Este primeiro 

elemento é o único comum aos quatro evangelistas e substancialmente idêntico nas narrativas. 

Sua importância retrata uma busca pela solução do enigma: o corpo de Jesus desapareceu. A 

narrativa deixa aberta a questão de “saber” o que, de fato, aconteceu com o corpo de Jesus. Ela 

fixa-se no “ver” o desaparecimento de algo que leva a “crer” na ressurreição. Sendo assim, 

Moingt declara “o que fazia ver e crer, feito numa relação do ver com o crer, constitui um ato 

de revelação, simbolizado pela teofania” (HVD, p. 308). 

O relato das aparições de Jesus, como um segundo elemento, contrasta com o do túmulo 

vazio no sentido de se deter na visualidade e na palavra de Jesus, ao passo que o primeiro se 

apoiava em sua ausência. O aspecto visual de Jesus ganha importância no relato de sua aparição 

dado ele assumir um corpo que o permite aparecer quando e onde ele quer. Já a palavra que ele 

fala, revela sua identidade pessoal, indicando aos discípulos aquilo que eles mesmos deveriam 

transmitir. As narrativas das aparições de Jesus, portanto, garantem a qualidade e a autoridade 

das testemunhas enviadas para instruir sobre o que se deve crer. 

A finalidade dessas narrativas é atestar que algo realmente se passou para que cressem 

na ressurreição com a mesma força e a mesma intensidade com que um acontecimento chega 

até alguém e o submerge. Moingt entende que os apóstolos transmitem a novidade da 

ressurreição não só pelas narrativas, mas também pelo anúncio: “relatam como Jesus os 

surpreende ao vir a seu encontro e proclamam que ele foi elevado à direita do Pai” (HVD, p. 

321). Pelo anúncio de sua ausência, então, é que se reforça a presença de Jesus, pois se trata de 

uma realidade espiritual e inter-relacional, antes de ser simplesmente material. 

Assim, a ressurreição, para Moingt, pode ser definida como “o ato de Deus de salvar a 

história que o homem constrói para si em seu corpo e a partir dele; ato de dar uma vida 
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incorruptível à realidade espiritual que o homem tira de sua vida corpórea” (HVD, p. 329). O 

corpo é dotado de uma linguagem própria, manifestando a identidade de cada um. A existência 

histórica vivida pelo indivíduo manifesta sua relação com Deus e os homens, construindo uma 

personalidade vinculada a outros corpos. Jesus Cristo, para ele, ressuscita “corporalmente”, no 

sentido de exprimir, ao longo de sua vida, “a existência histórica, corpórea, relacional, toda essa 

realidade simbólica, que se exprime, que se reproduz, não menos real que simbolicamente, na 

linguagem que cada um estabelece com Deus e com os homens” (HVD, p. 330). Essa 

linguagem, por sua vez, exprime-se, ao mesmo tempo em Deus, que torna a dar vida a Cristo, 

e na Igreja, à qual ele dá sua vida e na qual ele retoma o corpo pelo fato de ser articulado com 

o corpo social da Igreja. 

Nesse sentido, Jesus ressuscita na comunidade eclesial. Através dela, ele reúne, reforma 

e reconduz à vida. Jesus retoma a vida pelo mesmo ato que lhe comunica sua vida, isto é, 

animando-a com o Espírito Santo, o Sopro de Vida. A esse respeito, Moingt afirma que é 

característico do Espírito Santo ser comum e comunicável. É comum, na medida em que Cristo 

e Deus Pai podem lhe dar. E é comunicável, na medida em que Deus Pai pode lhe dar às 

criaturas por meio de Cristo. Dessa maneira, o autor estabelece “um vínculo entre a palavra e o 

corpo de Cristo ressuscitado, entre ele e o Espírito. Esse vínculo fica no centro da teologia, pois 

a fé define Cristo como ‘Palavra de Deus que se fez carne’, carne tornada vida eterna e fonte 

do Espírito” (HVD, p. 332). 

Por essa razão, aquele que experimenta a vivência “segundo o Espírito” faz a 

experiência de ser gratificado pela vida verdadeira, mesmo sem ter a capacidade de se apossar 

dela. As narrativas das aparições de Jesus são o envio em missão pelo mundo e o caminho que 

conduz ao Pai. Os que entendem por meio delas a revelação do “chamado ‘pascal’ para partir, 

abandonar a si mesmo, ‘desaparecer’, construir a história pela qual Cristo voltará; ‘acontece’ 

de encontrar Deus nesse caminho” (HVD, p. 333). 

Isso posto, fica claro que a intenção do autor é evidenciar que a afirmação da divindade 

de Jesus Cristo fundamenta-se mais propriamente em sua ressurreição. Com o passar do tempo, 

a encarnação passou a ocupar o primeiro plano da reflexão dogmática. No entanto, não se pode 

afirmar que Jesus fora concebido do Espírito Santo, apenas porque se tinha manifestado 

ressuscitado no mesmo Espírito. De modo que, “a maioria dos ensinamentos dos apóstolos, 

sobre os quais a Tradição articulou a fé à divindade de Cristo, liga-se imediatamente à 

ressurreição, sem formalizar o conceito de encarnação” (HVD, p. 339). 

Por essa razão, formula o autor, o discurso teológico não pode reduzir-se à 

reestruturação dos enunciados da fé, ele deve urgentemente tornar-se narrativo. Deve dar 
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condições para que a narrativa possa ser contada novamente hoje, “para lhes retransmitir sua 

mensagem tal como era dirigida aos primeiros leitores” (HVD, p. 346). Sobre estes leitores, a 

mensagem de Jesus os fez profundos conhecedores da missão dele. 

A missão de Jesus indica a maneira como ele mesmo concebe sua destinação a ser Filho 

do Homem, ou seja, não procurar as honras do poder, que inclusive seus discípulos 

ambicionavam, para si e para ele. Jesus sabe que, por sua missão junto dos homens, está 

condenado aos piores sofrimentos, porém “por esse caminho, e não pelo dos poderosos, é que 

ele desempenhará sua missão de salvação, que conduzirá os homens ao Reino de Deus: é o 

serviço que prestará a todos, tomando o lugar do último deles” (HVD, p. 366). 

Deus revela sua verdade não através de um passado acorrentado nas bagagens da 

história, que um povo arrasta atrás de si. Ele deixa-se encontrar, por sua livre iniciativa, e 

reconhece como aparece. Deus surge repentinamente, como Cristo ressuscitado, escondido no 

acontecimento que sobrevém: “Deus que aparece a Abraão, depois a Moisés, e agora, não a 

Jesus, mas nele” (HVD, p. 427). 

No Novo Testamento, encontram-se textos que afirmam ou deixam entender a filiação 

divina de Jesus Cristo em termos de “preexistência”. Todavia, são mais numerosos os textos 

que descobrem essa filiação na perspectiva de sua ressurreição e da obra salvífica que se realiza 

em sua paixão e morte. Por essa razão, a partir das narrativas evangélicas, que foram escritas 

de modo a levar crer que Jesus é o Filho de Deus, “os primeiros cristãos retiraram delas 

diretamente a fé em sua divindade, antes do aparecimento dos conceitos dogmáticos de 

substância e de pessoa” (HVD, p. 479). 

A fé no Filho de Deus deve ser considerada necessária à salvação, na medida em que 

Deus deseja ser adorado e servido tal como ele se revela em Jesus. Não obstante sua necessidade 

para a salvação, a fé em Cristo não exclui os não-cristãos, dada sua abertura universal que 

justifica todos os que procuram a Deus, ainda que às cegas, e tentam se amar como irmãos. Em 

outras palavras, a fé que agrada a Deus é o princípio do espírito filial a seu respeito e o 

comportamento fraterno entre os irmãos. 

A salvação esperada da fé em Cristo pressupõe que se creia verdadeiramente no que se 

diz dele, e a condição dessa salvação pressupõe que ele seja verdadeiramente o que se crê dele. 

Definitivamente, no que diz respeito à revelação, não é permitido conhecer mais do que é 

concedido que se creia. Também, nesse caso, não é imposto que se creia nada mais do que é 

permitido esperar. É, pois, no limite desse questionamento que o autor afirma: “nos falta 

verificar se a compreensão da pessoa de Cristo, a que chegamos, responde mesmo à fé no Cristo 

‘verdadeiro’ e ‘próprio’ Filho de Deus” (HVD, p. 536). 
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Sobre este ponto ocorre um confronto metodológico entre a cristologia dedutiva e a 

cristologia narrativa. É necessário decidir efetivamente “se o pleno reconhecimento de Cristo 

como ‘verdadeiro’ Filho de Deus só pode ser obtido se colocamos radicalmente à parte de nossa 

história de homens” (HVD, p. 537). Porém, mesmo que o essencial do discurso da fé pareça 

estar ainda por decidir metodologicamente, deve-se lembrar que aquilo que pode ser dito sobre 

Jesus, já o foi feito nos Evangelhos. 

Para a cristologia narrativa, é fundamental explicar como Jesus se torna Filho de Deus. 

O modo como Joseph Moingt pensa sua cristologia constrói uma verdadeira teologia, uma vez 

que aceita reconhecer a novidade: “a verdade do Deus que se revela em Cristo, quando sua 

humanidade é compreendida como a automanifestação da humanidade de Deus, daquele que se 

revelou desde sempre como o ‘Deus de um homem’” (HVD, p. 577). 

Neste momento, é importante recolher as afirmações de fé que estão na narrativa 

evangélica e esclarecem a origem de Jesus. É certo que Deus está totalmente presente no ato de 

dar a existência a seu Filho. Ao abrir para si um futuro na história, porém, Deus põe no mundo 

esse Filho como fruto de seu desígnio eterno, que germinou nas entranhas da humanidade. 

 

1.2.1.4. Epílogo: O homem que vinha de Deus 

 

Nesta primeira obra, as impressões de Joseph Moingt podem ser resumidas em dois 

pontos: o modo como Cristo se torna Filho do Verbo parece introduzir um devir temporal na 

eternidade e na imutabilidade do ser de Deus; e a origem do Verbo, que se torna Filho de Deus, 

parece depender da criação e da história. No fundo, estas impressões associam-se à dificuldade 

de conciliar a linguagem narrativa com uma linguagem metafísica, claramente adotada no 

discurso dogmático. 

A respeito da primeira impressão, a definição clássica da eternidade de Deus afirma que 

ela “nada mais é que seu ato de existir, é o ato de se fazer existir, de se dar o existir, o que 

implica uma energia, a atividade de mostrar sua existência em si e a partir de si” (HVD, p. 582). 

Nesse sentido, quando o Verbo se torna Filho ao se encarnar, a existência temporal não 

se acrescenta à sua eternidade como uma existência que deveria ter vindo. Antes, a 

temporalidade integra-se à eternidade como a realização efetiva de seu futuro, pois o Verbo 

existe em Deus como projeto de adoção filial em um processo de filiação. Logo, a maneira que 

se tem de conciliar o tempo e a eternidade em Deus se dá em termos de dialética teológica, que, 

segundo o autor, “não pode ter a pretensão de explicar o ser trinitário de Deus, mas somente a 
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história trinitária que a Bíblia conta; é diante dessa história (...) que ela procura ‘responder’ com 

a fé” (HVD, p. 585). 

A segunda impressão diz respeito à origem do Verbo e sua dependência da criação e da 

história. Introduz-se a noção de “economia”, que perpassa a Trindade, levando a afirmar que a 

economia trinitária é a história de Deus entregue à História, por meio de suas relações 

interpessoais onde Deus recapitula toda ela em seu Verbo encarnado. Isso mostra que Deus não 

pode nem quer estar sozinho, assim como não pode nem quer viver solitário. Ele revela-se no 

hoje da história, tal como uma história que se conta. No dizer de Moingt, “a história, mesmo 

confiada às mãos dos homens, continua a ser história de Deus com os homens, revelação de sua 

existência trinitária” (HVD, p. 587). 

Sendo assim, a encarnação é o cumprimento da palavra tornada realidade no tempo, 

palavra que subsiste eternamente da verdade que Deus exprime nela. Ela pode ser conhecida 

como “a execução do Projeto subsistente de Deus em seu ter-se-tornado homem, e Jesus é 

reconhecido como Filho proveniente de Deus, na medida em que é esse homem que o Verbo 

faz existir com sua existência eterna” (HVD, p. 593). 

O futuro da encarnação, ao qual ela se destina, depende do que antes se preparava 

eternamente para a vinda de Jesus na história. A existência do homem Filho de Deus é a 

existência do Filho de Deus gerado nesse homem, que subsistindo, sem deixar de pertencer à 

eternidade de Deus, com a existência temporal e individual que adquire em Jesus, permite 

reconhecer nele a imagem perfeita do Pai, cuja marca fora depositada no homem. 

Assim, Moingt termina ensinando que a história de Cristo não está terminada, visto que 

continua no homem e para o homem, “de tal forma que a verdade não pode ser encerrada em 

nenhuma definição, pois ainda está por vir, no epílogo da história” (HVD, p. 600). 

 

1.2.2. Deus que vem ao homem  

 

A segunda parte da obra de Joseph Moingt foi publicada quase uma década após o 

lançamento do primeiro livro. Fruto de uma reflexão mais aprofundada e formando uma trilogia 

de um pensamento encadeado, a continuação de O homem que vinha de Deus passa a se 

conceber num verdadeiro projeto acadêmico, cujo maior questionamento vem a ser sobre o 

significado da fé. Dessa forma, o Deus que vem ao homem compreende a investigação acerca 

da fé cristã, isto é, o assentimento dado à Palavra de Deus recebida pela Revelação, consignada 

nas Escrituras e validada pela tradição oral. 
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A sequência dessa obra vai partir da convicção de que a cultura ocidental contemporânea 

vai reencontrar nos passos de Jesus, o Homem de Nazaré, o Deus que se aprendeu desde a 

juventude, isto é, o Deus das Escrituras. A maior prova da racionalidade da fé, portanto, 

consistirá em discernir as disposições por meio das quais se prepara para a vinda do Deus que 

se anuncia em Jesus. O objeto de pesquisa é a fé em Deus, sem que o objeto da fé seja separado 

da subjetividade da fé que se fundamenta nele e no discurso que o enuncia. 

Dessa forma, a teologia permanece em diálogo com o espírito próprio do seu tempo, 

mantendo contato com a filosofia contemporânea, ao falar de um Deus que vem ao homem, 

mas sem ignorar que o homem foge de Deus. Privar-se desse dado em sua reflexão, seria fazer 

uma teologia puramente acadêmica e irreal. Todavia, cabe a ela formular e buscar responder à 

seguinte pergunta: que Deus é esse que deixa o homem escapar de si? 

Para dar essa resposta, Moingt segue um percurso de argumentação que vai da teologia 

trinitária à uma postulação acerca da criação. Divididos em capítulos, as três obras encadeiam-

se em um esquema de um ou dois capítulos por obra nos quais se descortinam o horizonte 

teológico do autor. 

No primeiro capítulo, ele traça um percurso pela filosofia em busca das causas da 

incredulidade. A teologia não pode tentar pensar Deus de modo razoável quando a razão mais 

comum da contemporaneidade tem Deus por impensável e a fé por ininteligível, a ponto de as 

pessoas abandonarem sua fé. 

Já no segundo capítulo, fala-se da revelação de Deus no corpo de Cristo. A revelação de 

Deus é vista como o despojar dos véus da religião para se manifestar na carne de um homem. 

O “Corpo de Cristo”, por sua vez, não encobre a visibilidade dos fenômenos do mundo, mas se 

realiza na fé que reúne a comunidade dos crentes para se fazer anunciar ao mundo. 

A primeira parte do Deus que vem ao homem corresponde a esses dois capítulos, cujo 

subtítulo indica “do luto à revelação de Deus”. Os dois capítulos restantes correspondem à 

segunda parte da obra. Cada capítulo consiste em um volume e tem por subtítulo: “da aparição 

ao nascimento de Deus”. 

O capítulo terceiro percorre o desenvolvimento da Trindade de Deus na carne do mundo. 

Ele fala da criação do universo e do ser humano, e de outros temas antropológicos. Examina, 

também, a realização desse grande desígnio na encarnação e na redenção, que se deve abordar 

na perspectiva trinitária. Partindo da manifestação de Deus na morte e na ressurreição de Jesus, 

a análise puramente metafísica não pode satisfazer a busca que o homem faz de Deus. A 

introdução de uma categoria nova, o “para-nós”, responde aos questionamentos feitos à 

ressurreição de Jesus. Realça, então, a relação com os seres humanos, o mundo e a história, na 
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consideração do Deus trinitário tal qual ele é em si mesmo, de modo indissociável em sua 

eternidade e no tempo do mundo. 

O quarto capítulo aborda o nascimento de Deus, cuja irrupção do “nascimento” é tida 

sobre a “morte” de Deus, e isso produz no espírito do crente a novidade de Deus tal como se 

revela em verdade no corpo de Cristo. A revelação que se produziu uma vez por todas na 

história quando o Espírito Santo jorrou do corpo crucificado de Jesus é a mesma que se produz 

em todo aquele que “renasce” no Espírito quando confessa que Deus estava com Jesus na cruz 

para reconciliar o mundo. Moingt estuda a revelação de Deus tal como se faz especificamente 

sob a condução do Espírito que Jesus enviou ao mundo inteiro para substituí-lo, isto é, para 

terminar sua obra e guiar seus discípulos. 

Dessa forma, essa segunda parte narra a história de Deus, mostrando sua unidade sem 

separação, desde a primeira manifestação ao mundo para criá-lo pelo Verbo até a vinda do 

Verbo em Jesus, e desde a difusão do Espírito do Cristo no mundo até a revelação do Filho de 

Deus: 

 

O termo desse percurso nos reconduzirá inevitavelmente à encarnação do 

Verbo de Deus e à doação de seu Espírito de incorruptibilidade, promessa da 

transfiguração do cosmo. O mesmo Espírito derramado no final como 

participação na vida eterna de Deus é o que inaugura a criação como fonte de 

vida. Desenvolver a trindade na direção do Espírito que dá vida ao mundo e 

ao ser humano permite conceber Deus a partir da categoria de dom e narrar 

esse dom como uma história de Deus em si mesmo e conosco. É a narrativa 

que iremos empreender21. 

 

1.2.2.1. Do luto à revelação de Deus 

 

A ideia de luto de Deus aparece atrelada à ideia de sua morte pelos homens. A famosa 

declaração nietzschiana acerca de sua morte é exemplo de como a filosofia expressa e 

estabelece o estatuto epistemológico de Deus após o advento da modernidade. Parece ser nítido 

que Deus fora desalojado da razão de muitas pessoas e dos espaços do saber e do poder, 

lançando bases para interrogar sua existência não mais pela pergunta: “Deus existe?”, mas, de 

modo mais contundente: “Deus ainda existe?”. 

A tradição religiosa tem transmitido a ideia de Deus ao longo dos séculos. O modo, 

porém, como tem feito se transforma mediante as interrogações e dúvidas, as negações e 

                                                 
21 MOINGT, Joseph. O Deus que vem ao homem – do luto à revelação de Deus. Trad. Walter Salles. São Paulo: 

Loyola, 2010, p. 14. Seguindo o esquema didático proposto no início do capítulo, estas obras serão abreviadas pela 

seguinte sigla DVH, com o respectivo numeral indicando a qual obra se refere (I, II-I ou II-II). As citações destas 

obras permanecerão no corpo do texto. 
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transposições de linguagem, feitas pela tradição filosófica que instrui o pensamento humano, 

quer queira ou não. A racionalidade do discurso da fé não consiste em se fiar na razão nem em 

se munir de argumentos convenientes, mas em falar de modo racional e ousar se comunicar 

com aqueles que se valem somente da linguagem da razão. Por essa razão, a intenção do autor, 

neste ponto de sua pesquisa, é “fortalecer a fé em si mesma e clarificar a inteligência da fé, 

tendo em conta a reflexão em torno da descrença. A fé em Deus purifica-se e conforta-se ao se 

confrontar com aquilo que a recusa” (DVH I, p. 31). 

Entretanto, a fé cristã possui uma interioridade específica que se origina pelo seu olhar 

próprio. Ela tem consciência de si mesma como uma realidade sobrenatural e como um dom de 

Deus. Logo, ela nasce da Palavra de Deus e de um evento de revelação, ligada original e 

essencialmente a Jesus Cristo. A encarnação e a Trindade certamente estão no centro do 

ensinamento da fé cristã, e essas duas doutrinas repercutem diretamente no pensamento a 

respeito de Deus. Porém, pela racionalização própria da filosofia, Moingt pergunta a elas: “em 

que profundidade modificam a ideia de Deus, ou seja, o sentido da relação com o mundo e os 

homens?” (DVH I, p. 75). 

Ora, essa pergunta é respondida quando se leva em conta a missão daquele que recebe 

o ensinamento da fé. Não se pede ao cristão somente receber a revelação, mas, ao recebê-la, ele 

deve transmitir a todo o mundo até o fim dos tempos (cf. Mt 28,19-20). A maneira como ele irá 

transmiti-la, permite que a fé seja viva e verdadeira. Porém, isso acontece na medida em que a 

fé se torna palavra e ação. 

Henri de Lubac, que teve participação na formação de Joseph Moingt, afirma que “o 

problema da existência de Deus, apesar dos aspectos novos com os quais se reveste no decorrer 

do tempo, é no fundo sempre o mesmo, assim como o espírito do homem é sempre o mesmo”22. 

Assim, a revelação provoca interrogações no homem contemporâneo. Ela própria, ligada à 

gratuidade da manifestação de Deus ao crente, é canal de engajamento no seguimento de Jesus, 

ao mesmo tempo em que ela responde a essas interrogações. 

O desconhecimento de Deus é comprovado sob o mesmo véu que esconde o 

incognoscível da existência do homem no mundo. Moingt compreende que Deus fala de si, mas 

não se dá a conhecer à razão. O autor faz, então, um convite para retirar este véu e escutar a 

revelação. No entanto, a revelação de Deus em Jesus é o desvelamento mais secreto e mais 

profundo de seu ser, mas “quando só resta do Deus cristão a veste do Deus da religião e da 

                                                 
22 LUBAC, Henri De. apud DVH I, p. 191 
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razão, é justo dizer que o Deus de Jesus retirou-se e que não resta mais que uma abstração, o 

que justifica (...) Nietzsche ao dizer que fomos nós que o matamos” (DVH I, p. 219). 

Nesse sentido, faz-se necessário ter claro o conceito de revelação para o cristianismo e 

sua implicação prática. Moingt utiliza o título “Desvelamento de Deus no corpo de Cristo” para 

se referir à tarefa de investigar o impacto e a presença da revelação na história. Se a teologia 

pode ser definida como ciência de Deus vinda dele por revelação, então, o autor questiona, “a 

revelação cristã aceita entrar em um contexto geral ou exige um tratamento especial ligado à 

sua singularidade histórica?” (DVH I, p. 228). 

Na verdade, o cristianismo precisa tomar certo cuidado ao reivindicar a propriedade 

exclusiva da revelação, porque o mesmo fenômeno se encontra ou pode ser alegado em outras 

religiões, se não em todas, inclusive naquelas que já existiam antes de Cristo. Todavia, a dúvida 

lançada pela crítica filosófica moderna não imputa a impossibilidade da afirmação de que o 

objeto central da teologia seja a revelação, ou seja, Deus em suas relações consigo mesmo, com 

o mundo, com a história e com os homens. 

Com efeito, para receber o que se revelou de Deus em Jesus, não se pode contentar com 

um olhar meramente exterior, nem com uma observação histórica apenas. A revelação que 

ocorre no Corpo de Cristo, seja por sua crucifixão, seja por sua ressurreição, deve ser recebida 

pela fé, tal como fizeram os primeiros cristãos. Por esse motivo, deve-se deixar a revelação vir 

até cada indivíduo, por meio da transmissão da Igreja, que é “corpo místico de Cristo”, no dizer 

de Paulo (cf. Rm 12,5; Ef 3,6; 5,23). 

Cabe ao teólogo, portanto, reconstituir o discurso da fé que se elabora a partir das 

narrativas evangélicas. Dessa forma, ele lerá o conjunto dos Evangelhos como uma pregação 

da Igreja, que transmite e forma seu próprio “corpo”, e que, dentro dele, narra a história de 

Jesus, proclamando-o Cristo. Assim, na opinião de Moingt, o teólogo “não se pronuncia (...) 

sobre o passado de Jesus tal como se passou (e permanece oculto) no tempo e no lugar onde ele 

viveu, mas tal como aconteceu (e permanece) na pregação da Igreja, que, ao narrá-lo nos 

evangelhos, afirma sua identidade, a saber, que ele é o Cristo Filho de Deus” (DVH I, p. 282). 

Ora, tendo admitido que a revelação, vista como um fato produzido na história, se torna 

crível àqueles que a recebem, ela ganha sentido para os crentes, justamente, sob o horizonte da 

inteligibilidade da história. Tal horizonte é mutável e não pode ser o mesmo para todos os 

homens na progressão dos tempos. Além disso, nessa mudança de horizonte, a ideia de Deus 

caiu na ininteligibilidade própria do século XX, fruto de incompreensões e violentos 

escândalos, dos quais alguns foram imputados ao cristianismo. E ainda, após dois mil anos de 

história, observa-se o afastamento dessa ideia de Deus do horizonte de pensamento dos homens, 



49 

 

que se tornam alheios às práticas religiosas antigas e longe dos laços da tradição cristã e sua 

fonte. Por tudo isso, o teólogo francês alerta para que quem “deseja testemunhar a revelação de 

Deus em Jesus deve considerar todos esses questionamentos que condicionam hoje a 

receptividade, não mais somente do acontecimento revelador, mas igualmente da tradição 

portadora da fé” (DVH I, p. 347). 

A ideia de Deus vinculada primeiramente pelo cristianismo e nos séculos posteriores 

não foi aquela que hoje se extrai do evento revelador de Cristo. De fato, a ideia transmitida era 

aquela que o próprio Cristo recebeu e veio a ser transmitida, mais tarde, como religião 

fundamentada nas Sagradas Escrituras, imersa na cultura helenística e pagã. Logo, não é 

novidade ao cristianismo a presença e a influência da filosofia na elaboração e compreensão de 

seus conceitos. O que se observa, nos últimos tempos, é a repercussão negativa de um uso 

excessivo da filosofia. Não é o uso da filosofia em si que merece ser censurado na teologia, 

mas, sim, segundo Moingt, “quando ele se desvia da história e do mundo, aos quais a Escritura 

lhe dá acesso pela narrativa da salvação que Deus prepara e realiza em Cristo para suas 

criaturas” (DVH I, p 373). 

Entretanto, o percurso histórico da tradição da fé justifica a perda da identidade da 

revelação de Deus em Jesus Cristo, e mostra que o próprio desta revelação ainda está para ser 

descoberto a partir das marcas que a historicidade de Jesus Cristo imprime ou desvela no 

próprio ser de Deus. O acontecimento da morte e ressurreição de Jesus é, em si, “revelador” da 

superação do limite da vida, para todo aquele que coloca o sentido de sua própria vida na fé em 

Jesus. Portanto, “a fé que busca pensar sobre si mesma e se dizer para melhor compreender o 

que ela crê, que procura explorar o domínio do que crê e aprofundar os motivos de sua crença, 

exerce uma atividade racional, querendo mantê-la nos limites e no eixo da revelação” (DVH I, 

p. 401). Se, pois, o discurso cristão tornou essa busca incompreensível, o único recurso seria 

regenerá-lo em sua fonte, a fim de redescobrir a ideia de Deus que permaneceu ali escondida. 

Esse é o caminho proposto pela fé, pelo qual a revelação chega até o homem, isto é, a 

compreensão do ato de Deus se comunicar ao homem, em seu íntimo. Ela é a história comum 

entre ambos, o dom de sua presença no curso da tradição de sua Palavra. Ele revela-se na 

fraqueza e na pequenez, deixando ao homem até a possibilidade de ignorá-lo e a liberdade para 

negá-lo, sem deixar de ser quem é por conta disso. Nesse sentido, de acordo com o teólogo 

jesuíta, “do lado de Deus, salvar não é outro ato que se revelar, um dom posterior condicionado 

pelo assentimento ao que ele revela, uma vez que ele se revela ao se comunicar (...). Do lado 

do homem, receber a salvação é entrar em uma economia de gratuidade” (DVH I, p. 414). 
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Dessa relação entre Deus e homem, tendo em vista a salvação, surge a necessidade de 

fazer uma releitura da morte e ressurreição de Jesus, como categoria de evento da revelação. A 

narrativa da morte e ressurreição de Jesus permite enxergar aquela ação mesma de Deus, além 

de atestar sua presença no evento, como revelação. Ora, se Deus não se deixa apreender pela 

narrativa da morte e ressurreição de Jesus, sob a modalidade de sua presença ao menos à 

primeira vista, resta concebê-lo como realidade do evento narrado. Assim, Moingt afirma: “ele 

não é aquilo que é visto, mas ele é a verdade daquilo que se passa aí, o invisível daquilo que 

acontece, o que faz que isto tenha lugar” (DVH I, p. 416). 

Pode-se pensar Deus como sendo este evento, diverso, mas indissociável, de morte e 

ressurreição que acontece com Jesus. Compreende-se, também, que tal evento é a instauração 

de uma comunhão de vida entre Deus e o homem pela fé que ele insufla e confere em uma 

dimensão universal, ocupando um lugar na história. Portanto, ao ressuscitar Jesus, Deus se 

liberta dos véus que lhe cobriam e desvela sua presença naquilo que é mais íntimo no mundo, 

a saber: “o mistério da morte e da vida, presença escondida sob a banalidade daquilo que passa, 

como uma verdade frágil e excessiva” (DVH I, p. 420). 

Em todo caso, o autor narra que o acontecido na história com Jesus ressoa na eternidade 

de Deus presente nele. O ato de aniquilar-se completamente corresponde ao ato de Deus se abrir 

a um outro e receber a humanidade em sua eternidade. Inicialmente, o evento da revelação de 

Deus foi situado na ressurreição de Jesus, depois mais especificamente na sua passagem da 

morte à vida, que foi estendida em seguida a tudo o que se passou na cruz. Agora, remete-se ao 

momento da entrada de Jesus no mundo, isto é, à sua encarnação. Para o teólogo francês, “a 

vinda de Jesus ao mundo significa a entrada de Deus no fenômeno da história sob o véu da 

carne de Jesus, surgimento de Deus transeunte da carne do mundo no corpo de Jesus, corpo 

falante no qual e pelo qual Deus se dá a possibilidade de entrar em comunhão com os homens” 

(DVH I, p. 426). 

A novidade que o autor traz, acerca da revelação de Deus, é expresso naquilo que ele é 

“em-si”, segundo sua eternidade. Depois, consiste no “para-si”, segundo sua existência 

trinitária. Por fim, entende-se no que é “para-nós”, segundo o desvelamento no tempo. Para 

Moingt, cabe à teologia contemporânea reconciliar o em-si de Deus e seu para-nós, isto é, sua 

eternidade e sua presença no tempo. Cabe à teologia, também, decifrar o para-si de Deus, isto 

é, a identidade do Deus revelado na fé em Cristo. E então, seguindo o projeto de Moingt, será 

exposta a revelação da Trindade de Deus na carne do mundo, que trata “da ligação entre as 

processões do Verbo e do Espírito e a criação do mundo, de uma parte, e entre as missões de 
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um e de outro e a germinação da carne de Jesus no curso das gerações humanas, de outra parte” 

(DVH I, p. 439). 

Por fim, esse projeto teológico continuará visando a elaboração de um conceito de 

encarnação apropriado tanto à vinda da Trindade de Deus na direção do Jesus histórico quanto 

à aproximação do evento Jesus feita através das narrativas evangélicas. Justamente, esse 

conceito será elaborado e proposto na obra seguinte e exposto como a aparição de Deus, na 

carne de Cristo. 

 

1.2.2.2. Da aparição ao nascimento de Deus: a aparição 

 

A continuação da obra Deus que vem ao homem dá-se em um segundo volume. Ainda 

que dividido em dois tomos, este volume mostra uma ligação e um caminho percorrido onde se 

percebe claramente a ideia do autor. No primeiro tomo, ele narra a aparição de Deus em um 

único capítulo, cujo título “o desdobramento da Trindade de Deus na carne do mundo” 

recupera a revelação de Deus como Trindade na história, desde a criação até a encarnação do 

Verbo. 

Inicialmente, a apresentação do caminho percorrido pelo autor nesta obra aponta para 

uma compreensão da revelação de Deus em Jesus Cristo que ressoa o vazio deixado pelo 

discurso moderno. No que tange ao próprio Deus, um questionamento é feito à teologia: será 

que, ao afirmar ainda a existência de Deus, deveria ela renunciar simultaneamente aos 

enunciados metafísicos dos dogmas da Trindade e da encarnação? E, caso houvesse essa 

renúncia, poderia ela, então, apresentar ao homem pós-moderno a proposta de acolher a 

revelação de Deus em Jesus “abafando”, por assim dizer, a declaração de sua morte que vem 

do discurso filosófico moderno, para ouvir o acontecimento da morte de Jesus que fora 

anunciado pelos apóstolos e transmitido pela Igreja como uma promessa de vida eterna? 

A inquietação desse questionamento resume o longo percurso da “aparição de Deus”. 

Joseph Moingt, num contexto europeu secularizado, afirma que os teólogos têm consciência de 

não serem somente eles os responsáveis pela permanência dos dogmas, pelo menos não nas 

formas tradicionais que foram concebidos. Segundo ele, a tarefa destes é “responder, diante de 

Deus, pela inteligibilidade da fé em tantos contextos em que o discurso do dogma tornou-se 

inaudível, e igualmente pela universalidade da mensagem evangélica, que não deve limitar-se 

às fronteiras da religião cristã”23. 

                                                 
23 MOINGT, Joseph. O Deus que vem ao homem – da aparição ao nascimento de Deus: a aparição. Trad. Paulo 

Meneses. São Paulo: Loyola, 2010, p. 14. 



52 

 

Dessa forma, a teologia reencontra o cuidado pelo homem, o interesse pela história e a 

paixão pelo mundo que se abriga na vida da humanidade, quando ela se deixa abalar pelas 

questões e angústias de tantas pessoas descrentes e se esforça por responder a elas sem se 

esconder na certeza do dogma. O excesso de dogmatismo, de modo geral, confere ao discurso 

religioso um acento de totalitarismo, que conduz invariavelmente à violência, se não física, ao 

menos contra a razão humana, e isso também deve ser levado em consideração. 

Mas quando são postas em cena as “verdades” reveladas por Deus sobre seu próprio ser, 

sobre a criação, sobre a pessoa de Jesus Cristo ou sobre a natureza da salvação, então a revelação 

toma um sentido muito mais amplo que lhe dá o dogma. Ela assume o sentido, segundo Moingt, 

de “uma comunicação, estabelecida pelo nexo da linguagem, entre o Espírito de Deus e o do 

homem, e então se põe a questão da possibilidade e da cognoscibilidade de uma revelação assim 

entendida” (DVH II-I, p.24). 

De antemão, aceita-se a possibilidade de uma comunicação de Deus com o homem por 

meio da sua própria história. Por essa razão, Joseph Moingt afirma que Deus assume um papel 

de “ser-para-nós”, que atinge pleno sentido na encarnação. Ora, a teologia da revelação acaba 

colocando os seus fundamentos em uma epistemologia própria, que geralmente fica implícita 

porque não entra nas suas atribuições elaborar ou explicar tais teorias. Nesse sentido, segundo 

ele, os atributos epistemológicos da teologia da revelação limitam-se a “remeter a noções 

filosóficas recebidas de uma formação primeira, sem se preocupar com esclarecê-las ou indagar 

se elas são efetivamente recebidas no meio em que ele fala” (DVH II-I, p. 25). 

Por essa razão, o autor assume como chave de leitura de sua obra a noção de “carne do 

mundo” advinda da concepção filosófica de Maurice Merleau-Ponty. Primeiramente, ele utiliza 

este pensamento como o “tecido” comum de todas as coisas, a trama comum de pertença ao 

mundo, ou, no dizer de Merlau-Ponty, “a espessura da carne entre o vidente e a coisa, que é 

constitutiva da visibilidade para ela e de sua corporeidade para ele; é seu meio de 

comunicação”24. 

Tal pensamento não permite mais compreender a revelação sob o modo de uma 

comunicação imediata e vertical com o sobrenatural, mas admite que Deus, como Criador, fala 

através de sua Criação de um modo apropriado à condição criatural dos seres corporais. Assim, 

afirma Moingt, Deus articula “por sua deiscência a carne do mundo sobre a carne de nosso 

corpo, o ser vem perceber-se no corpo que sente, exprimir-se no corpo que fala, ele se abre e se 

oferece a nossas percepções e a nossa linguagem” (DVH II-I, p. 29). 

                                                 
24 MERLEAU-PONTY, Maurice. apud DVH II-I, p. 29 
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O ser trinitário de Deus, não revelado exclusivamente pelo dogma, desdobra-se no ato 

mesmo de se dar a aparecer, aos olhos da fé, no movimento interno pelo qual a carne do mundo, 

como universo da percepção de todos os fenômenos, se permite o olhar e o pensar sobre Deus. 

Como pressuposto epistemológico, portanto, Moingt assume que “Deus – o Deus da revelação 

trinitária – fala de dentro do mundo, porque está ali, e sua palavra nos atinge, como toda 

verdade, pelos caminhos do invisível do mundo” (DVH II-I, p. 33). 

No final do primeiro volume de Deus que vem ao homem, Moingt reconhece que a 

revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo se faz em disposição trinitária. Esta é a mesma 

noção que agora se apresenta de maneira lógica para abrir o acesso à consideração do ser 

trinitário de Deus. O nome “Filho de Deus” foi inicialmente imposto à fé pela clareza reveladora 

do acontecimento da ressurreição. Posteriormente, ele foi transferido para a situação da origem 

humana de Jesus, mas será que “esse nome significaria que Jesus é de agora em diante 

reconhecido como preexistente a seu nascimento carnal enquanto Filho eterno de Deus?” (DVH 

II-I, p. 40). 

Esta ambiguidade vai se deslocar para o conceito de encarnação, que é postulado a partir 

do conceito de preexistência, quando se afirma que Cristo é anterior a seu nascimento humano. 

Com efeito, a intuição de Moingt leva a crer que, quando se afirma que Cristo é anterior a seu 

nascimento humano, “substitui-se o homem que começa a existir por um sujeito que se supõe 

previamente dotado de uma existência própria que nada deve à sua aparição no tempo” (DVH 

II-I, p. 41). 

Tais ambiguidades não passaram despercebidas por outros teólogos contemporâneos. 

Estes acusam o conceito de preexistência de fazer sombra à verdadeira humanidade de Cristo 

e, até mesmo, de ser contrário a ela. Em grande número, eles recusam, inclusive, em 

fundamentar a cristologia contemporânea a partir dela. É o caso de Joseph Moingt que, como 

exposto acima, em sua publicação O homem que vinha de Deus propõe o retorno às narrativas 

evangélicas como meio de acesso à pregação apostólica, apoiada na ressurreição de Jesus, e não 

em na preexistência/encarnação. 

Ao longo da história, então, escolheu-se como ponto de partida a noção da preexistência 

de Cristo justamente porque se encontra estabelecida nela a junção do Novo Testamento e da 

Tradição da Igreja. Ela é a primeira noção teológica que escapa das Sagradas Escrituras para 

lançar as bases do dogma cristológico. Certamente, a noção de preexistência está no centro 

desse dilema elaborado por Moingt: “poderia ela ter saído de uma cristologia de baixo e 

devemos descartá-la por fidelidade ao Jesus da história, ou será que caiu propriamente do alto 

e deve ser tida como aquela em que se concentra a revelação divina?” (DVH II-I, p. 51). 
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Assim, cria-se um abismo entre uma cristologia “do alto” – apoiada na Tradição e no 

dogma – e, em contraposição, uma outra “de baixo” – que se situa no campo da exegese 

científica – oposição que instaura um regime dicotômico da verdade. Não se deve recusar, pois, 

formalmente, que a cristologia se volte para o alto. Mas, segundo o autor, porque ela parte do 

alto, inverte-se por isso mesmo o olhar da fé, “que vai da morte à ressurreição de Jesus, 

transformando sua humilhação na morte (...) em descida gloriosa do céu para a terra” (DVH II-

I, p. 50). 

A cristologia não visa fixar o sentido e o alcance de cada enunciado ou conceito. Ela 

busca articular em um discurso, aquilo que traz a fé aos homens de seu tempo e espaço, a partir 

de sua vida e cultura. Ela trabalha sobre o conceito “Jesus Cristo”. Seguramente, desde o 

período patrístico e no período escolástico, a cristologia, entendida como teologia da 

encarnação, multiplicou os cuidados e as atenções para defender a perfeita humanidade de 

Jesus, mas, para a filosofia moderna, “a natureza humana é intrinsecamente marcada por sua 

temporalidade e sua pertença à história, dois aspectos ligados um ao outro” (DVH II-I, p. 56). 

A encarnação de Cristo, e aqui está a novidade trazida por Joseph Moingt, pode ser 

aceita, enquanto sua preexistência, na perspectiva filosófico-teológica contemporânea, não 

enquanto ela se projeta em um ser celeste, mas no modo de ser concebida como a vinda de 

Cristo na história, sob o seu impulso. Por isso, segundo o autor, a ideia de “preexistência” 

poderia exprimir-se pelo termo “proexistência”, no sentido de precedência: “Cristo existe pro 

pantôn, o que se deve entender não como ‘antes de todas as coisas’ mas ‘diante’, ele mesmo 

está por diante de todas as coisas, desde o começo” (DVH II-I, p. 82). Esta distinção será 

novamente retomada no próximo capítulo, com maior atenção. 

Por enquanto, detém-se na pesquisa da história de Cristo, que é o desdobramento da 

história dos homens unida à revelação de Deus que se faz no acontecimento de Jesus. Este 

desdobramento da eternidade de Deus se dá de modo invisível na carne do mundo e, a seu 

modo, se expõe a carne de Jesus à sua dissolução no tempo. É por isso que Moingt afirma: 

“Deus se dá a existência pelo ato de recebê-la daquele a quem a dá, ato de perfeita reciprocidade 

que constitui Deus e Jesus em relação de Pai e Filho” (DVH II-I, p. 92). 

Ao admitir que a missão assumida pelo Filho resulta no Verbo se tornar Pessoa, 

considera-se, então, que sua presença no tempo não nega a subsistência eterna que ele mesmo 

recebe do Pai, tampouco nega a distinção que daí resulta. Mas, propriamente, reconhece-se a 

missão do Filho pela resposta dada na história da qual o Pai se encarrega por primeiro, ao enviá-

lo, adotando os homens como filhos, “enquanto ele é para nós e quer ser nosso Pai, e cuja 

responsabilidade confia ao Verbo enviando-o a este mundo” (DVH, II-I, p. 130). 
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Embora os olhares da teologia atravessem o tempo da história, não se pode deixar de 

considerar que Deus, tal como ele é, se deixa pensar na morte e na ressurreição de Jesus. Isto é, 

certamente, Deus se revela para dar-se a si mesmo. No pensamento de Moingt, ele revela sua 

existência tal como é para-nós, sua inclinação manifesta-se no “excesso insondável de amor 

que se expande em si mesmo para se difundir fora e dar vida ao que ele torna possível” (DVH 

II-I, p. 161). 

Esse excesso insondável é visto, mais propriamente, na imagem criada de Deus pelo 

Verbo enviado ao mundo e pelo ato mesmo de ser gerado como imagem eterna do Pai. A 

imagem de Deus projeta-se para a criação humana, como “o encontro da carne de Cristo que 

faz advir à história” (DVH II-I, p. 204). No entanto, tal encontro não divide a história. Pelo 

contrário, unifica tanto a história humana quanto a divina, fazendo-se uma pela redenção do 

homem e a encarnação do Filho. 

Dessa ideia, Moingt introduz o conceito de “encarnação redentora” como forma de 

conciliar a história do homem com a história de Deus, verificada nas narrativas evangélicas, 

testemunhada pelos apóstolos, ampliada pela Tradição e confirmada na revelação. A pretensão 

do autor, portanto, é seguir o caminho inaugurado pelo Novo Testamento a fim de remontar o 

curso da existência de Jesus Cristo, desde sua paixão, morte e ressurreição até a encarnação no 

seio de Maria e, apropriadamente, seu envio pelo Pai. Vale lembrar, também, que essa leitura 

passa pela vertente trinitária do dogma cristológico, sendo preciso, segundo ele, passar “da 

Trindade manifestada na história da salvação à Trindade imanente e eterna, e em seguida descer 

de novo desta até a existência humana de Jesus, seguindo a história da Revelação” (DVH II-I, 

p. 306). 

Por fim, esse percurso mostra para o teólogo contemporâneo que não se deve ficar 

repetindo, após inúmeras voltas, o que a Igreja sempre havia dito no passado ao declarar o 

dogma. Nem ficar repetindo sempre a mesma coisa em termos novos, numa desgastante 

tautologia. A tarefa do teólogo, portanto, é fazer teologia, encontrando a linguagem adequada 

a seu tempo a fim de repensar a mesma fé que se tinha expressado nas definições do passado. 

 

1.2.2.3. Da aparição ao nascimento de Deus: o nascimento 

 

A quarta e última obra de Joseph Moingt propõe-se a fazer essa tarefa do teólogo 

contemporâneo. Diferentemente das demais, essa obra aborda problemas eclesiológicos atuais 

vistos na perspectiva da revelação. A obra toda consiste de um único e último capítulo, cujo 

título “nascimento de Deus” indica as respostas dadas à seguinte pergunta do autor: “como fazer 
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a comunicação entre a Igreja e o mundo para que a mensagem da salvação atinja os homens, 

através de todas as fronteiras, na mesma linguagem com a qual se interrogam sobre sua comum 

identidade humana?”25. 

A esta pergunta, o autor vai responder com o encadeamento do pensamento que partiu 

do Luto de Deus a sua Revelação, percorrendo a Aparição de Deus até, por fim, chegar ao 

Nascimento de Deus. Dessa forma, Moingt continua a pensar que é plenamente justificável 

sobrepor o “luto de Deus”, declarado pela modernidade, por um outro tipo de luto, diferente do 

atual. Ele refere-se ao luto que foi para a comunidade cristã primitiva enfrentar a partida de 

Jesus deste mundo. Sobrepondo ao luto atual e tendo em vista o contexto anterior, a partida 

Jesus motivou o envio do Espírito Santo, o Consolador, de modo que essa superposição permite 

pensar o tempo atual como um período “de um nascimento e de uma renovação” (DVH II-II, 

p. 15). 

O nascimento de Deus consiste, ao mesmo tempo, num ponto de intersecção entre o 

capítulo anterior, como encarnação redentora do Verbo, e o presente capítulo, como irrupção 

do Espírito Santo, que passa do corpo de Jesus ao corpo de Cristo, que é a Igreja. Deus Pai, que 

é ato de amor perfeito, gera o Verbo e emana a partir dele o Espírito Santo em uma comunhão 

plena. Segundo Moingt, Deus, em seu amor inesgotável, “envia o Verbo ao mundo na carne, e 

o Espírito com ele, a fim de que o Verbo se torne outro e que o Pai possa amar-se em um outro 

si-mesmo, diferente dele e do Espírito” (DVH II-II, p. 32). 

Sobre este ponto, a identidade da Igreja é bem definida por sua ligação com o Verbo, 

porém, cabe a ela afirmar sua distinção para com o Verbo. Entre ambos, nota-se a ligação 

estabelecida pelo corpo: o “corpo de Cristo” e o “corpo de Cristo, que é a Igreja”. No entanto, 

há ao mesmo tempo uma separação, pois ambos não estão no mesmo tempo nem no mesmo 

espaço. De acordo com o autor, o que consiste na identidade da Igreja, uma vez que o lugar de 

pertença ao corpo de Cristo realiza um laço de união e comunhão com a mesma vida, do corpo 

que é a Igreja, é o laço, tanto de um como de outro, estabelecido pelo “Espírito de Cristo, na 

medida em que habita indivisivelmente tanto em um como em outro corpo e faz a continuidade 

entre ambos” (DVH II-II, p. 34). 

Assim, a Igreja é chamada a ser uma outra maneira de Cristo ser-no-mundo. Ela não 

sucede a Cristo enquanto Templo de Deus, na sua existência terrestre. Ela prolonga, no tempo 

e no espaço, a visibilidade que Deus deu a si mesmo na carne de Jesus, assumindo em si, uma 

vez por todas, “o corpo de Cristo ressuscitado, reconstituído pelo Espírito Santo na carne dos 

                                                 
25 MOINGT, Joseph. O Deus que vem ao homem – da aparição ao nascimento de Deus: o nascimento.  Trad. 

Walter Ferreira Salles. São Paulo: Loyola, 2012, p. 9. 
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crentes, o ser-aí pelo qual a ausência de Cristo, que é sua passagem para o Pai, se significa sob 

o modo de uma presença que é a vinda do Pai em direção a nós” (DVH II-II, p. 106). 

Este é o movimento da revelação, que já aparecera anteriormente no pensamento de 

Moingt, como o evento por meio do qual Deus Pai revela sua paternidade em relação a um 

homem, Jesus de Nazaré, e faz com que todos os homens participem dela pelo dom do Espírito 

Santo. A Igreja, enquanto instituição histórica, continua anunciando esse evento ao mundo a 

fim de produzir nele frutos de salvação. Sobre essa base, remonta-se o projeto de Deus até sua 

origem eterna. Seguindo o esquema do teólogo francês, “retornamos, dessa maneira, ao nosso 

ponto de partida, mas com a possibilidade de aí contemplar a Trindade se comunicando 

efetivamente com os homens em Cristo até o fim dos tempos” (DVH II-II, p. 195). 

A perspectiva do “nascimento” implica uma visão de Igreja servidora, aquela que 

anuncia o nascimento mesmo do Deus escondido. A assimilação desse caso indica que o tema 

deve ser tratado do ponto de vista da fé, de uma fé crítica. Isto é, uma fé que leva a sério o 

nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, capaz de aceitar as lições da história e a 

crítica da ciência. Significa, também, que dela deve se retirar o sentido de “nascimento” como 

critério que orienta sua atual existência, sem se esquecer de buscar pelas fontes da Tradição, 

capazes de reativar as virtudes que detêm “a capacidade de revivificá-la, ou seja, de dar a essa 

longa história um surgimento que traz as marcas autênticas de sua origem apostólica” (DVH II-

II, p. 278). 

Afinal, a fé não existiria se não houvesse um sair de caminhos já feitos e estabelecidos 

depois de tantos séculos. Tampouco, ela não encontraria um caminho que preservasse sua 

identidade sem que tivesse sua origem no passado mais longínquo. Cabe ao futuro, portanto, 

uma nova abertura que os novos tempos fazem surgir. Assim, Moingt profeticamente declara 

que “trata-se de um futuro a imaginar e a descobrir juntos: é o verdadeiro sentido de nosso 

remontar do presente à origem e de nossa descida por outro caminho” (DVH II-II, p. 338). 

Considerando este caminho, a missão assumida pela Igreja, segundo o autor, é chamar 

o mundo para a salvação. De modo concreto, esse chamado é pautado pelo atual estado de 

relação entre o mundo e a Igreja onde se corre o risco de fazer ecoar em vão a voz anunciadora 

no meio do deserto das sociedades quase impenetráveis e indiferentes a qualquer ideia religiosa. 

Joseph Moingt ainda recorda que o Reino de Deus é tido como o objeto do Evangelho 

anunciado por Jesus e assumido pela Igreja. E por mais escatológico que pareça, ele traça um 

caminho marcante na história e revela o projeto de Deus para a Igreja, que “é seu traço visível, 

mas ele ultrapassa por todas as partes seu traço religioso, pois o Evangelho das Bem-
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aventuranças lhe deu uma dimensão que nos autoriza a qualificar de ‘humanista’” (DVH II-II, 

p. 373). 

Na dinâmica da missão assumida pela Igreja, o teólogo jesuíta salienta que a ligação 

com Jesus não se dá apenas pela comunicação do Espírito Santo, mas também pelo laço 

histórico que faz nascer propriamente dele e do anúncio do Reino. A vinda do Reino faz com 

que a ligação da Igreja com a salvação seja realizada na carne de Jesus. Desse modo, o Reino 

de Deus era uma semente de salvação lançada por aquele que o anuncia e acaba surgindo em 

plena luz “em indivíduos e grupos crentes, sem que se pudesse dizer: ele consiste nisso ou 

naquilo, porque ele aparecia sob formas inauditas” (DVH II-II, p. 426). 

O Reino de Deus não se prende dentro dos limites de uma religião. Talvez esse seja o 

traço negativo que emana de sua invisibilidade e sua universalidade, mas isso não permite 

confundir sua realidade como via de salvação com a determinação de sinais e ritos. De acordo 

com o autor, a prática salvadora do Reino torna-se mais visível quando mais humanizadora ela 

é, ou seja, “a identidade do projeto criador e do plano da salvação explica esse funcionamento 

do Reino: Deus se considera responsável pelo êxito de sua criação, que está associado à plena 

humanização dos homens à sua semelhança” (DVH II-II, p. 431). 

A passagem do Reino de Deus através da Igreja era assinalada pela prática de um 

humanismo que visava assumir um rosto na religião cristã. Com a missão de anunciar a todos 

o Evangelho, a religião cristã deve se ocupar “em fazer compreender e aceitar esse anúncio (...), 

a fim de que o Reino de Deus, avançando sob o impulso do Evangelho, reúna no seguimento 

de Cristo todos aqueles que se deixarão ganhar por seu Espírito” (DVH II-II, p. 438). 

Nesse sentido, a narrativa da ressurreição, tal como Moingt sobrexaltou em seu primeiro 

livro, aponta para o sentido da própria história, cuja salvação é anunciada pelo Evangelho e 

envolve inevitavelmente o sentido da vida buscada pelo homem. Esse é o laço que une o anúncio 

da salvação pelas narrativas evangélicas ao cumprimento das tarefas de humanização do 

homem, pois, segundo ele, “Deus acolhe em seu Reino todos aqueles que se colocam como 

servidores de seus irmãos, à imagem de seu Filho, até a morte, pois essa é a lei da vida que faz 

da humanidade o que ela deve ser” (DVH II-II, p. 466). 

A encarnação do Verbo, também, aponta para a realização plena do Reino que visa a 

humanização. Pouco a pouco surge um humanismo que terá conservado a aspiração ao 

transcendente recebida de suas origens. Reabastecida no mistério da encarnação, a missão cristã 

“vai aos lugares onde a humanidade está entregue ao desespero ou ao declínio porque ela sabe 

que Deus nesses lugares está sofrendo e que ele sabe reconhecer aqueles que vêm aí visitá-lo” 

(DVH II-II, p. 479). 
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A Igreja cumpre sua missão de salvação, nos tempos atuais, quando se empenha em 

reparar as fissuras causadas na carne da humanidade pelo idealismo falsamente religioso e pelo 

materialismo falsamente humanista. A encarnação faz toda a diferença quanto à ideia de Deus 

e da relação do homem com Deus, sendo fundamental para a reparação das fissuras da 

humanidade. 

Em suma, Moingt defende que a missão da Igreja não se deve perder em discussões 

teológicas sem fim. Antes, é seu dever converter, pelo Espírito Santo, tais discussões a um 

sentido plenamente humano, condizente com a revelação de Deus, pois ela “é o apelo para se 

unir a ele [o Espírito Santo] dirigido por Deus a todas as criaturas, mas somente audível em sua 

plena verdade quando ele [o apelo] é entendido aí mesmo onde ele brota. Aí se funda a missão 

de anunciá-la [a revelação]” (DVH II-II, p. 591). 

 

1.3. Considerações iniciais 

 

Ao término desse sobrevoo pelo horizonte teológico de Joseph Moingt, cabem algumas 

considerações iniciais para o aprofundamento na pesquisa acerca do conceito de encarnação. 

Em primeiro lugar, percebe-se que os quatro livros compõem uma espécie de testamento 

teológico do autor. Como ele publicou o primeiro livro com a maturidade de seus 78 anos, ele 

traz uma vasta articulação de temas que contemplam a teologia sistemática. Todavia, o próprio 

autor se censura por omitir ou deixar de lado assuntos importantes, com a devida especificidade 

que exigiriam. 

Mesmo assim, na ligação estabelecida entre as obras O homem que vinha de Deus e 

Deus que vem ao homem nota-se o movimento de subida e descida que os substantivos Deus e 

homem sugerem, agregado ao uso do imperfeito e do presente do verbo vir, isto é, “um presente 

que se projetava do passado ao futuro” (DVH II-II, p. 585). 

Em segundo lugar, imerso no contexto da cultura europeia secularizada, o fruto de seus 

anos de estudo e de ensino proporcionaram um caminho percorrido a partir das narrativas 

evangélicas, com o apoio da teologia patrística, tal como incentivado pelo Vaticano II, para 

abordar temas como: a Trindade, a encarnação e a revelação. A passagem do clássico Tratado 

do Verbo Encarnado faz surgir uma cristologia contemporânea, presente em suas reflexões e 

impressões acerca da fé em Jesus Cristo. 

Sendo assim, o primeiro livro – O homem que vinha de Deus – dividido em duas partes, 

reconstitui a história do dogma da encarnação e da Trindade, num primeiro momento, para 

construir uma cristologia a partir de narrativas evangélicas, isto é, uma cristologia narrativa. 
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Entre as duas partes, a desconstrução da antiga cristandade introduz uma leitura mais apta e 

condizente à fé em tempos de modernidade. O conjunto da obra foi cuidadosamente emoldurado 

pelo autor por um prólogo, “onde o rumor de Jesus introduzia a primeira pregação sobre Cristo 

no lugar de pesquisas históricas doravante necessárias”, e um epílogo, “que tentava erigir os 

resultados da ‘cristologia’ sobre os cumes onde se fixava o dogma do Verbo encarnado” (DVH 

II-II, p. 586). 

Em terceiro lugar, o Deus que vem ao homem apresentou uma dificuldade quanto à 

relação entre a revelação e a história. Até então, o caminho percorrido precisou passar por uma 

reformulação trazendo a pesquisa sobre o anúncio da morte de Deus, fruto da reflexão filosófica 

moderna, que substituiu o anúncio do nascimento do Filho de Deus. Após essa pesquisa, o 

esforço do autor se voltou para reencontrar o laço que unia a revelação de Deus à história 

humana, cujo nome do luto à revelação de Deus sugere os resultados obtidos. 

Uma vez trilhado o caminho, restava descer até o homem, sem esquecer que não se 

tratava da vinda do Verbo encarnado, mas da própria Trindade até a humanidade. Havia o 

cuidado de ligar a existência da Trindade em si mesma de modo a compreender a criação como 

um chamado do Espírito Santo a viver em plena liberdade. Assim, a revelação de Deus era vista 

através do mundo pela aliança que Deus faz com a história humana. 

Por último, a relação com a história evidenciou-se na narração da vinda de Deus até o 

homem nos dias de hoje. A necessidade desse caminho e de sua extensão impõe-se pela ideia 

de que a revelação não vem somente das Escrituras, mas igualmente, da Tradição da Igreja, que 

em sua pregação apostólica, movida pelo Espírito Santo, levou ao conhecimento da aparição 

ao nascimento de Deus: “o primeiro conta a aparição de Deus no mundo, iniciada com a criação 

do universo e finalizada com a encarnação do Verbo em Jesus (...); o segundo, seu nascimento 

no coração da humanidade, iniciado pela irrupção do Espírito para introduzir no mundo a nova 

raça dos filhos de Deus” (DVH II-II, p. 588). 

Portanto, a compreensão da salvação perde seu significado quando associada a um 

sistema de dogmas, leis e culturas que pretendem ser restritivas e exclusivas. As condições 

impostas para a salvação servem mais para afastar dela as pessoas do que, realmente, salvá-las. 

A encarnação do Verbo, sob a ótica da salvação, estreita a relação entre Deus e homem, de 

modo que um não vai ao outro, sem antes haver o movimento daquele que vem. A consequência 

da humanização de Deus é a humanização do homem na história, já que “na relação direta de 

Deus com o coração do homem, sua história é contada somente sob a forma na qual ela faz 

sentido na história humana e do ponto de vista do acontecimento no qual ela se torna carne” 

(DVH II-II, p. 591). 
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CAPÍTULO 2 

A ENCARNAÇÃO NA PERSPECTIVA DE JOSEPH MOINGT 

 

O horizonte teológico de Moingt contempla a questão da encarnação como um princípio 

e fundamento da reflexão cristológica. Não obstante, o movimento de retorno às origens 

despertou o sentido de revalorizar as narrativas evangélicas e o anúncio cristão, pautados pela 

novidade da ressurreição. Partindo do rumor de Jesus, cabe fazer uma aproximação mais 

detalhada do objeto de estudo desta pesquisa: a encarnação. 

Por essa razão, apresenta-se, a título de introdução, uma visão de outros pensadores, do 

período antigo à contemporaneidade, acerca da encarnação, com o objetivo de lançar um olhar 

diverso e complementar ao de Joseph Moingt. Este, por sua vez, consiste no cerne da pesquisa 

e recebe maior atenção em sua explanação. A maneira como o próprio autor discorre sobre o 

tema é também assumida para a compreensão do conceito, a saber: a visão da encarnação como 

ato de revelação, a interpretação sobre a união hipostática, a presença da divindade na história 

e, por fim, a ideia da “encarnação redentora” na história da humanidade. 

Após enunciar o pensamento de Moingt acerca da encarnação, retoma-se a questão 

aberta no capítulo precedente acerca da nomenclatura e utilização dos conceitos de 

“preexistência” e “proexistência”. A distinção no emprego de cada um revela, não só a postura 

cristológica, já conhecida, do autor, mas visa situar o status quaestionis atual, a fim de trazer à 

baila a contribuição do autor no desdobramento que a ideia de “proexistência” carrega. No 

momento, a finalidade do capítulo é expor o enriquecimento que o autor trouxe aos caminhos 

até aqui percorridos para abordar o objeto de pesquisa. Com isso, no próximo capítulo, permite-

se continuar a reflexão com um olhar pertinente para o futuro da cristologia. 

 

2.1. Uma introdução ao conceito de encarnação 

 

A teologia atual apresenta um caráter trinitário da encarnação do Filho, revelando a 

importância dada às Escrituras bem como à História. Com essa afirmação, pressupõe-se que a 

compreensão da encarnação realize plena e inteiramente a história da humanidade na medida 

em que o ser humano se configure ao Filho de Deus. A comunhão estabelecida entre Deus-

Trindade e o homem torna-se evidente no motivo mesmo da encarnação: a salvação do ser 

humano. 

Nesse sentido, a encarnação consiste na verdade central da fé cristã com a qual se 

entende o ingresso do Filho de Deus na história humana pelo fato de assumir a humanidade 
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como própria. Considerando o contexto cultural, cada época vê a seu tempo a encarnação como 

o evento salvífico por excelência com o qual o Filho de Deus, por pura condescendência, 

arranca a humanidade da sua condição terrena e da morte eterna, para torná-la participante da 

vida imortal. Ela constitui, portanto, o evento decisivo com o qual o Criador transpõe a barreira 

da diferença qualitativa com a criatura e une-se a ela, inserindo-se em sua vida, em sua história. 

 

2.1.1. A encarnação no olhar da patrística 

 

A compreensão da encarnação no princípio do cristianismo revela o caminho trilhado e 

consolidado pela patrística, que lança as bases para a pesquisa atual. O desdobramento do 

prólogo joanino vai pouco a pouco sendo guiado pela compreensão soteriológica do “Verbo 

que se fez carne” (cf. Jo 1,14). Tal compreensão funda-se a partir do relato bíblico, mas a 

continuação desse pensamento permite afirmar que o Filho de Deus possui o acesso à salvação. 

Basta lançar um rápido olhar para a cristologia de Inácio de Antioquia, por exemplo. Inácio 

enfatiza o significado proeminente e exclusivo de Cristo como acesso à salvação: “Bons são, 

ao certo, os sacerdotes; porém melhor é o Sumo Sacerdote, a quem está confiado o santo dos 

santos, e somente a quem foram confiados os segredos de Deus”26 (tradução nossa). 

Em Inácio, o evento da salvação tem como ponto de partida a dinâmica do silêncio de 

Deus, que é rompido quando Ele se revela ao mundo por meio do Verbo encarnado, que 

manifesta de modo eloquente a Palavra de Deus: “Os profetas diviníssimos viveram segundo 

Jesus Cristo. Por isso, justamente foram perseguidos (...) para convencer plenamente os 

incrédulos de que há só Deus, que se manifestou a si mesmo por meio de Jesus Cristo, seu Filho, 

que é sua Palavra, que procedeu do silêncio e em tudo agradou Àquele que lhe havia enviado”27 

(tradução nossa). 

Jesus Cristo é, portanto, a Palavra de Deus que sai da esfera do silêncio e se volta para 

o mundo para trazê-lo novamente a Deus. Sob esse aspecto, a cristologia de Inácio é uma 

cristologia descendente, ou seja, que tem início com a divindade do Cristo. A redenção da 

humanidade só foi realizada quando Deus apareceu como homem, trazendo a ele uma vida nova 

e eterna. A encarnação assume, no horizonte inaciano, um lugar que lhe é próprio, mas que será 

desenvolvido posteriormente. Até porque o bispo de Antioquia não fala diretamente sobre a 

                                                 
26 As obras de Inácio, bem como as demais referências patrísticas, serão feitas pela notação tradicional: Fil. IX,1 
27 Mag. VIII,2 



63 

 

encarnação em seus escritos, porém, “num certo sentido, a encarnação de Deus corresponde 

integralmente à divinização do ser humano, mesmo que Inácio ainda não conheça o termo”28. 

Sendo assim, a utilização do termo “encarnação” (gr. Sarkósis; lat. Incarnatio) vai 

remontar ao período de sua maior difusão, que coincide com o período de maior concentração 

da problemática cristológica: a segunda metade do século IV. No entanto, como exposto no 

capítulo precedente, Irineu já no século II utilizava o termo em seus escritos prenunciando, 

assim, a ideia segundo a qual a encarnação do Verbo constituiria o modelo da relação entre 

Deus e o Homem, isto é, da relação entre o Criador e a criatura: 

 

É para estes que o Verbo fala, quando explica o dom que faz da sua graça: “Eu 

disse: todos vós sois deuses e filhos do Altíssimo; mas, como homens, 

morrereis”. Estas palavras são dirigidas aos que recusam o dom da adoção 

filial, desprezam este nascimento sem mancha que foi a encarnação do Verbo 

de Deus, privam o homem da sua elevação a Deus e manifestam ingratidão 

para com o Verbo de Deus, que se encarnou por eles. Este é o motivo pelo 

qual o Verbo de Deus se fez homem e o Filho de Deus, Filho do Homem: para 

que o homem, unindo-se ao Verbo de Deus e recebendo assim a adoção, se 

tornasse filho de Deus29 (grifo nosso). 

 

Para Irineu, a carne de Jesus Cristo não se torna apenas o modelo do que o homem 

deveria ter sido desde o princípio. Ela assume, além disso, a mediação física entre Deus e o 

homem. Ninguém chega à salvação, enquanto conhecimento pleno de Deus, a não ser mediante 

a encarnação do Filho. Ele intervém eficazmente na salvação do homem, somente após ter se 

encarnado primeiro. E, num certo sentido, a encarnação do Filho não bastaria para salvar seus 

irmãos, se antes Ele não fosse deificado no corpo, através da comunhão do Espírito Santo, isto 

é, pela manifestação da vida intradivina. 

A acepção do conceito de encarnação deve-se muito à rápida assimilação do conteúdo 

do prólogo joanino em torno da teologia da carne de Cristo. Mas o desenvolvimento do dado 

revelado, conduzido contra as heresias que se despontavam, é obra própria de Irineu. Este, por 

sua vez, manifesta uma adesão instintiva à Escritura, independentemente dos postulados 

helenísticos, que desponta uma teologia profundamente humana, onde “somente em Irineu de 

Lyon alcança êxito uma justificativa da obra salvífica cristológica que também é capaz de 

corresponder a exigências especulativas, na medida em que é desenvolvida a necessidade lógica 

da encarnação”30. 

                                                 
28 MÜLLER, Ulrich B. A encarnação do Filho de Deus. Trad. Werner Fuchs. São Paulo: Loyola, 2004, p. 10. 
29 Adv. Haer. III, 19,1. 
30 MÜLLER, Ulrich B. A encarnação do Filho de Deus. p. 120 
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Ora, a necessidade lógica de explicação acerca da encarnação é fruto decorrente do 

princípio da sistematização da obra salvífica de Cristo e do sucessivo anúncio apostólico, que, 

baseado na ressurreição, dá a conhecer a obra redentora, exigindo a compreensão de seu 

surgimento, tal como declara Irineu ao relacionar ambas à luz do evento pascal: “de fato, depois 

de ter dito: ‘Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos’, acrescenta, dando o motivo 

desta encarnação: ‘Visto que a morte veio por um homem, também por um homem vem a 

ressurreição dos mortos’. E onde quer que fale da paixão de nosso Senhor, da sua humanidade 

e sua morte, usa o nome de Cristo”31. 

O uso do termo, todavia, é acompanhado da dificuldade de justificar o paradoxo surgido 

diante das objeções da filosofia grega sobre a imutabilidade divina, bem como da necessidade 

de um Salvador que não se contaminasse com a fragilidade da carne humana. Para que isso 

fosse possível, era preciso que o Salvador contemplasse Deus tal como realmente é, a fim de 

revelá-lo ao homem. 

Nesse sentido, Orígenes expressa o modo como a encarnação é assimilada do ponto de 

vista da aniquilação divina, colocando a questão em uma de suas obras – Sobre os princípios – 

da seguinte maneira: “Aquele que veio, nasceu do Pai antes de todas as criaturas; ele estava 

junto do Pai na fundação de todas as coisas, pois por ele tudo foi feito; nos últimos tempos ele 

se fez homem, encarnou, ele que é Deus se fez homem e se aniquilou a si mesmo sem deixar 

de ser Deus”32. 

A aniquilação divina acontece pela mediação da natureza humana assumida. O que se 

assume na natureza humana não seria outra coisa senão a própria substância divina, 

contemplada pelo homem pela Sabedoria e Verdade eternas. Com Orígenes, segue-se o 

caminho aberto por Irineu apontando para a preexistência do Verbo, bem como para a ideia da 

consubstancialidade que posteriormente vai ser assumida pela formulação dogmática. É assim 

que, acerca da natureza humana, Orígenes declara: “porque ela estava toda no Filho de Deus, 

e, inversamente, nela cabia totalmente o Filho de Deus, ela é chamada, com a carne que 

assumiu, Filho de Deus (...); por sua vez, o Filho de Deus, por quem tudo foi criado, é chamado 

Jesus Cristo e Filho do Homem”33. 

Consequentemente, a tarefa de explicar a união de Deus com a natureza humana não era 

menos difícil. Surge, então, a figura de Atanásio de Alexandria, cuja reflexão acerca desse ponto 

demonstra a importância que confirma o destaque de sua participação no Concílio de Niceia. 

                                                 
31 Adv. Haer. III, 18,3. 
32 De princ. Praefatio,4. 
33 De princ. II,6,3. 
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Conhecido pelo combate à heresia ariana, que compreende a pessoa do Filho como criada e 

subordinada ao Pai, Atanásio insiste na realidade do corpo assumido pelo Verbo. Ele deixa 

claro, em seu tratado Sobre a encarnação do Verbo, que apesar da realidade da encarnação, o 

Verbo não ficou sujeito à limitação da corporeidade, antes “presente em toda a criação, por 

essência acha-se fora de tudo, mas em tudo está por seu poder. Estabelece a ordem em todas as 

coisas, estendendo a tudo e por tudo sua providência”34. 

A notoriedade das obras comprova que elas só podem ser verdadeiramente de Deus. 

Não sendo obras humanas, os milagres, as curas e a ressurreição atestam que Jesus Cristo não 

é um mero homem, mas a natureza divina age e sustém na consecução de cada uma delas: 

“assim, pois, se o Salvador não é simples homem, (...) evidencia-se e todos reconhecem que ele 

é verdadeiramente o Filho de Deus, Verbo, Sabedoria e Poder do Pai. Por isso, suas obras não 

são humanas e sim super-humanas e se fazem notórias como verdadeiramente oriundas de 

Deus”35. 

O resultado obtido é a definição da união hipostática, isto é, das naturezas humana e 

divina unidas em Cristo. Ela foi fruto de longas reflexões e posicionamentos tomados em 

diversos entraves surgidos em torno dessa questão. A Epístola a Flaviano, por exemplo, escrita 

pelo Papa Leão Magno ao Patriarca de Constantinopla, aponta os rumos trilhados para a 

definição que viria a ser assumida em seguida pelo Concílio de Calcedônia: “Assim, 

permanecendo intacta a propriedade de ambas as naturezas, e convergindo elas em uma única 

pessoa, a humildade foi assumida pela majestade (...). O Deus verdadeiro nasceu, portanto, 

numa íntegra e perfeita natureza de homem verdadeiro, inteiro no que é seu, inteiro no que é 

nosso”36. 

Dessa forma, o trabalho surgido durante muitos séculos resultou numa elaboração 

teológica imbuída de categorias filosóficas e conceitos provenientes do pensamento grego. Isso 

só seria possível depois de afirmar que Jesus Cristo, o Verbo encarnado, sendo verdadeiramente 

Deus, plenamente o revela, uma vez que só Deus pode conhecer a Deus de modo perfeito. Por 

outro lado, era necessário afirmar de modo convicto que ele também era verdadeiramente 

homem, para não haver separação entre quem revela e aquele que é revelado. Justamente é a 

manutenção deste tênue equilíbrio que vai pautar as pesquisas posteriores, a fim de 

compreender o mistério da encarnação de Jesus. 

                                                 
34 De incarn. 17,1 
35 De incarn. 48,9 
36 DENZINGER, Heinrich. Compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral. Trad. José Marino e 

Johan Konings. São Paulo: Paulinas, Loyola, 2007, p. 108. DH 293 
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2.1.2. O desenvolvimento da teologia escolástica 

 

Após as definições conciliares e com o desenvolvimento da teologia escolástica, nota-

se a continuação da tradição patrística com um conceito de encarnação já elaborado. Nesse 

período, observa-se que o dogma cristológico era fixado em torno de um conceito de encarnação 

que parecia não exigir novas precisões. 

É assim, por exemplo, que se desenvolve o pensamento de Anselmo cujo pressuposto 

fundamental é a noção escolástica de que é possível provar a necessidade lógica da encarnação 

por meio de argumentos racionais, sem precisar provar sua a realidade enquanto tal. A pergunta 

feita por Anselmo: “Cur Deus homo?”, ou seja, “Por que Deus se fez homem?”, prescinde de 

qualquer recurso, tanto da revelação quanto da Escritura, para ser respondida. O que se expõe 

é a tomado como base histórica da teologia sistemática subsequente. Os silogismos de Anselmo 

são dotados de premissas lógicas e verdadeiras tais como: a natureza de Deus, a pecaminosidade 

humana, a necessidade da satisfação, ou seja, da salvação da humanidade, entre outras. 

Destarte, a argumentação anselmiana exerce influência em toda a soteriologia 

subsequente e faz com que seu tratado acerca da encarnação seja uma das mais influentes 

referências para o pensamento cristão. Assim, evidencia-se a lógica da premissa de Anselmo 

acerca da encarnação, em seu discurso fundamentado na união hipostática: 

 

Por conseguinte, como a razão nos tem demonstrado inexoravelmente a 

necessidade de que tanto a natureza humana como a divina se juntem em uma 

só pessoa, e que isto não pode ser realizado em várias das pessoas divinas, 

mas que é conveniente que se faça na pessoa do Verbo, é necessário que o 

Verbo divino se una hipostaticamente ao homem37. 

 

O fato de não haver necessidade de se realizar precisões sobre o termo encarnação, nem 

pelo uso dele ser dispensado o aporte histórico ou escriturístico, não significa que no período 

escolástico ele foi deixado tratado com menor rigor científico em meio a outras formas de 

pensamento. Sendo assim, uma das clássicas perguntas feitas a respeito da encarnação referia-

se a seu motivo, formulada da seguinte maneira por Santo Tomás de Aquino: “Deus se teria 

encarnado se não tivesse existido o pecado?”38. 

                                                 
37 ANSELMO, Santo. Por que Deus se fez homem? Trad. Daniel Costa. São Paulo: Novo Século, 2003, p. 114. 
38 AQUINO, Santo Tomás de. Suma Teológica. 2ª ed. Trad. Aldo Vannuchi [et al.]. São Paulo: Loyola, 2002, p. 

57. STh III, q.1, a. 3 
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Com essa pergunta, Tomás considera a encarnação como um mistério, apontando como 

essencial a sua compreensão três pontos específicos: a conveniência da própria encarnação, o 

modo como se dá a união do Verbo encarnado e as consequências dessa união. Sobre o primeiro 

ponto, o motivo da encarnação apresenta divergência de opiniões. Entretanto, a postura de 

Tomás é bastante clara: 

 

Tudo o que provém da vontade de Deus, acima de qualquer direito da criatura, 

só o conhecemos pelo ensinamento da Sagrada Escritura, pela qual nos é dada 

a conhecer a vontade divina. Como, porém, na Sagrada Escritura o motivo da 

encarnação sempre é posto no pecado do primeiro homem, é mais correto 

dizer que a obra da encarnação foi ordenada por Deus para remédio do pecado, 

de sorte que, não havendo pecado, não haveria encarnação. No entanto, o 

poder de Deus não está limitado a essa condição: mesmo que não houvesse 

pecado, Deus poderia encarnar-se39. 

 

E assim, enquanto a encarnação assume local de destaque na lógica do pensamento da 

teologia escolástica, após o período moderno e no advento do século XX, ela deixa seu posto e 

passa a ser vista de outra forma, diferente das respostas dadas anteriormente à pergunta de 

Anselmo: “Por que Deus se fez homem?”. 

 

2.1.3. A reflexão teológica no período moderno e contemporâneo 

 

O acento que antes recaía sobre a origem do Verbo agora recai sobre o impacto que sua 

vinda causou na vivência e na história dos homens. Nesse sentido, a encarnação passa a ser 

vista com base no relacionamento entre Deus e homem e na forma como Ele não permanece 

alheio às vicissitudes que a condição humana impõe. Deus apresenta-se como aquele que salva, 

sem ficar indiferente à necessidade do homem, assumindo como sua a história humana. 

Nota-se, assim, a repercussão que a categoria História, advinda no período moderno, 

traz na pesquisa sobre o Filho de Deus. A mudança da compreensão do ser humano foi, sem 

dúvida, consequência do advento da historicização do pensamento teológico. A partir disso, 

observou-se uma “guinada antropológica” no seio da teologia, que o desenrolar dos séculos 

seguintes permitiram estabelecer a intrínseca relação entre teologia e antropologia. Dessa 

forma, leva-se a crer que o caminho “para se conhecer o Deus que se revela a nós é partirmos 

do antropológico para chegarmos ao teológico, e nunca o contrário”40. 

                                                 
39 STh III, q.1, a. 3 
40 MANZATTO, Antonio. Cristologia: teologia e antropologia. Revista de Cultura Teológica, São Paulo, v. 5, n. 

19, abr./jun. 1997, p. 8 



68 

 

É bem verdade, também, que tal mudança desembocou em pesquisas que confluíram 

para a quebra da união hipostática da natureza humana e divina ao opor radicalmente o Jesus 

da História ao Cristo da Fé, seguindo a linha de pensamento proposta por Rudolf Bultmann no 

início do século XX. Não obstante, a história de Jesus de Nazaré deve levar em conta a 

necessidade de conhecer o contexto no qual ele viveu sua própria história a fim de compreender 

melhor seus comportamentos, gestos e palavras. Assim, valoriza-se, em suas atitudes, “a 

humanidade de Jesus Cristo e o contexto onde ele viveu sua humanidade, porque, e aqui está a 

novidade, estes são os caminhos da revelação de Deus que a realidade da encarnação afirma e 

exige”41. 

O fato de trazer à tona a importância das categorias históricas sobre a vida de Jesus de 

Nazaré fará com que o estudo da cristologia deixe de ser um tratado simplesmente filosófico e 

metafísico para aproximar-se novamente da reflexão primitiva da Igreja. Paulatinamente, as 

fronteiras entre as diferentes visões se tornam mais permeáveis e muitas ligações são criadas 

com mais facilidade. 

No caso da cristologia, ela acaba adquirindo uma visão mais compreensiva de todo o 

evento Cristo, na certeza de que “a encarnação do Filho de Deus é real, e por isso é preciso 

levar em conta e tomar a sério as situações histórico-existenciais onde efetivamente ela 

aconteceu”42. Sendo assim, a cristologia contemporânea busca uma visão integral do evento 

pascal compreendido pela unidade entre paixão, morte e ressurreição. 

Nota-se que a identidade de Jesus Cristo é concebida como inseparável de sua obra 

salvífica, honrando desta maneira toda a antiga tradição patrística e conciliar, cujas afirmações 

e reflexões apresentavam um caráter soteriológico. Na patrística, o axioma de Tertuliano: “A 

carne é o eixo da salvação”43, traduz e exemplifica a reflexão acerca de Cristo a partir de uma 

orientação soteriológica. 

No tocante à temática especificamente cristológica, Tertuliano demonstrou nitidamente 

que a finalidade da encarnação é a redenção do homem, e, por isso, o Verbo assumiu a carne 

sem, porém, nela transfigurar-se. Logo, pode-se dizer que hoje cristologia e soteriologia são 

concebidas como dois aspectos de uma única realidade teológica. 

Concretamente, a cristologia deverá dar razão à fé na salvação e não se contentar com 

as provas advindas previamente das reflexões feitas pela teologia fundamental. Por isso, a 

                                                 
41 MANZATTO, Antonio. “Jesus Cristo” In: VV.AA. Dicionário do Concílio Vaticano II. Dir. João Décio Passos 

e Wagner Lopes Sanchez. São Paulo: Paulus, 2015, p. 493 
42 MANZATTO, Antonio. “Jesus Cristo”, p. 493 
43 TERTULIANO. De ressurectione carnis. In: CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. São Paulo: Loyola; 

Petrópolis: Vozes, 1993, p. 256 
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cristologia terá de se remeter às origens, e ao fazê-lo, não poderá deixar de passar pelas Sagradas 

Escrituras e enfrentar os problemas próprios ligados à história. Isto obrigará a cristologia a não 

se satisfazer com os comentários das afirmações dos grandes concílios cristológicos, tampouco 

de ser um mero desenvolvimento deles. 

Ao voltar às origens e ao passar pelas Sagradas Escrituras, a cristologia estará obrigada 

a se referir aos testemunhos da história de Jesus nas narrativas do Novo Testamento, que se 

baseiam na perspectiva da ressurreição. Depois disso, será possível mostrar a legitimidade e 

pertinência do desenvolvimento conciliar e dogmático sobre o homem de Nazaré. É inegável 

que o retorno às Escrituras marca radical e profundamente toda a tarefa cristológica 

contemporânea. 

Todas estas mudanças não se deram repentinamente, elas foram sendo gestadas num 

processo lento e cuidadoso. Um primeiro sinal explícito desta mudança é o artigo escrito pelo 

jesuíta alemão Karl Rahner, exatamente um ano depois da comemoração dos 1500 anos do 

Concílio de Calcedônia. O artigo foi publicado em uma grande obra coletiva contando com a 

colaboração de diversos autores. Intitulado, originalmente, como Calcedônia, fim ou 

começo?44, enuncia-se nele uma série de tarefas para a cristologia contemporânea como o 

retorno a uma cristologia de cunho mais bíblico e de caráter existencial, e o desenvolvimento 

de uma teologia pautada nos mistérios da vida de Jesus. Além disso, ele ainda destaca os limites 

do documento conciliar, questionando a atitude da teologia frente à definição dogmática 

clássica de Calcedônia. Isto tudo se apresenta pondo em evidência os impasses a que chegara a 

reflexão de Rahner sobre Cristo, contudo deve ser considerado como um começo e a abertura 

para novas pesquisas. 

Sendo assim, a contribuição de Rahner seguida das de outros teólogos abriram um 

importante caminho na reflexão teológica a partir de seu viés cristológico, que será o marco 

característico da teologia atual. 

Junto a Rahner não se pode deixar de mencionar a contribuição deixada pelos teólogos 

protestantes. Dessa maneira, a reflexão de Rudolf Bultmann marca de modo indelével a 

teologia, de modo que não se pode fazer teologia sem levar em conta as considerações e os 

debates que este autor provocou. Deve-se mencionar também o suíço Karl Barth, cuja obra 

deixa uma marca excepcional no pensamento teológico contemporâneo e lança definitivamente 

as bases da volta às Escrituras como tarefa inevitável da teologia. 

                                                 
44 GRILLMEIER, Aloys; HEINRICH, Bacht. Das Konzil von Chalkedon: Geschichte und Gegenwart. Wurzburg: 

Echter-Verlag, 1953. V. I. 
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Todavia, o teólogo luterano alemão Wolfhart Pannenberg será o responsável por 

contribuir posteriormente na tarefa de centralizar e fundamentar a reflexão sobre Cristo a partir 

“de baixo” e a partir do evento da ressurreição. Sua obra mais notável tem como título, em 

português, Fundamentos de cristologia45. Outra obra fundamental para a renovação da 

cristologia é O Deus crucificado46, do alemão Jürgen Moltmann, publicada originalmente em 

1972. Nesta obra, Moltmann esforça-se por integrar a dimensão da negatividade e do 

pessimismo na teologia da história que pretende desenvolver. Há também que mencionar a 

importante obra de Eberhard Jüngel, Deus como mistério do mundo47, que, por sua força e rigor 

especulativo, é considerada como uma das grandes contribuições à teologia contemporânea. 

Do lado católico, deve-se mencionar necessariamente o suíço Hans Urs von Balthasar 

com uma obra impressionantemente vasta, cuja contribuição para a cristologia é encontrada em 

Mysterium Paschale48. Nos anos setenta, dois holandeses devem ser mencionados: o jesuíta 

Piet Schoonenberg e dominicano Edward Schillebeeckx. Schoonenberg publica, já em 1969, 

sua obra Um Deus dos homens49, que será incontestavelmente inspiradora da renovação da 

reflexão cristológica atual. O segundo, Schillebeeckx, publica Jesus: a história de um vivente50, 

em 1974. Estas duas obras, como poucas, realizaram de modo exemplar o projeto teológico 

proposto por muitos teólogos, mas realizado por poucos, de voltar às Escrituras radicalmente e, 

ao mesmo tempo, levar a sério a história de Jesus. Na mesma linha, deve-se mencionar também 

o caminho da obra do cardeal alemão Walter Kasper, Jesus o Cristo51, publicada em 1974. 

Dois padres espanhóis, um diocesano, Olegario González de Cardedal, e outro jesuíta, 

José Ignacio González Faus, publicaram duas obras importantes para a cristologia: Jesus de 

Nazaré. Uma aproximação à cristologia52, e A humanidade nova. Um ensaio de cristologia53. 

Ambas, embora diferentes entre si, já tiveram várias edições e são uma referência importante 

no pensamento ibero-americano. 

                                                 
45 PANNENBERG, Wolfhart. Esquisse d’une christologie. Trad. A. Liefooghe. Paris: Du Cerf, 1971 
46 MOLTMANN, Jürgen. El Dios crucificado. 2ª ed. Trad. Severiano Talavero Tovar. Salamanca: Sigueme, 1977 
47 JÜNGEL, Eberhard. Dios como misterio del mundo. Trad. Fernando Carlos Vevia. Salamanca: Sigueme, 1984 
48 BALTHASAR, Hans Urs von. “Mysterium Paschale”. In: FEINER, Johannes; LÖHRER, Magnus. Mysterium 

Salutis: compêndio de dogmática histórico-salvífica. Petrópolis: Vozes, 1974. V. III/6 
49 SCHOONENBERG, Piet. Un Dio di uomini: questioni di cristologia. 2ª ed. Trad. Dino Pizzetta. Brescia: 

Queriniana, 1973 
50 SCHILLEBEECKX, Edward. Jesus, a história de um vivente. Trad. Frederico Stein. São Paulo: Paulus, 2008 
51 KASPER, Walter. Jesus le Christ. Trad. I. Desigaux. Paris: Du Cerf, 2010 
52 CARDEDAL, Olegario González de. Jesus de Nazaret: aproximacion a la cristología. Madrid: BAC, 1975 
53 GONZÁLEZ FAUS, José Ignacio. La humanidad nueva: ensayo de cristología. 7ª ed. Colombia: Sal Terrae, 

1984 
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No entanto, no âmbito latino-americano, deve-se citar a obra de Gustavo Gutiérrez, 

Teologia da libertação54, publicada em 1971, e a de Leonardo Boff, Jesus Cristo libertador55, 

em 1972, que marcaram a reflexão cristológica latino-americana e exerceram ampla influência 

na teologia de todos os continentes. 

Após esse grande florescer, desde a década de 1980, constatou-se na Europa certa 

estagnação da produção propriamente cristológica. O mesmo não fora observado em outros 

continentes, haja vista a produção de textos no campo da cristologia na América Latina onde 

teve um crescimento inédito56. Nesse sentido, como figura de exceção na Europa, em 1993, o 

teólogo jesuíta francês Joseph Moingt publica uma das obras mais originais da cristologia 

contemporânea, objeto de estudo da presente pesquisa: O homem que vinha de Deus. 

 

2.2. A encarnação para Joseph Moingt 

 

A quantidade de produção bem como a variedade de escritos no campo da cristologia 

revelam o interesse e as possibilidades que brotam das reflexões dos diversos autores. Tamanha 

variedade constata a importância que a cristologia carrega e a missão que ela assume para com 

a teologia, no sentido de explicar a origem do Filho de Deus e as implicações para a humanidade 

inteira. 

É nesse sentido que caminha a colaboração de Joseph Moingt acerca do mistério da 

encarnação. Seguindo o caminho proposto pelo Novo Testamento, passando pela vertente 

trinitária, até chegar a revelação que Deus faz de si mesmo ao homem no Homem Jesus. Desde 

o começo, as narrativas sobre a encarnação foram interpretadas no sentido da expressão joanina: 

“E o Verbo se fez carne” (Jo 1,14). Ou seja, a origem humana de Jesus passa a ser entendida 

como sendo devida a uma intervenção milagrosa de Deus. 

Surge, então, a ideia da encarnação do Verbo preexistente em Deus como ponto de 

partida do dogma cristológico elaborado pelos primeiros concílios, de modo que acabavam por 

conceber a humanidade de Cristo como natureza, mas não como pessoa. Contra esse modo de 

ver, a teologia precisou redescobrir a humanidade de Jesus e o que ela realmente era, pois “no 

                                                 
54 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia de la liberación: perspectivas. 4ª ed. Salamanca: Sigueme, 1973 
55 BOFF, Leonardo. Jesus Cristo libertador: ensaio de cristologia crítica para o nosso tempo. 3ª ed. Petrópolis: 

Vozes, 1972 
56 A título de complementação, cf. HURTADO, Manuel. Novas cristologias: ontem e hoje. Algumas tarefas da 

cristologia contemporânea. Perspectiva teológica, Belo Horizonte, v. 40, n. 112, p. 315-341, set./dez. 2008. 
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início tínhamos um Jesus-homem no qual era preciso descobrir Deus; após o impacto da 

definição de Niceia tínhamos um Jesus-Deus no qual era preciso redescobrir o homem”57. 

Partindo do ponto de vista moderno acerca da inteligência da fé, não é mais possível 

construir uma cristologia com base na encarnação, que se apresenta como um conceito teológico 

e não como um acontecimento histórico. Só é possível estabelecer que Jesus é Filho de Deus 

em virtude de sua ressurreição, conforme o kerygma apostólico, que não menciona a 

encarnação, mas o nascimento de Jesus enquanto homem, com a finalidade, segundo Moingt, 

de “relatar o acontecimento e o que o faz, o que o classifica entre as coisas passadas, realizadas, 

dizendo o que verdadeiramente aconteceu” (HVD, p. 33). 

Pode-se, então, identificar legitimamente a imagem de Jesus como Filho de Deus e, 

portanto, como o Verbo de Deus do prólogo de João, pois ele permanece, pela encarnação, 

desde sempre ligado ao Cristo Primogênito, abrindo-lhe o tempo e fazendo-o vir à existência 

do princípio dos tempos, para compreender que o nascimento de Jesus não é um começo 

absoluto, mas a continuação e a implementação da revelação do Verbo, que se faz antes de 

mergulhar na temporalidade da carne do mundo. 

Neste ponto, investiga-se o conceito de encarnação que percorre o trabalho de Joseph 

Moingt, com o enfoque dado à abordagem que ele faz em O homem que vinha de Deus e o 

desdobramento de sua reflexão contido em Deus que vem ao homem – da aparição ao 

nascimento de Deus58. 

 

2.2.1. Encarnação como ato de revelação 

 

O prólogo do Evangelho de João situa a encarnação do Verbo na continuidade de uma 

história da revelação, cujo término será o desvelamento da verdade de Deus por seu Filho único, 

Jesus Cristo. Sob esta luz, o ato do Pai de enviar o Filho e o ato do Filho de vir e de nascer na 

carne humana são vistos como a inscrição e a revelação do Verbo na criação e na história de 

Israel no nascimento de Jesus. 

Isso permite considerar a encarnação como um acontecimento histórico. Embora o 

Verbo enquanto tal permaneça invisível, Joseph Moingt afirma que sua vinda em Jesus se situa 

                                                 
57 BOTTERÓ, Jean; OUAKNIN, Marc-Alain; MOINGT, Joseph. A mais bela história de Deus: quem é o Deus da 

Bíblia? Trad. Luciana Veit. Rio de Janeiro: DIFEL, 2001, p. 158 
58 A título de complementação, cf. PEIXOTO, Cacilda Mendes. A encarnação na perspectiva da solidariedade em 

José Ignacio González Faus. 2011. 117 f. Dissertação (mestrado) – Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, 

Belo Horizonte. 2012, p. 31-40 
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na história humana “que é a pré-história de Jesus (...), e, portanto, o processo da encarnação do 

Verbo em vias de realizar-se desde sempre” (DVH II-I, p. 315). 

Considera-se, então, a encarnação na lógica de um ato de revelação, que se faz durante 

a história de Jesus, não em único instante, mas em toda a duração de sua história, como um 

processo de revelação. Tal processo não seria uma simples manifestação da bondade e 

misericórdia de Deus para o homem, mas a revelação mesmo de sua presença com ele e no 

meio dele, tal como Ele é em si mesmo. 

Porque essa presença se fez em Jesus e por ele, Deus mostrou-se ao homem e o entregou 

seu Filho em Jesus, desde toda a eternidade. Deste modo, a encarnação assume um significado 

diferente: “não é um acontecimento que concerne somente a Jesus, como muitas vezes se 

entende (...). É um acontecimento que sobrevém a Deus mesmo, que o afeta: é uma ‘paixão’ de 

Deus – e sucede-lhe estar aí, manter-se aí, estar retido aí” (DVH II-I, p. 316). 

Na realidade, a encarnação é entendida como um dom que o Pai faz de seu Filho para 

permanecer para sempre com o homem. Isso se dá por meio do Espírito, que insere a novidade 

do aspecto trinitário na revelação do “evento Cristo”, quando é estendido em todas as dimensões 

do tempo e do espaço: “Deus não veio em visita à terra, não veio para fazer ali alguma coisa e 

logo ir embora; apareceu na terra porque já estava ali para permanecer, doravante e para sempre 

unido a nós” (DVH II-I, p. 317). 

Assim posto, Moingt coloca o conceito de encarnação no coração do problema trinitário. 

O que está em jogo não é afirmar a concepção metafísica do ato da encarnação ou da existência 

trinitária, mas sempre procurar precisar e contemplar a noção de Deus que a revelação trinitária 

apresenta. A solução por ele apresentada é ver que a encarnação, em seu ato revelador, concerne 

tanto ao Pai quanto ao Filho. 

De modo maior, concerne ao Pai, antes mesmo que ao Filho, não só com relação ao ato 

de enviar o Filho, mas igualmente em seu ser-pessoa. Por essa razão, a dificuldade está na 

maneira de conceber a hipóstase do Pai, pois, segundo ele, “Deus se constitui em pessoa de Pai 

ao chamar Jesus a existir por si mesmo e só por ele, e o ser de Jesus se constitui de imediato em 

pessoa de Filho, recebendo gratuitamente a vida do amor que lhe permite existir” (HVD, p. 

540). 

É, pois, o amor originante que dá a missão ao Pai de acompanhar o Filho na tarefa que 

ele lhe impõe, sob a forma humana. E é por isso que, na encarnação, ele chega à plenitude de 

seu ser-pessoa, que imbrica o “Eu” de um no “Eu” do outro, fazendo do “Tu”, ao qual o Pai se 

dirige, expressão exata da relação de amor com todo “Outro” além de si. Logo, aquele que é 

enviado torna presente aquele que envia e o representa, “porque existe uma reciprocidade na 
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relação pai-filho, que não se encontra no mesmo grau nas outras relações pessoais. O pai se 

reconhece no filho: espera ser respeitado na pessoa do filho” (HVD, p. 542). 

Deve-se dizer também que o Verbo se torna pessoa encarnando-se. Não que antes ele 

não tivesse subsistência ou, talvez, individualidade, mas porque na encarnação ele se completa 

na ordem da relação existencial característica de pessoa. O Verbo já existia, e aqui vê-se latente 

a concepção de preexistência, mas passa a ser efetivamente “Outro” quando vem existir em um 

outro e em relação a outros. 

No fundo, o ato de revelação dá-se pelo modo com que o Verbo comunica a Jesus seu 

próprio caráter de Revelador do Pai. Jesus torna-se, em si mesmo, a revelação viva do Pai e de 

seu amor por todos os homens. Nesse aspecto, ele leva a compreender a razão pela qual o 

“Verbo se fez carne”, do prólogo de João, utiliza a palavra egéneto (devir, advir), uma vez que 

pontua a narrativa do gesto criador e revelador do Verbo. O Sim criador torna-se na encarnação 

o Sim daquele que devia vir, daquele que, como diz Moingt, responde “à interpelação do Pai, 

(...) e, portanto, também o Sim ao mundo que o Pai exprime nele como vontade de que o mundo 

seja, e consentimento à sua autonomia” (DVH II-I, p. 323). 

O teólogo francês fala, ainda, de uma dinâmica de ocultação do Verbo em Jesus, não no 

sentido de uma “extinção”, mas no sentido da revelação como um desvelamento que se faz 

através de um véu, como quem se esconde nele. 

O Verbo revela-se em Jesus tal como é em si mesmo, mas sob o véu da carne, do 

efêmero. Ele não vem a Jesus por uma conduta imposta, para se fazer reconhecer por ele, mas, 

pelo contrário, confia a ele “sua personalidade e toma sobre si a diferença de Jesus, de tal 

maneira que não sejam mais um outro e um outro, mas diferentemente o mesmo” (DVH II-I, p. 

325). 

Nesse caso, no Jesus que nasce, o Verbo recebe uma nova existência, tornando-se Filho. 

De fato, o nome Filho, pela correlação com o nome Pai, expressa uma existência fundada em 

uma geração eterna, que causa estranheza ao se identificar com a existência humana e temporal 

de Jesus. Dessa forma, a junção do Cristo, Filho de Deus, ao nome de Jesus parece, 

tentadoramente, dividir sua existência em duas. Sobre a união hipostática, o próximo ponto vai 

esclarecer essa distinção. 

Em todo caso, o que Moingt recorda é a significação dada ao Verbo, já utilizada por 

outros teólogos anteriormente, para explicar o modo de geração “intelectual” do Filho. O nome 

Verbo tem a vantagem de designar aquele que é o Revelador do Pai por propriedade pessoal. 

Mas, haveria alguma razão, além da linguagem, para dar o nome de Filho ao Verbo, justamente 

no momento de ele se encarnar? 
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Ele responde de modo afirmativo evocando o modelo do próprio prólogo joanino, que 

somente introduz o nome Filho após dizer que “o Verbo se fez carne”. Ora, a carne expressa o 

que é mais contrário à natureza de Deus. Ela distancia ao máximo o espírito, rebaixando-o ao 

efêmero. Logo, ela é a chave de leitura para entender que é assim a relação de Deus com todo 

outro que não seja ele: “o amor desse todo outro, enquanto amor absoluto e absolutamente 

gratuito, está inscrito no amor de um outro si-mesmo que é o ato pelo qual o Pai gera seu Filho 

e cria o mundo” (DVH II-I, p. 326). 

Encarnando-se, o Verbo se coloca na condição de criatura, se abre para uma perspectiva 

de temporalidade e cumpre novamente o que era desde o começo: o Primogênito de toda a 

criação. Unindo-se à carne, o Verbo se põe na condição de receber uma nova existência, a de 

criatura, oferecendo em troca a sua existência eterna, “que o Pai lhe restitui logo reconhecendo-

o como seu próprio Filho nesse ser diferente que ele se tornou para ser o amor do Pai por todo 

outro que ele” (DVH II-I, p. 327). Essa é a razão de atribuir o nome de Filho somente no 

momento da encarnação. 

 

2.2.2. A união hipostática 

 

Neste ponto, Moingt envereda nas definições conciliares da pessoa de Cristo 

identificada à do Verbo e de sua constituição em duas naturezas distintas: divina e humana. 

Mas logo ele aponta as exigências do pensamento teológico moderno, que respeita a divindade 

de Cristo, mas reivindica a integralidade de sua humanidade, tendo em vista tanto a antropologia 

como a veracidade das narrativas evangélicas. Ele procura conciliar essas exigências 

aparentemente contraditórias e observa que a encarnação, enquanto processo relacional, 

estende-se a toda a duração da história de Jesus. 

Seu pensamento distancia-se, assim, da teorização dogmática que define a encarnação 

pelo conceito de união hipostática. Esse conceito define a união do Verbo à humanidade 

nascente de Jesus de modo a lhe permitir fazer sua a natureza da humanidade, própria e 

totalmente, mas impedindo essa natureza de tornar-se pessoa humana, de modo que ela se 

tornará pessoa por sua identificação com a pessoa divina do Verbo. 

Nesta concepção, o Evangelho não conta a história de Jesus, mas aquela do Verbo 

naturalizado homem. Ela não permite mais considerar Jesus enquanto verdadeiro homem pois, 

pela antropologia moderna, é da natureza do homem ser pessoa e Jesus não é verdadeiro homem 

se não for ele mesmo a dizer “Eu”. É por essa razão que a maioria dos teólogos contemporâneos 
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aceitam falar da pessoa humana de Jesus, mas recaindo em uma cristologia implicitamente 

nestoriana, ou então sem conseguir ligar a história de Jesus ao dogma. 

O conceito de encarnação que requer a ideia de preexistência, é visto como “mítico” 

apesar de sua verdade inextricável, porque separa tanto o Filho de Deus e o Homem Jesus, 

quanto a essência divina e sua manifestação corpórea, reunindo-as apenas por um movimento 

de descida e subida, sem se aprofundar no real acontecimento da crucifixão e da ressurreição 

de Jesus. 

Isso já era notado desde a antiguidade. O anúncio da fé, desde muito cedo, era 

fundamentado no mistério da encarnação. O nascimento de Jesus e as narrativas da concepção 

virginal eram invocados como prova de que Jesus não era um homem comum, mas o próprio 

Filho de Deus. 

Havia, também, por parte daqueles que faziam uma apologética cristã, referências às 

mitologias pagãs dos filhos de deus, para dar credibilidade ao contrário a essas narrativas. A 

catequese ensinava comumente que Cristo era anterior ao tempo da criação. Moingt comprova, 

então, que a crença na geração eterna do Verbo já era difundida antes mesmo de tornar-se 

dogma de fé, e “a primeira definição do Credo oficial e universal da Igreja foi a proclamação 

da coeternidade e da consubstancialidade do Pai e de Jesus Cristo, seu Filho (Concílio de 

Niceia, 325)” (DVH II-I, p. 328). 

O conceito de união hipostática foi cunhado e definido com a finalidade de afirmar que 

o próprio Verbo tinha verdadeiramente se tornado homem, assumindo uma natureza 

verdadeiramente humana ou apropriando-se dela. Desse modo, o autor afirma que “Jesus não 

viera ao mundo para existir em si e por si e à parte dos outros como todo indivíduo humano, 

mas simplesmente para fazer dom ao Verbo de Deus de sua natureza humana particular 

(Concílio de Éfeso, 431)” (DVH II-I, p. 328). 

A definição dogmática prova o zelo e o cuidado que a Igreja teve, desde o início, para 

resistir às dificuldades na defesa da plena integridade da humanidade do Cristo. Sendo assim, 

ele conclui que “foi definida a existência de Cristo em duas naturezas, cada uma perfeita em 

seu gênero, unidas em um só sujeito, sem confusão nem separação (Concílio de Calcedônia, 

451)” (DVH II-I, p. 329). 

Contudo, apesar de todo zelo e esforço, a definição dogmática não resolveria de uma 

vez por todas os problemas ao redor da encarnação. Um perigo resultante dessa definição, por 

exemplo, surgiu na interpretação que se apresentou em duas tendências contrárias. 

A primeira tendência, da escola alexandrina, recusava-se a considerar Jesus como um 

ser humano individual e real, de tal modo que a humanidade unida ao Verbo era absorvida nele. 
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Desse pensamento decorre que “Jesus como indivíduo não foi um homem, mas já um super-

homem, o Homem-Deus” (HVD, p. 226). 

Por outro lado, a tendência da escola antioquena e nestoriana preservava a humanidade 

individual de Jesus, mantendo-a à parte da divindade do Verbo, a ponto de lhe quebrar a unidade 

existencial. Assim, Moingt termina dizendo que “o dilema desses dois métodos cristológicos é 

insuperável, enquanto a cristologia se desenvolver a partir da ideia de Encarnação, em vez de 

fazê-la, ao contrário, chegar a essa ideia como à sua conclusão” (HVD, p. 226). 

Tal postura segue a resolução do dilema acerca da união hipostática proposta por 

Wolfhart Pannenberg que, segundo Moingt, é o único teólogo contemporâneo que propôs um 

caminho verdadeiramente novo para conciliar a doutrina dogmática tradicional com a exigência 

de uma cristologia construída voltada para a história: “penso, com ele, que é preciso substituir 

pela ressurreição de Jesus o conceito de encarnação como fundamento da cristologia, e partir 

de seu comportamento humano em face de Deus, para estabelecer sua filiação divina” (HVD, 

p. 228). 

No entanto, a mera substituição não resolve o impasse para a compreensão acerca do 

mistério da encarnação. Com isso, Moingt trata o conceito dogmático não como a definição do 

mistério tomado em si mesmo, mas como seu enunciado. Em outras palavras, o mistério da 

encarnação não consiste exatamente no conceito, mas seria a melhor forma de enunciar o 

mistério de Jesus Cristo em um determinado contexto cultural. 

Todavia, o conceito de encarnação sugere um modo inverso ao modelo de identificação 

pela união hipostática, proposto pela tradição patrística clássica: “Persona personam 

consumpsit”, isto é, “a Pessoa do Verbo consome a pessoa humana”. A novidade por detrás do 

conceito de encarnação é que o Verbo encarnado deixa-se absorver na humanidade do Homem 

Jesus, comunicando-lhe sua identidade de Verbo sem qualquer tipo de mudança, mas deixando 

integralmente a sua, porque “a integridade da humanidade de Jesus é postulada nisso mesmo 

que é o Verbo que vem a ele, por sua própria iniciativa” (DVH II-I, p. 334). 

O modo como se dá essa identificação consiste no desenrolar de um processo temporal. 

Tal processo exige, em primeiro lugar, a liberdade da humanidade absorvida pelo Verbo, para, 

num segundo momento, construir a relação de filiação, tal como é revelada no Filho. 

A revelação, nesse sentido, ensina, em um grau bastante elevado, que o homem, criado 

à imagem e semelhança de Deus, tem o dever de assemelhar-se a um totalmente Outro, mas 

isso só é possível pela livre cooperação da graça de Deus. Dessa maneira, ele tem de construir 

sua verdadeira imagem de homem feito para Deus. 
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A solução é dada quando se nota que a encarnação segue um processo histórico de 

revelação, que é da mesma natureza do que ela leva a termo. Moingt define-a, como o faz no 

tempo da história, como sendo “o ato de Verbo de dizer-se na história de Jesus assumindo-a, 

isto é, projetando-se nela para fazê-la sua a termo” (DVH II-I, p. 338). Logo, a encarnação, 

apresentada anteriormente como ato de revelação, não se reduz ao ato do Verbo apropriar-se da 

humanidade de Jesus. 

A encarnação é um processo temporal, um devir que só chega à sua plena realização no 

termo da história de Jesus e “toda essa história de Jesus é revelação, em sua totalidade, e nisso 

mesmo é encarnação se fazendo: processo de identificação de Jesus ao Verbo que identificava 

com ele” (DVH II-I, p. 338). 

 

2.2.3. A divindade presente na história 

 

Um possível defeito desta concepção é continuar se prendendo a uma noção biológica 

da natureza humana, isto é, da alma unida ao corpo, desconexa da história onde isso acontece. 

Em consequência, a encarnação acaba sendo compreendida não como um ato revelador, mas 

como um ato físico milagroso. 

Para a fenomenologia contemporânea, a natureza do homem é um produto da história, 

isto é, ela é de ordem cultural. O homem vive em constante interação com o universo. 

Integrando-se ao universo, ele percebe-o com a percepção dos outros e fabrica seu meio 

ambiente a ponto de lidar somente com um universo humanizado. Ele nasce indivíduo e torna-

se pessoa estabelecendo relações de linguagem com os outros. Constrói sua personalidade como 

um tecido de relações, de tal forma que vive nos outros tanto quanto em si. A língua, por 

exemplo, está inscrita na carne do homem como um código cultural evolutivo que o abre para 

a história passada e futura, que o incorpora a essa história e que o abre a um universal humano 

inter-relacional. Em suma, a verdadeira humanidade do homem é historicidade. 

Uma vez posto esse princípio de explicação, Moingt desenvolve e expõe a ação do 

Verbo de tornar-se carne sob a forma de uma revelação que se faz durante toda a existência de 

Jesus. Ele descreve a identificação progressiva de Jesus com o Verbo que, lançado em sua carne, 

não cessa de vir a ele do passado e do futuro ao mesmo tempo, deixando-lhe o domínio do 

presente. E, assim, será o acabamento da encarnação compreendida como revelação, 

reconciliando a antiga teologia do Verbo encarnado com a teologia dita narrativa. 

O reconhecimento de Jesus como pessoa humana, na perspectiva da encarnação, não 

obriga a reduzir a subsistência do Verbo à sua inerência em Jesus, como se fosse carente de 



79 

 

autonomia, e, tampouco, conceber a coexistência de dois sujeitos ligados, mas irredutíveis um 

ao outro. Isso exige o desdobrar do “fazer-se carne” (sarx egéneto) do Verbo no tempo da 

existência de Jesus na carne, ou ainda, no dizer de Moingt, “conceber a encarnação no registro 

da história, que é o conceito próprio da revelação, em vez de encerrá-la no episódio biológico 

de um nascimento” (DVH II-I, p. 339). 

O autor deixa claro que ao falar da concepção da encarnação na história, gradualmente, 

acaba fazendo uma identificação entre Jesus e o Verbo não com relação a um crescimento de 

Jesus em divindade, ou ao Verbo em humanização, mas no desenvolvimento de uma história 

comum a ambos, sem que um possa apropriar-se dela sem o outro. Isso só pode ser construído 

na sucessão do tempo, dando sentido ao que se desvela pouco a pouco na missão de Jesus, que 

dela toma consciência e a escreve no passado, no presente e no futuro. 

Sendo assim, o teólogo francês explica que a identificação entre o Verbo e Jesus dá-se, 

primeiramente, sob o modo do passado, e acontece de duas maneiras. Na primeira, o Verbo, 

que vem ao encontro de Jesus, insere em sua existência o passado que lhe foi preparado desde 

o começo dos tempos. Isso mostra que Jesus já nasce diferente de qualquer outra criança, 

carregado de história, da “história que traça previamente seu destino e que lhe é dada para que 

dela se encarregue como ‘Aquele que devia vir’” (DVH II-I, p. 341). Na segunda maneira, o 

próprio Verbo consiste no passado de Jesus, porque, ao se abandonar nele, torna possível a 

dimensão da eternidade de sua vida no tempo manifestada no laço de filiação entre a existência 

humana de Jesus e sua relação existencial com o Pai, que “nele permanece durante toda a 

duração de sua vida como a marca em Jesus de ter sido feito Filho de Deus” (DVH II-I, p. 341). 

É por isso que, ao falar da identificação entre o Verbo e Jesus, deve-se levar em conta a 

presença que lhe é dada com toda propriedade, e a necessidade de identificar-se com ela para 

apropriar-se efetivamente. Na medida em que essa identificação não está acabada, essa presença 

fica na ordem da promessa, naquilo que ainda está por vir, o que revela a necessidade de falar 

sobre a identificação, num segundo momento, sob a dimensão do futuro. 

Nesse sentido, Joseph Moingt ensina que Jesus se apropria dessa realidade respondendo 

ao apelo do Pai, que não vinha mais do passado da história, mas remetia ao futuro de toda a 

criação. Jesus exprime sua consciência escatológica a partir do momento em que assume sua 

responsabilidade diante da história e inaugura sua missão como o tempo do fim dos tempos: 

“Cumpriu-se o tempo e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho” 

(Mc 1,15). Na íntima convicção de sua missão, Jesus entende que a vinda do Reino estabelece 

estreita proximidade com o Pai, e, por meio dela, compreende o sentido da brevidade do tempo. 

Logo, se resta tão pouco tempo, o futuro de Jesus “não é tanto fazer grandes coisas para o 
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serviço de Deus quanto ser aquele pelo qual seu Reino chega, é tornar-se, ele mesmo, tão 

próximo de Deus que Deus por ele e nele venha ao mundo” (DVH II-I, p. 343). 

Assim, Jesus identifica-se ao Verbo, na dimensão de futuro, da mesma forma como o 

Verbo se tinha identificado a ele na dimensão do passado. A vida de Jesus, tomada pela 

obediência ao Pai desde seu nascimento, mostra-se receptora da herança que o Pai lhe destinara, 

transfigura-se no mistério da presença de Deus com ele e passa diante dele, como um destino 

inexorável, para torná-lo, em seu futuro, o Filho de Deus. Moingt esclarece, então, dizendo que 

Jesus não se identifica com o Verbo como se tomasse posse de seu passado e de seu futuro de 

Filho de Deus, mas “sob modo de um abandono total a seu destino passado e futuro de Filho, 

um destino que só pode consumar-se na morte” (DVH II-I, p. 343). 

Nesse sentido, o desenvolvimento do passado e do futuro aponta para o sentido maior 

da realização na dimensão do presente. De fato, o presente é o único momento de tempo onde 

o ser humano pode ter verdadeiramente o domínio. Contudo, o presente, em si mesmo, é sem 

espessura, é apenas uma passagem, cuja imbricação do passado com o futuro aponta a chegada 

do futuro sobre o passado, que, por sua vez, morre nele e nele desaparece. 

A cada instante Jesus acolhe o Verbo que vem a ele do seu passado e, mais distante, do 

seu futuro, ocupando a totalidade desse passado e futuro para fazer deles um dom. É por isso 

que Jesus nunca é sem identificar-se com o Verbo, nem sem identificar-se com o ser Filho de 

Deus. Jesus não acolhe o Verbo como um hóspede que vem acomodar-se em sua casa, mas 

como dom do Pai em fazer, no presente, o passado e o futuro recebido do Verbo. De modo que, 

o Verbo, mesmo não estando em Jesus como se efetivamente já o fosse no momento do presente 

que passa, “é nele essa pura passagem, esse fluxo e refluxo do passado no futuro e vice-versa, 

pelo qual não cessa de dar-se a Jesus para ser sua identidade de Filho, pelo fato de tê-lo a todo 

momento em relação de existência com o Pai” (DVH II-I, p. 344). 

Isto posto, o Verbo acaba por coincidir com Jesus em sua morte, naquele que morre e 

se abandona totalmente ao Pai, terminando de passar pela morte o que faz passar para a 

eternidade. Assumindo a diferença absoluta entre Deus e homem, o Verbo acaba por tornar-se, 

em Jesus, a alteridade do Pai. 

Quando se diminui entre um e outro a distância imposta pelo tempo e a carne, o Verbo 

e Jesus terminam por identificar-se num só sujeito: o Filho de Deus. Eterno e divino, segundo 

a pessoa do Verbo, histórico e humano, em virtude da história de Jesus, ele é para sempre 

integrado ao projeto de Deus, que vem a termo na ressurreição. 

O que se proclama sobre o Cristo ressuscitado já foi dito e assumido no Concílio de 

Calcedônia. Sabe-se que ele é Deus perfeito e homem perfeito, sem ter a necessidade de 
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conceber duas naturezas distintas porque “sua humanidade se realizou totalmente na 

humanidade de Deus, não absorvida pela divindade, mas, ao contrário, desdobrada sob o modo 

de ter se tornado a história efetiva de Deus com os homens” (DVH II-I, p. 349). 

Por essa razão, Moingt afirma que o Cristo ressuscitado é o Verbo encarnado, sem temer 

reciprocamente de conceber o Verbo encarnado, em sua eternidade, como sendo o Homem 

Jesus, que morreu e ressuscitou. Dessa forma, a ressurreição, que pertence ainda ao tempo e já 

à eternidade, transforma a singularidade da existência humana, permanecendo como elo vivo 

do Pai com os homens. 

Se, então, se concebe Cristo ressuscitado sob a ótica do Verbo encarnado, então 

compreende-se a união hipostática e a distinção em duas naturezas de outro modo que esses 

dois conceitos realmente exprimiam. 

O primeiro abstrai totalmente a individualidade humana de Jesus, isto é, sua 

historicidade, que é salvaguardada quando vista sob a ótica do Cristo ressuscitado. O segundo, 

por sua vez, só conserva a ideia de uma natureza humana abstrata e mantida à parte da divindade 

de Cristo. Sendo assim, a antiga teologia do Verbo encarnado tem como grande mérito 

“conceber a história que se faz em Jesus como ato e dom de Deus, o que as cristologias 

narrativas só chegam a postular in fine” (DVH II-I, p. 350). 

Segundo Moingt, deve-se entender a encarnação como “o Verbo que transfere sua 

identidade para a história na qual nasce Jesus” (DVH II-I, p. 351). A destinação à morte já se 

encontra inserida na transferência inicial, uma vez que tudo o que nasce deve morrer. Portanto, 

o que acontece com Jesus acontece também com o Verbo, que se identificou com sua história. 

Pode-se compreender, então, que o Verbo morre em Jesus morrendo. E isso se dá através 

da vinda de Deus no tempo, isto é, a vinda ao fim de seu tempo. Aquilo que se tinha transferido 

para a história de um homem destinado a morrer desaparece do tempo, com a diferença de que 

a morte de Jesus ganha uma nova significação no fim do tempo. 

Todavia, é assim que o Verbo cumpre sua alteridade com o Pai, pois, de acordo com 

Moingt, “reconhece logo o tempo para a morte, chegado a seu fim na morte de Jesus e 

regenerado por ela em destinação à vida eterna, inaugurada na ressurreição de Jesus” (DVH II-

I, p. 353). 

Tendo compreendido que Jesus se tornou Filho de Deus pelo fato de uma identificação 

progressiva com o Verbo, que se fez ao longo de sua vida, respeita-se plenamente a prioridade 

da historicidade, indissociável nesse processo. É por isso que se pode ter a mesma linguagem 

que as cristologias narrativas, confirmando principalmente o papel fundamental da ressurreição, 

assumido como revelação da filiação divina de Cristo. 
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Em tudo isso, Moingt nota que não há necessidade de afirmar que Jesus era Deus nem 

que pensava, falava ou agia como Verbo eterno de Deus. Respeita-se a integridade da 

humanidade de Cristo pelo respeito às narrativas evangélicas. 

O conceito de encarnação permite dar razão à filiação eterna de Cristo, mesmo quando 

se faz uma cristologia que aponta para a centralidade da ressurreição. Deste modo, compreende-

se o pensamento de Moingt pela expressão: “o fim reflui sobre o começo, porque nenhum ente 

torna a não ser o que ele tinha em si a possibilidade e o dever de vir a ser” (DVH II-I, p. 354). 

Todavia, a ressurreição é ato de Deus, não de Jesus. Por ela, pode-se contemplar que 

Deus estava ali presente desde o começo, segundo o que se manifestou no fim, sem poder 

remontar para além do que é narrável desde o início, a menos que seja transformado em conceito 

de encarnação, mas ao preço de escapar da história vivida por Jesus. 

Por isso, afirma o teólogo francês, “é que tínhamos saído da narrativa evangélica para 

escrutar a pré-história de Jesus, a que o Verbo faz e conta na história da revelação” (DVH II-I, 

p. 354). E, assim, pode-se conciliar a linguagem da teologia dogmática do Verbo encarnado 

com a da cristologia narrativa. 

 

2.2.4. A encarnação redentora na história da humanidade 

 

Ao término da explanação acerca da encarnação, Moingt investiga sua repercussão na 

história humana, ou seja, perguntando por seu alcance salvífico. Pelos Padres da Igreja, este 

alcance era considerado como a restauração de toda a natureza humana no esplendor original 

da semelhança com Deus. Os teólogos modernos, por sua vez, julgam em conformidade com o 

conjunto de narrativas do Novo Testamento a fim de situar a obra da salvação sob o 

acontecimento pascal da morte e ressurreição de Cristo. 

Sem ter a pretensão de desenvolver uma teologia da redenção, Moingt ressalta o laço 

que liga o nascimento e a morte de Jesus em um mesmo acontecimento de salvação, 

perguntando-se pela repercussão na história humana. 

Dessa maneira, ele destaca a encarnação como o ato do Verbo de se unir, isto é, de se 

entregar à história de Jesus para formar sua pessoa humana na pessoa de Filho de Deus. O 

Verbo rebaixa-se em Jesus até carregar a história humana. Essa história, por sua vez, o Verbo 

mesmo havia conduzido até Jesus para que ele a fizesse sua. 

Isso não quer dizer que o Verbo se torna progressivamente homem e Jesus 

progressivamente Deus por crescimento do menor ao maior, mas a história que Jesus vive 

cotidianamente é a mesma que o Verbo lhe preparava desde o começo dos tempos para que ele 
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a conduza até a sua realização, isto é, sua morte e ressurreição, aceitas como a redenção de toda 

humanidade. 

Os Padres da Igreja gostavam de interpretar a redenção do ponto de vista otimista de 

uma restauração da natureza humana em sua semelhança com Deus, dando lugar de destaque à 

encarnação. Esta era compreendida como a geração humana do Verbo de Deus, a quem era 

atribuída o alcance universal da regeneração da humanidade. É bem verdade que não deixavam 

de atribuir um valor redentor à paixão e morte de Jesus, mas preferencialmente prevalecia a 

bondade do Criador para com a criatura. 

Outro tipo de compreensão, sob a ótica do sacerdócio de Cristo, relaciona a encarnação 

ao sacrifício pascal, fazendo-a ser entendida como a prova suprema do amor de Deus pela 

humanidade, mas acentuando a obrigação do Filho em sacrificar-se a seu favor. Tal é a posição 

concebida por Claude Chopin, em O Verbo Encarnado e redentor: “Jesus Cristo é o soberano 

sacerdote da Lei Nova. A consagração desse sacerdócio é a própria união hipostática (...). A 

obra redentora é definida, por consequência, como o exercício do ministério sacerdotal do 

Verbo encarnado”59. 

A ideia de “encarnação redentora” apresentada por Moingt reaproxima o tema da 

redenção ao da encarnação. Seguindo sua reflexão, a encarnação é um processo de identificação 

entre o Verbo e Jesus. Contudo, ela torna-se redentora quando ambos cumprem solidariamente 

a obra da salvação que, na verdade, é “um acontecimento histórico que os associa no mais 

íntimo deles mesmos, a saber, o cumprimento pelo Verbo do devir-outro que toma em Jesus 

quando este se entrega ao destino filial a que o Pai o chama” (DVH II-I, p. 356). 

A parceria solidária entre o Verbo e Jesus não se reduz a uma mera repartição de tarefas, 

inferiorizando a pessoa humana de Jesus como instrumento do Verbo, mas revela as liberdades 

obedientes de ambos ao projeto do Pai, de tal modo que leva Moingt afirmar: “a salvação é 

inteiramente dom do Pai e inteiramente dom conjunto do Verbo e de Jesus ao Pai, ‘conjunção’ 

que não é outra coisa que o acontecimento da encarnação encaminhando-se para seu termo junto 

ao Pai” (DVH II-I, p. 358). 

Para que a encarnação seja revelada como redenção definitiva, era preciso que o homem 

tivesse a possibilidade imediata de participar da vida eterna oferecida a todos em Cristo, a fim 

de evitar o pecado que leva à morte, ou repará-lo de alguma forma logo que cometido. Deve-se 

lembrar, então, que o Pai veio até o homem por seu Verbo, que se tornou homem em Jesus, seu 

Filho. No entanto, envia o Espírito Santo para habitar junto do homem, estabelecendo com este 

                                                 
59 CHOPIN, Claude. apud DVH II-I, p. 356 
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laço estreito de comunhão, que não se pode ser rompido pelo pecado, e revela a redenção 

definitiva preconizada pela encarnação. 

Esse ponto acerca da encarnação redentora reflete, em Moingt, a tendência da teologia 

contemporânea em ligar, mais estreitamente, o acontecimento da encarnação, a redenção e o 

dom do Espírito Santo. 

Desse modo, ao lado dele, outros teólogos contemporâneos definem a obra da redenção 

pela intervenção do Espírito Santo. É o caso de Walter Kasper ao afirmar que “a salvação é a 

participação comunicada por Jesus Cristo à vida de Deus no Espírito Santo (...). Jesus é a 

salvação do mundo: é aquele que está cheio do Espírito Santo, aquele que tem a plenitude de 

que participamos no Espírito”60. Também, Jürgen Moltmann defende que “é da humanidade 

transfigurada do Ressuscitado que procede o Espírito Santo. E por ela que ele é comunicado”61. 

E ainda Eberhard Jüngel, mesmo acentuando o aspecto sacrificial da morte de Cristo, 

com sua reflexão coloca em primeiro plano a vinda do Espírito no conjunto global da obra da 

redenção: “é antes de tudo na unidade do Pai que sacrifica e do Filho sacrificado que Deus é o 

acontecimento sacrificial que é o amor mesmo na relação amante-amado. O Espírito (...) faz 

desde já que a unidade do ser divino seja precisamente esse acontecimento que é o amor 

mesmo”62. 

Na esteira do pensamento de Moingt, tem-se que quando o Verbo se encarna, ele 

também se humaniza, isto é, mistura-se com o espírito de Jesus e torna-se familiar do espírito 

humano, com todos os seus sofrimentos e esperanças, fragilidades e anseios. É por essa razão 

que, após o retorno do Filho para o Pai, o Espírito sai dele para cumprir sua própria missão na 

qualidade de Espírito de Cristo, e procede dele, tanto como procede do Pai, “não simplesmente 

como Espírito eterno do Pai, mas igualmente enquanto devir-outro em Jesus: Espírito de um 

homem” (DVH II-I, p. 362). 

Moingt entende que o Espírito Santo não é só uma continuação ou um complemento 

externo da encarnação. Ele desempenha uma reversão imediata da singularidade do 

acontecimento de Cristo, sobretudo a partir da união hipostática, para sua abertura universal, 

que compreende a difusão do Espírito de Cristo em todo homem. É aí que ele mostra a perfeição 

do dom de Deus: 

 

O Espírito faz-se receber pelos homens como seu Espírito, que é para eles, e 

tem o direito de apropriar-se deles, porque lhes é destinado para sempre, 

                                                 
60 KASPER, Walter. apud DVH II-I, p. 360 
61 MOLTMANN, Jürgen. apud DVH II-I, p. 361 
62 JÜNGEL, Eberhard. apud DVH II-I, p. 361 
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Espírito da verdade da sua humanidade, porque foram formados à sua imagem 

e o recebem de um homem que o tinha por sua vez recebido em herança de 

sua mais longínqua história. Fazendo seu esse Espírito, recebem-no sob o 

modo de restituí-lo ao Pai, dando-se eles mesmos a ele como filhos, 

conformando sua vontade à sua como Jesus tinha feito (DVH II-I, p. 364). 

 

Essa união faz-se, portanto, no corpo de Cristo, ao qual o Espírito pertenceu de modo 

indissolúvel até o momento de sair como Espírito de um homem. Desse jeito, ele volta para o 

Pai, não apenas como o Espírito de um homem apenas, mas como Espírito de uma multidão de 

filhos, assim como “o Filho tinha descido do céu, no começo, enquanto Verbo do Pai para ali 

subir no final, como Verbo encarnado” (DVH II-I, p. 364). 

Moingt defende a tese de que a liberdade de filho de Deus não poderia ser obtida por 

outro caminho que não fosse por um ato de liberdade que reflete a obediência filial ao Pai, mas 

de tal modo livre que só uma relação filial poderia ser. A liberdade é condição constitutiva para 

se tornar filho de Deus. Mais ainda, é condição constitutiva da encarnação, “compreendida 

como processo de identificação entre o Verbo e Jesus, onde tacitamente se aceita que a redenção 

podia fracassar pela base, e também a encarnação, porque se fazem uma na outra” (DVH II-I, 

p. 368). 

Admite-se, por fim, que a encarnação redentora poderia fracassar pelo fato da liberdade 

de Cristo e de sua fraqueza humana fazerem encaminhar a fé para seu verdadeiro fundamento, 

que é a fraqueza da Cruz. Por outro lado, o fracasso da encarnação, do ponto de vista dos 

homens, recai sobre a recusa das demonstrações e dos sinais que semeiam a esperança em seus 

corações. De uma maneira como de outra, Moingt conclui que o êxito ou o fracasso tanto da 

humanidade como da salvação, demonstram que “a única regra de salvação dada por Jesus é o 

paradoxo de que é preciso perder sua vida para salvá-la” (DVH II-I, p. 368). 

 

2.3. A pre- ou pro-existência do Cristo? 

 

Após a exposição do conceito de encarnação para Joseph Moingt, vale retomar a questão 

levantada no capítulo precedente acerca da utilização das expressões “preexistência” e 

“proexistência”. A primeira, que foi enunciada e situada no horizonte da reflexão teológica de 

Moingt, refere-se ao discurso construído para mostrar Cristo intervindo e aparecendo na história 

antes mesmo de seu nascimento humano. A partir das reflexões do teólogo contemporâneo, a 

busca pela historicidade de Jesus, o aporte trinitário e a forte acentuação soteriológica darão 

novos rumos para tal discurso, que deve ser lido, doravante, sob a ótica da segunda expressão, 

isto é, a “proexistência”. 
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Efetivamente, o conceito de preexistência permite remontar ao começo do tempo. A 

noção de princípio imbuída nele satisfaz o desejo de resolver o problema “desde o começo”, 

contudo este conceito não vai além disso. Ele não se equipara, por exemplo, ao conceito de 

existência eterna. Prova disso é que ele desaparece assim que o segundo conceito surge. Por 

essa razão, a preexistência pode ser considerada como um conceito de transição. 

Por esse motivo, ela não afirma que Cristo participa da própria existência de Deus e em 

Deus mesmo, afirma apenas que a existência recebida por Jesus na encarnação não começa 

naquele momento. A existência na qual ele se manifesta no tempo é estendida até o princípio 

do tempo, mas é concebida como diferente da existência dos homens, que são sujeitos à lei do 

tempo. Logo, a existência de Jesus “preexiste, pois, a seu nascimento humano, à maneira de um 

ser divino cuja existência provém somente de Deus” (HVD, p. 80). 

Contudo, como afirmado no início do capítulo anterior, a preexistência de Cristo pode 

ser considerada, quanto a sua origem, divina e, quanto à salvação, humana. Sendo assim, desde 

muito cedo e por mais de vinte séculos, ela esteve limitada a uma “cristologia descendente”, 

cuja orientação excessivamente metafísica e sem levar em conta a história é criticada e 

censurada pela teologia moderna. O discurso de Moingt caminha nesse sentido ao apontar para 

a substituição lenta e gradual do sujeito anistórico e eterno do discurso dogmático pelo sujeito 

histórico e temporal das narrativas evangélicas: “é um discurso de identificação de Jesus que 

começa, e que lhe confere, não mais a identidade a vir de Cristo ‘que vos foi previamente 

destinado’, mas a identidade de um personagem do passado, de um personagem de narrativa 

que começa a viver para nós da existência histórica de Jesus” (HVD, p. 82). 

Perguntar-se pela abrangência do conceito de preexistência não visa unicamente se 

certificar da divindade de Jesus Cristo entendida como eternidade, mas, antes de tudo, visa 

confirmar a “humanidade de Deus” e seu vínculo com os homens, que só podem pertencer ao 

ser divino se sua eternidade se mostra em projeto de história. 

Por essa razão, Moingt entende que o Verbo existe simultaneamente em Deus e na 

história, isto é, com uma só e mesma existência aberta a Deus e à história, que reflete tanto a 

abertura de Deus à história, quanto da história a Deus, sendo “uma na outra, a ‘humanidade de 

Deus’, a destinação do Verbo a se tornar Filho pela encarnação” (HVD, p. 573). 

Dessa forma, o conceito de preexistência do Verbo, transitório sob seu ponto de vista, 

conduz à procura pela existência do Verbo na história. Esta, por sua vez, se dá em processo de 

humanização, em conformidade ao fato de que o Verbo era predestinado a se encarnar. Tal fato 

não significa simplesmente que o Verbo deveria vir a ser um indivíduo humano num momento 

do tempo, mas, na encarnação, poderia “encerrar em seu ser humano a razão de ser de toda a 
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humanidade e dar ao tempo de sua existência histórica a razão de ser a ‘plenitude do tempo’” 

(HVD, p. 574). 

É aí, então, que entra a noção de proexistência. Vista como o modo de ser do Verbo 

antes da encarnação, a proexistência é vista também como o modo de existir de Cristo depois 

da encarnação. Antes dela, Cristo não goza de uma existência antecipada à que ele assumiria 

no tempo. Ele existe “adiante” (daí o prefixo grego pro) de todas as coisas, e não 

antecipadamente. Assim, segundo Moingt, ele existe “adiante de Deus, de onde sai, e adiante 

da história, que ele conduz a seu cumprimento em si mesmo; ele existe na dimensão do futuro, 

na medida em que ele é o Verbo que Deus predestina a vir a ser Filho, tornando-se homem” 

(HVD, p. 574). 

Moingt define, também, a proexistência como a existência de Cristo no sentido final de 

“existir-para-os-outros”, isto é, não somente no ato de entregar sua vida humana aos outros, 

mas no modo como lhes comunica, com ela, sua vida eterna de Filho de Deus. A realização do 

Verbo como Filho na encarnação é o começo de um novo vir-a-ser. Por isso, tanto antes como 

depois da encarnação, o Filho é visto como o “futuro de Deus”. O modo do Cristo de “existir-

para-os-outros” é visto, portanto, no sentido futuro, porque o Cristo “continua a existir ‘à 

frente’, como o Verbo antes da encarnação: à frente de si mesmo, ao encontro de Deus, e à 

frente da história, que ele leva até Deus” (HVD, p. 575). 

Em seu nascimento e em sua morte, Cristo não deixa de levar o sinal do futuro, isto é, 

da proexistência, como marca própria da filiação divina. Isto lhe confere autoridade para ser o 

verdadeiro revelador do Pai, porque em sua existência aberta para o futuro manifesta, em si, o 

Ser livre e verdadeiro de Deus. 

Tudo isso vem ao encontro do pensamento de Moingt que, ao olhar para as narrativas 

evangélicas a partir do anúncio da ressurreição de Cristo, encontra o mesmo Cristo anunciado 

e esperado pelos profetas dos tempos antigos, como aquele que deve vir no fim dos tempos 

futuros para “cumprir sua missão e despertar a história do sono da morte” (HVD, p. 576). 

Em qualquer momento de sua história, Cristo se encontra tendendo para “adiante”, 

interpelando Deus e indo adiante dele, como se esperasse de Deus a revelação de sua própria 

identidade. Pode-se, inclusive, afirmar que ele é o “adiante” de Deus e por isso ele aparece no 

que se conta acerca de Deus. Foi justamente nisso que os antigos reconheceram e afirmaram 

ser a “preexistência”. Agora, porém, pode-se exprimir de imediato essa característica, em 

termos de eternidade, como “a vinda a nós do Amor que eternamente nos precede, porque não 

seríamos, sem ele, o estímulo que toca e move nossa história, do eterno e vivo Projeto de Deus 

rumo a nós” (HVD, p. 577). 
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Dessa forma, a cristologia acabou sempre sendo o alvo da teologia, porque os cristãos 

se obstinavam em exprimir a divindade de Cristo por aquilo que era notório em Deus. A 

preexistência, por exemplo, acabou se convertendo em uma verdade preconcebida, 

independentemente de sua revelação na história, ou de sua relação com ela. O preço a pagar por 

essa divinização metafísica de Cristo é que não se podia mais reconhecer o “verdadeiro homem” 

no Cristo “verdadeiro Deus”. E, embora o Concílio de Niceia declarasse que em nenhum 

momento o Pai existiu sem o Filho, hoje o acesso a Deus pode ser facilitado pela proexistência 

de Cristo, porque “Deus está sempre em ato de dar a existência a seu Filho, abrindo para si um 

futuro na história, para nele pôr no mundo esse Filho como o fruto de seu desígnio eterno, que 

germinou nas entranhas da humanidade” (HVD, p. 579). 

 

2.4. Encaminhamentos 

 

Após a abordagem do conceito de encarnação percebe-se o campo vasto que se desdobra 

pela frente. Muitas propostas de reflexão podem surgir a partir da que Moingt realiza e apresenta 

em suas obras. De fato, a cristologia atual necessita de pensamentos lúcidos e claros para se 

abrir, inclusive, dentro da própria teologia. Ela não pode gerar um conhecimento à parte, 

estanque e independente de outros contextos do saber teológico. Tampouco, o conhecimento 

produzido não pode deixar de contemplar a exigência própria do seguimento de Cristo, que é o 

referencial ético do comportamento cristão. 

Em todo caso, a real importância da cristologia reside em compreender a totalidade da 

dimensão soteriológica do evento Jesus, considerada simultaneamente nos aspectos que vão 

desde a encarnação até a ressurreição de Cristo, isto é, no conjunto de toda sua vida histórica, 

inclusive na perspectiva escatológica de sua ressurreição. 

Por essa razão, o convite ao diálogo leva ao desdobramento do conceito de encarnação 

e à abertura para novos olhares que, vislumbrando este horizonte, permitem dar um passo à 

frente e caminhar rumo a um novo futuro para a cristologia. 

Em contrapartida, o reconhecimento do testemunho apostólico nutre a mesma esperança 

que outrora encheu os corações de tantos fiéis. Ao mesmo tempo, iluminada por uma 

experiência interior do Espírito, a fé na ressurreição reconstrói um momento interno de tomada 

de consciência do fato, enquanto tal, e de sua atualização no tempo presente. Na fé 

testemunhada dos apóstolos é que se deve buscar compreender a ressurreição de Jesus, pois é 

aí que ela se mostra. 
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Sendo assim, cabe analisar os desdobramentos que a fé na ressurreição e a proexistência 

do Verbo encarnado possibilitam fazer no contexto atual. As realidades que a encarnação de 

Jesus Cristo toca são diversas e, num primeiro momento, permitem voltar os olhares para a 

pessoa do Espírito Santo, em busca da sua relação para com ela. A intenção não é realizar uma 

“cristologia pneumatológica”, mas perguntar-se pela ação do Espírito na encarnação e encontrar 

respostas para a questão: onde é que o Espírito Santo age nos dias de hoje? 

Esta mesma questão deve levar em consideração a continuidade entre a ação de Jesus 

Cristo, o Filho de Deus e a ação do Espírito Santo, embora eles não sejam o mesmo. O Espírito 

não tem outro projeto que não seja o projeto de Jesus. Aqui se entende, pois, que aquilo que o 

Espírito Santo realiza não é diferente do que Jesus realiza, a saber: o Reino de Deus. 

Nesse sentido, a ação do Espírito atualiza o projeto iniciado por Jesus. Além de ser 

garantia de fidelidade a esse mesmo projeto, percebe-se que somente no Espírito é que se pode 

seguir a Jesus. No Espírito, não pode haver infidelidade a Deus e a seu projeto para a 

humanidade, pois “não há seguimento de Jesus sem o caminhar na presença do Espírito; e não 

há caminhar na presença do Espírito se não for para seguir os passos de Jesus de Nazaré”63. 

No segundo momento, a encarnação de Jesus Cristo é continuada na comunidade que 

forma o Corpo de Cristo, isto é, a Igreja. Diante do cenário que se descortina hoje, cabe 

perguntar-se também pela diferença que ela faz no mundo através de sua ação. Isso decorre da 

identidade assumida pelos cristãos, que gera uma prática voltada para a missão assumida 

individual e comunitariamente. Os desafios são muitos para concretizar isso tudo, mas o que há 

de tão diferente no mundo contemporâneo que desafia a experiência milenar de levar o 

Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura? 

Em sua ligação com o Espírito Santo, a Igreja é fecundada na missão e unificada na 

comunhão para aparecer como um povo que reflita sua inteira relação com a Trindade. A Igreja 

é uma realidade misteriosamente complexa como tal, mas enquanto caminha na história, ela 

está a serviço do Reino de Deus. Na condição de serva, a Igreja é evidenciada em diversas 

formas e ações, que, como Corpo de Cristo, torna possível a santificação de cada um em 

particular pelo exercício do ministério sacramental. 

A realização fecunda do ministério da Igreja dá-se, de modo pleno, no Povo de Deus. 

Esse, por sua vez, é entendido como uma categoria que compreende, também na Igreja, o povo 

da nova aliança selada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. É para esse povo novo que surge 

a necessidade de desenvolver uma espiritualidade eclesial “capaz de propiciar o seguimento de 

                                                 
63 MANZATTO, Antonio. Notas para uma teologia do Espírito. Revista de Cultura Teológica, São Paulo, v. 22, 

n. 84, jul./dez. 2014, p. 372 
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Jesus em sua totalidade e apresentar uma Igreja de uma espiritualidade encarnada, 

comprometida com a causa dos crucificados deste mundo e imbuída de uma esperança 

fundamental de presença do Reino de Deus nesta terra”64. 

Por fim, a instabilidade do tempo presente não é menor do que a do futuro. A 

encarnação, enquanto realidade histórica, permite olhar para o futuro e perguntar: o que há de 

vir? O programa escatológico que dogmaticamente se defendeu a longo de séculos, ainda hoje, 

é válido para sustentar e motivar o anúncio cristão? Qual a relação que a encarnação possui 

com a esperança do fim? E como ela garante que esse final seja feliz? 

Pensar o futuro escatológico a partir da relação com a encarnação, permite inferir que 

toda a história é, por si, história da salvação. Torna-se relevante afirmar que tal processo baseia-

se no conceito de criação, onde tudo aquilo que Deus criou se insere na dinâmica da salvação 

da história. Nesse sentido, nota-se que Deus atua nela de modo permanente e “vai realizando 

pedagogicamente, dentro do quadro do seu desígnio econômico de amor, a recapitulação de 

todas as coisas criadas em seu Filho Jesus Cristo”65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 GONÇALVES, Paulo Sérgio Lopes. A eclesiologia hoje: perspectivas eclesiológicas. Revista de Cultura 

Teológica, São Paulo, v. 12, n. 49, out./dez. 2004, p. 31 
65 XAVIER, Donizete José. A criação no processo escatológico. Revista de Cultura Teológica, São Paulo, v. 23, 

n. 85, jan./jun. 2015, p. 220 
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CAPÍTULO 3 

OS DESDOBRAMENTOS DO CONCEITO DE ENCARNAÇÃO 

 

A profecia de Isaías anuncia o sinal tão aguardado pelo povo de Israel ao declarar que 

“eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho e dar-lhe-á o nome de Emanuel” (Is 7,14). 

O anúncio profético interpretado, na ótica de Mateus (cf. Mt 1,23), como o cumprimento da 

promessa e prenúncio da salvação, revela o desejo do homem conhecer e ficar próximo de Deus, 

que, no dizer bíblico, é Deus-conosco. 

O formalismo dogmático, no qual caiu o discurso cristão, afastou o Verbo encarnado do 

conteúdo do anúncio da fé. Segundo Moingt, o resgate das narrativas evangélicas visa 

reaproximar ao Jesus histórico, o Cristo outrora pensado e dogmatizado em formulações, de 

modo que “não é preciso, contudo, se dispersar na diversidade das ‘verdades reveladas’ 

ensinadas pelo dogma da Igreja, tampouco no desenvolvimento histórico de sua tradição, mas 

concentrar-se sobre a passagem dessa revelação do passado ao futuro a partir do nosso presente” 

(DVH II-II, p. 14). 

Sendo assim, cabe agora refletir sobre os desdobramentos da reflexão de Moingt e 

apresentar um novo caminho para a cristologia percorrer. Porém, não se pode fazer uma crítica 

ao discurso dogmático para novamente cair no fechamento da reflexão teológica. Por essa 

razão, as realidades diretamente tocadas pela encarnação mostram que a reflexão continua e 

segue sem fronteiras um caminho iluminado pelo Espírito, trilhado pela Igreja que conduz para 

o futuro. 

No Espírito, vive-se com fidelidade a proposta sempre atualizada do anúncio de Jesus 

Cristo e mantido pela Tradição, desde os tempos passados. A apresentação das questões do 

presente, tem a finalidade de descobrir a identidade do ser cristão, ensinando a maneira de viver 

o cristianismo de acordo com as necessidades do tempo. Isso não sem deixar de pensar na 

realidade futura, cuja proximidade se sente a cada dia mais com uma velocidade maior, mas 

sem perder o que sustenta a caminhada desde o início, isto é, a esperança. 

Dessa forma, tem-se uma resposta e uma nova proposta, atual e desafiadora, que 

remonta a dinâmica primeira da encarnação. O Verbo encarnado aponta para o novo caminhar 

do cristão. O Cristo ressuscitado restaura a força daqueles que o seguem no Espírito, e “é no 

Espírito, Senhor da História, que o passado se encontra com o presente e suscita o novo. A 

novidade, não o esqueçamos, é fruto do Espírito que ‘renova a face da Terra’”66. 

                                                 
66 MANZATTO, Antonio. Notas para uma cristologia para o terceiro milênio. Revista de Cultura Teológica, São 

Paulo, v. 8, n. 31, abr./jun. 2000, p. 81 
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3.1. Desvelamento do Espírito na encarnação 

 

A renovação trazida e apontada pelo Espírito desvela-se, portanto, no caminho do 

seguimento evangélico. Na medida em que ela se apoia na vinda do Espírito Santo, santificador 

da carne e fundamento do ser cristão, nota-se, desde a encarnação do Verbo, o início de uma 

grande aventura em busca de reunir os discípulos e seguidores de Jesus dispersos em um novo 

“Corpo de Cristo”, a Igreja. 

A prática libertadora do Evangelho e o testemunho da ressurreição encontrado nas 

narrativas atestam isso. Eles conferem ao ser humano a missão de se humanizar e, através disso, 

tornar conhecido o Filho de Deus no mundo. Logo, é pela ação do Espírito que se renova e, ao 

mesmo tempo, se confirma tal prática de humanização. 

De modo pleno, reconhece-se a ação do Espírito em Maria, receptáculo da salvação, que 

entrega à humanidade a humanidade de Deus. Em seu corpo, Jesus Cristo toma, literalmente, 

corpo e, pela ação do Espírito, o acontecimento histórico da encarnação revela o rebaixamento 

de Deus, sua kénosis trinitária, na carne humana. 

Na origem desse corpo, pode-se reconhecer o evento do “nascimento” de Deus Trindade 

sob o véu de um fenômeno histórico. Esse nascimento, renova-se continuamente na Igreja que 

batiza, consagra, envia e liberta o homem e a mulher de todos os tempos. Conclui-se, a partir 

daí, que o futuro da Igreja pertence ao Espírito e que, por sua ação, ela deve corajosamente 

trazer Deus ao mundo. 

 

3.1.1. A ação do Espírito 

 

A ação do Espírito Santo acontece em razão da particularidade e universalidade. Ela não 

se percebe, por exemplo, na encarnação de outros “filhos de Deus”, mas, sim, em apenas um 

único Filho de Deus. Todavia, através dela, todos os seres humanos tornam-se participantes da 

filiação de Cristo, daquela que acontece somente uma vez em um único indivíduo. Por essa 

razão, o Espírito deveria suceder a missão de Cristo. 

No entanto, para que houvesse sucessão, era preciso que Cristo partisse, o que se 

entende, primeiramente, pela paixão, morte, ressurreição e retorno para junto do Pai. 

Compreende-se, assim, a observação do evangelista João ao afirmar no decurso da vida terrestre 

de Jesus: “Ele falava do Espírito que deviam receber aqueles que haviam crido nele; pois não 

havia ainda Espírito porque Jesus ainda não fora glorificado” (Jo 7,39). 



93 

 

Nesse sentido, o que é sugerido pela observação de João é confirmado pelo conjunto 

das narrativas do Novo Testamento que dizem respeito à ação do Espírito. Elas mostram que o 

Espírito consome no ser humano aquilo que ele mesmo viveu do mistério total de Cristo, da 

encarnação à sua morte. Desse modo, ele pode tornar os homens participantes da filiação de 

Cristo porque, como declara Joseph Moingt, o Espírito Santo mesmo “participou da 

identificação do Verbo e de Jesus em um único Filho, segundo o que foi dado a Jesus para ser 

dado a todos os homens a título do próprio Espírito desse homem, uma vez que Jesus tivesse 

adquirido sua plena dimensão de universalidade” (DVH II-II, p. 33). 

Assim, o Espírito Santo sucede a Cristo na perspectiva de marcar uma distância entre 

ele e o homem, mas sem tomar seu lugar, como se Cristo não fosse mais voltar. Ele preenche a 

ausência de Cristo como o fez antes e depois de sua presença histórica. Traz de volta a 

lembrança de seus ensinamentos, sustenta a espera de sua vinda, estabelece e torna perceptível 

sua presença da mesma maneira segundo a qual o Reino de Deus já se fazia sobre os passos de 

Jesus. Em resumo, “ele fazia sentir que Cristo ainda está conosco, mas que ele não está sem 

nós, ele denota a ausência de Cristo como uma presença que nos escapa” (DVH II-II, p. 35). 

Deus é ato de amor perfeito, que se consome em si mesmo sem se esgotar. O Pai gera o 

Verbo e emana a partir dele o Espírito em uma comunhão inconfundível. Ele envia o Verbo ao 

mundo na carne, e o Espírito com ele, a fim de que o Verbo se torne outro e que o Pai possa 

amar-se em um outro, diferente dele e do Espírito. 

Por essa razão, o teólogo espanhol Olegario González de Cardedal, em seu manual sobre 

cristologia, aponta para o sujeito da encarnação, que é o Verbo, como aquele que corresponde 

ao que é sua essência e ocupa o lugar próprio no mistério trinitário, ao declarar que “Deus não 

realiza nada na história que não seja em conformidade, prolongação e revelação de seu próprio 

ser trinitário. O lugar do Verbo na Trindade explica a encarnação e, por sua vez, a encarnação 

nos permite vislumbrar a natureza trinitária do Verbo”67 (tradução nossa). 

Com efeito, a encarnação e a ressurreição são vistas como os dois fundamentos do 

cristianismo. Tanto que negar a realidade de uma ou de outra é negar o conceito fundamental 

da fé cristã e ameaçar a vida de toda a Igreja. Por outro lado, a encarnação designa a união do 

Verbo com a humanidade, em uma natureza criada pelo Espírito Santo e que o Filho assume e 

expressa em sua existência histórica terrestre. 

Jesus Cristo é, portanto, a expressão da vida trinitária de Deus em uma pessoa humana 

e a inserção de toda criatura humana em Deus. Somente o Espírito pode dar a segurança de que 

                                                 
67 CARDEDAL, Olegário González de. Cristología. 3ª imp. Madrid: BAC, 2008, p. 389 
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esta verdade não se perca pela busca de provas históricas ou pelo enfraquecimento das 

explicações engessadas pelo discurso dogmático. A espera no Espírito não se revela ao homem 

como um ato de mérito de sua parte, mas ato do mesmo Espírito que atrai todas as coisas ao 

Pai. E assim, de acordo com o teólogo espanhol, “o Deus Trino na pessoa do Filho, com a ação 

suscitadora e conformadora da humanidade pelo Espírito Santo, se insere na história e a atrai 

para si mesmo, atraindo consigo toda a criação a seu centro originário e ao lar de sua 

plenitude”68 (tradução nossa). 

A vinda do Espírito Santo, identificado pela pregação apostólica como o Espírito do 

Ressuscitado, é um evento de revelação, por si, perceptível à fé. É a revelação de que Jesus 

Ressuscitado é o Filho de Deus, um evento que faz renascer simultaneamente seus discípulos e 

o dom da vida. É assim que Deus se revela na novidade de uma presença corporal no meio dos 

homens. E a missão histórica do Espírito conduz essa última fase da revelação inaugurando 

uma nova fase da história humana: a de seu retorno a Deus no “Corpo de Cristo”. 

Justamente, essa concepção da humanidade integrada à Trindade aponta para a 

revelação escatológica de Deus como sendo “tudo em todos”. Mas a antecipação dessa 

integração no Corpo de Cristo, que é a Igreja, já é a revelação histórica realizada e, ainda, se 

realizando da novidade da ressurreição de Jesus. Isso sacia o desejo de encontrar-se com o 

Absoluto e confirma o que González de Cardedal declarou: “Rahner definiu o homem como o 

‘indefinível’, como o que tem no Absoluto sua medida e sua meta, ao que, portanto, está aberto 

ao que atende e ao que espera poder ouvir com seus ouvidos e necessita ver com seus olhos 

encarnado”69 (tradução nossa). 

Essa necessidade interna do homem é suprida no nascimento histórico de Deus, que 

consiste, de fato, na emanação plena do Amor, inserindo-o na dinâmica intersubjetiva da 

comunhão com o Deus Trino. Quando Deus assumiu um corpo humano, isto é, quando o Verbo 

se fez carne, o homem pode contemplar plenamente a figura na qual Deus revelava sua novidade 

e seu nascimento. Dessa forma, o teólogo ortodoxo russo Sergei Bulgakov resume muito bem 

ao dizer que “o homem é já a forma disposta para a autêntica teantropia (Deus-ser homem), que 

ele não é capaz de realizar por si mesmo, mas em vistas da qual foi criado e está chamado. A 

encarnação de Deus não é tanto uma catástrofe para a essência humana nem violação alguma 

dela, senão, pelo contrário, é sua plenificação”70 (tradução nossa). 

                                                 
68 CARDEDAL, Olegário González de. Cristología. p. 388 
69 CARDEDAL, Olegário González de. Cristología. p. 392 
70 BULGAKOV, Sergei. apud CARDEDAL, Olegário González de. Cristología. p. 393 
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Esse evento de plenificação se produz, também, pela ação do Espírito Santo. O 

testemunho que ele dá, transforma o tempo de espera em tempo de lembrança. A espera não é 

apenas aquela pela revelação de Deus na encarnação, tampouco aquela pela plenificação 

escatológica definitiva, mas a espera convertida em lembrança trata-se da contemplação de 

Cristo, pela ação do Espírito, recolocada em seu verdadeiro lugar: a Cruz. 

Compreendida, sob a iluminação do Espírito, como lugar de salvação e lugar de 

elevação de Cristo em direção a seu Pai, e como o ponto de partida para a ação do Espírito 

Santo, a Cruz simboliza o tempo de espera da frutificação do ministério de Jesus, ao passo que 

serve de lembrança a todos os discípulos de todos os tempos e lugares que haverá, um dia 

também eles, de assumir a sua própria cruz no seguimento decisivo de Jesus Cristo. 

Na eternidade junto de Deus, Jesus revela, na medida em que se torna visível no tempo, 

que o Espírito de Deus tornando Espírito do Homem Jesus em virtude da encarnação, foi 

totalmente transformado. E toda uma multidão de homens, por ação do Espírito, torna 

participante da única filiação de Cristo em seu corpo, que é a Igreja, após a morte e ressurreição 

de Jesus. 

Assim, quando Jesus morre e ressuscita em Deus, a revelação termina no plano dos 

fatos, mas apenas inicia no plano da inteligência, que busca entender aquilo que aconteceu. 

Joseph Moingt declara acerca do Espírito Santo: “ele passa no tempo do corpo de Jesus 

Ressuscitado a seu corpo que é a Igreja e ele os unifica em um único e mesmo corpo; é por isso 

que ele é indivisivelmente Espírito do Filho e Espírito da Igreja” (DVH II-II, p. 41). 

De outro modo, González de Cardedal sustenta que o começo da existência temporal de 

Jesus não é, propriamente, seu começo absoluto. Aquilo que fundamenta sua condição divina, 

portanto, não seria o nascimento virginal. Na visão do teólogo espanhol, este fato somente 

determina a forma da gestação humana com a qual o Verbo se encarnou, enquanto, para os 

evangelistas que o narraram, pressupõe a filiação divina e a preexistência do Verbo. 

Não obstante, desde a origem está o amor do Pai que envia seu Filho Unigênito, que é 

concebido na história humana como o dom do Espírito Santo, isto é, como potência de vida 

nova e antecipação do futuro. Por essa razão, de acordo com ele, a encarnação realiza a última 

comunicação possível de Deus com sua criatura, criando a forma suprema de acesso da criatura 

a Deus. Essa encarnação realiza-se como redentora quando o projeto de Deus vai ao encontro 

do homem caído sob o poder do pecado. Por esse motivo, conclui ele: 

 

A encarnação se inicia nas entranhas de Maria e se consome nos braços da 

cruz. Cristo chegou a ser homem da mesma forma e com as mesmas condições 
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que chegam os homens a sê-lo: em uma história de ação e paixão, de poder e 

responsabilidade, de liberdade e graça, que alcança seu momento cume na 

morte71 (tradução nossa). 

 

3.1.2. Maria e o Espírito 

 

Nesse sentido, a partir da encarnação virginal de Maria, a ação do Espírito sustenta a 

ação dos homens. A figura do Espírito Santo seria a ponte entre a humanidade de Maria e a 

humanidade dos que assumem a filiação divina em consequência da participação do Corpo de 

Cristo, que é a Igreja. A relação Maria, Espírito e Igreja evidencia a humanidade redimida pela 

encarnação de Jesus e aponta para a continuação de sua missão até que ele venha. 

Recordando a encarnação de Jesus, a figura de Maria, sua mãe, não demorou a ser 

colocada no coração da fé cristã, a ponto de ser associada estreitamente ao dogma de Cristo e 

ao culto que a Igreja lhe presta. 

A compreensão de Jesus “segundo a carne”, isto é, em sua humanidade, colocou 

obstáculos ao reconhecimento de seu atributo divino e, com as diversas controvérsias surgidas, 

à sua identificação como o Filho de Deus. Os obstáculos logo foram superados e, de acordo 

com o pensamento de Joseph Moingt, nas narrativas evangélicas da concepção virginal de 

Jesus, especialmente em Mateus e Lucas, a importância de Maria é clarificada. Desse modo, o 

teólogo francês afirma que “a importância de Maria na tradição se manifesta com os primeiros 

escritos cristãos e está quase totalmente centrada sobre as narrativas da concepção virginal” 

(DVH II-II, p. 46).  

Não obstante, as narrativas acerca da concepção, devidamente atribuídas ao Espírito 

Santo, eram alegadas como prova da preexistência do Verbo de Deus. De modo que a ideia da 

origem virginal do corpo de Jesus é verdadeira e nunca foi contestada na tradição cristã. Sobre 

isso, Hilário de Poitiers testemunha afirmando que “não foi Maria que deu origem ao corpo, se 

bem que ela tenha trazido pelo crescimento e pelo parto do corpo tudo o que é natural a seu 

sexo”72. Também Ambrósio de Milão, interpretando a passagem do Evangelho de Lucas, afirma 

que “o Espírito Santo derramou sua semente imaculada no seio inviolado de Maria e somente 

Jesus, graças à novidade de uma geração imaculada, não experimentou o contágio da corrupção 

terrestre”73. 

                                                 
71 CARDEDAL, Olegário González de. Cristología. p. 394 
72 HILÁRIO, Santo. apud DVH II-II, p. 48 
73 AMBRÓSIO, Santo. apud DVH II-II, p. 48 
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Fica claro aqui que, a partir destes exemplos, a Tradição lançou seu olhar da fé 

notadamente, sim, em Maria. Porém, tal olhar dirigia-se mais diretamente à sua maternidade do 

que à virgindade propriamente. Se sua maternidade era declarada divina, ela o era antes de tudo 

para afirmar a verdadeira geração humana do Filho de Deus, preexistindo como Verbo eterno. 

A virgindade de Maria não era, de modo algum, deixada em segundo plano, mas colocada como 

dependente de sua maternidade: “porque Maria tinha sido escolhida por Deus para ser a mãe de 

seu Filho, sua maternidade ‘consagrou’ sua virgindade” (DVH II-II, p. 49), explica Moingt. 

Seja como for, os cristãos da contemporaneidade estão mais ávidos que os do passado 

para encontrar Jesus em sua história e estabelecer laço de amizade com ele. Isso não se faz ao 

esmiuçar o discurso dogmático, mas encontrando, nas narrativas evangélicas, o ponto de 

encontro de ambos, e também o de sua mãe. 

Em uma rápida conclusão, Moingt entende que o anúncio do anjo não foi comunicado 

a fim de ser transmitido oralmente, mas “que a narrativa do nascimento foi composta para que 

esse anúncio chegasse às gerações futuras por meio da escritura” (DVH II-II, p. 56). Com isso, 

o leitor dessas narrativas, em todo tempo e lugar, recebe a chave da interpretação de Jesus 

Cristo, cujo ministério tão controvertido somente será descoberto após a ressurreição. 

Nesse sentido, as narrativas não mais pretendem dizer exatamente o que aconteceu, mas 

fazem vir ao encontro do homem contemporâneo o Espírito Santo, o responsável por tudo 

aquilo que aconteceu. Elas mostram, assim, a passagem secreta da Palavra de Deus para a 

história humana, isto é, a maneira como aconteceu a vinda de Deus ao mundo. 

A encarnação do Verbo assume, portanto, um papel muito importante na história pois 

conta como realmente o homem é visto como o destinatário da vinda de Deus. O teólogo 

holandês Edward Schillebeeckx descreve bem a realidade da encarnação como um apelo e uma 

necessidade do homem, definindo-a mais do que um “decreto divino” puramente extrínseco da 

realidade abarcada. Sobre a encarnação, ele afirma que “consiste, sim, na aparição concreta do 

Homem-Deus. Deus se propõe a todos os homens na pessoa de Jesus-Homem. ‘Deus se fez 

homem para que o homem se divinizasse’ é o grande princípio cristológico da patrística e da 

alta escolástica”74. 

Sendo assim, compreende-se que a participação de Maria, na concepção, não é 

puramente uma colaboração passiva. Ela não se apresenta como responsável unicamente da sua 

própria redenção. Mas, de modo subjetivo e em virtude da concepção virginal, ela colabora 

objetivamente na redenção de Cristo em favor do homem. Desse modo, o “sim” na encarnação 

                                                 
74 SCHILLEBEECKX, Edward. Maria, mãe da redenção. 2ª ed. Trad. Clarêncio Neotti. Petrópolis: Vozes, 1968, 

p. 59 
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redentora é visto “como apropriação consciente e livre de sua própria redenção, integra-se, 

como coelemento constitutivo, em nossa redenção historicamente consumada em Cristo”75. 

Ao lado da cooperação na obra redentora, a alusão que se faz a Maria como medianeira 

de todas as graças nada mais significa do que reconhecer nela a mãe glorificada, elevada com 

o poder emanado da redenção trazida unicamente por Jesus Cristo. Significa atribuir a uma mãe 

zelosa que, por seu amor maternal, se identificou totalmente com o ato de redenção do Filho de 

Deus. Dito de outro modo, é afirmar que “dentro da comunhão dos santos, a mãe de Jesus goza 

da comunhão humana mais íntima com o único Redentor”76. 

Assim, nota-se que ela recebeu vários dons em diversas circunstâncias de sua existência, 

por exemplo: na conceição, na encarnação do Verbo, no nascimento de Jesus e no dia de 

Pentecostes. Nestas ocasiões, nota-se também que o Espírito Santo agiu de modo a enchê-la de 

graça e no intuito de fazê-la exercer as funções de Mãe do Verbo Encarnado e Mãe da 

Redenção. Sempre fiel às inspirações do Espírito, ela progrediu e, consequentemente, ajudou a 

humanidade a progredir na vida de íntima união com Deus, principalmente pela vivência da 

caridade. 

A leitura dogmática da imaculada conceição ou da assunção, por exemplo, recorda que 

Maria se liga ao mistério da redenção do qual ela mesma se beneficia por primeiro. Todavia, se 

ela mesma fosse objeto da fé, a Igreja, que contempla em sua carne a fonte de toda humanidade 

do Verbo, não poderia contemplar de maneira particular sua forte ligação com Cristo e o 

Espírito. Em virtude de sua virgindade perpétua, observa-se que sua pessoa é inteiramente 

envolvida pelo mistério da encarnação. Dessa observação, deduz-se que a referência a Cristo é 

o princípio fundamental para a hermenêutica do dogma mariano. 

Consequentemente, o Espírito Santo é o princípio de atualização da leitura corrente do 

dogma, inspirando os homens de todos os tempos a perceberem os sinais que os permeiam e 

buscar em Maria o apontamento para o caminho que conduz mais diretamente a Cristo Jesus, 

encarnado na história humana e reconhecido desde seu nascimento. 

Quando o nascimento de Jesus é compreendido dessa maneira, em sua plena verdade 

humana, mostra-se claramente, então, o papel destinado a Maria na história da salvação. O 

pensamento de Joseph Moingt complementa essa visão, pois, como ele afirma, “entre a carne 

da mãe e a da criança a trama das solidariedades humanas se tecem como história de salvação, 

a nova Aliança se articula com a antiga, a fé cristã se enraíza na esperança dos justos de Israel” 

(DVH II-II, p. 59). 

                                                 
75 SCHILLEBEECKX, Edward. Maria, mãe da redenção. p. 62 
76 SCHILLEBEECKX, Edward. Maria, mãe da redenção. p. 82 
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Contrariamente, José Cegalla considera que o papel assumido por Maria é inspirado 

pelo Espírito e desperta na Igreja um comportamento basicamente sacramental e superficial, 

prescindindo da “encarnação” no sentido concreto da palavra. 

Primeiramente, ele descreve a perfeita identificação da vontade de Maria com a vontade 

divina expressada pela declaração de alguns Padres da Igreja que “se deliciaram em denominá-

la de ‘Harpa suavíssima do Espírito Santo’ – vibrando ao mais suave impulso de suas 

inspirações. O divino Amor a dedilhou com deleite, dela arrancando os mais celestes acordes”77. 

Da mesma forma pela qual o Espírito cobriu Maria com sua sombra para fecundá-la, 

Cegalla enxerga que isso também acontece na Igreja. O Espírito que faz gerar Cristo nas almas 

dos fiéis através dos sacramentos, regenera e santifica a cada um, compartilhando com eles a 

própria natureza divina. Para ele, a função específica de cada sacramento é assegurar nas almas 

dos fiéis “os frutos da recepção piedosa e eficaz dos sacramentos. Porque estes – para operarem 

sua eficácia plenária – exigem a colaboração pessoal e consciente de quem os recebe”78. 

A relação de Maria com o Espírito Santo é vista na descida sobre a Igreja na pessoa dos 

Apóstolos, em Pentecostes. É com Maria ainda, que esse Espírito criador prossegue exercendo 

sua ação santificadora e iluminante na Igreja de Cristo. A missão maternal de Maria na Igreja é 

concebida pelo teólogo italiano, como “suscitar a fé nos homens seus filhos, trabalhar sem 

descanso para deles conseguir a obediência e a submissão amorosa ao Cristo: o que significa 

toda a doutrina e a lei cristã, a qual se resume em acreditar no Cristo e realizar sua vontade 

divina”79. 

Dessa concepção percebe-se o sentido eclesial que se espera a partir da vivência 

puramente dogmática. Duas palavras chamam a atenção: sacramentos e submissão. Ambas 

expressam uma ideia latente de Igreja, pautada pela prática ritualística e impositiva. Contra esse 

tipo de visão, vale lembrar que o termo Theotokós, que significa propriamente “geradora de 

Deus” e foi utilizado como resposta à heresia nestoriana, era raramente usado, ainda que fosse 

conhecido no final do século IV. O termo possui, sim, uma perspectiva diretamente cristológica 

e é afirmado como um corolário da união hipostática. No entanto, o uso prático e a compreensão 

da fé que dele emana são diferentes. 

É nesse aspecto que a relação entre Maria e o Espírito Santo serve de modelo para 

ensinar o cristão de hoje a seguir mais de perto os passos do Redentor. No pensamento de 

Moingt, a fé cristã recorda uma história inesgotável de amor, “de uma dupla ferida aberta pelo 

                                                 
77 CEGALLA, José. Maria, exemplo do cristão. 3ª ed. São Paulo: Santuário, 1980, p. 26 
78 CEGALLA, José. Maria, exemplo do cristão. p. 71 
79 CEGALLA, José. Maria, exemplo do cristão. p. 113 



100 

 

amor no coração da Trindade e nas entranhas da humanidade, por onde a eternidade fecunda o 

tempo, por onde a carne do mundo transpira a ternura de Deus” (DVH II-II, p. 61). 

O mesmo Espírito que age de forma admirável em Maria, na concepção de Jesus, abre 

um novo tempo para a comunidade dos seguidores do Ressuscitado. Nos Atos dos Apóstolos, 

especialmente na primeira parte, são muitas as referências ao Espírito Santo, que alimenta a 

Igreja na sua caminhada, bem como a presença de Maria, que participa e intercede junto a seu 

Filho. 

Segundo Afonso Murad, a ação do Espírito Santo é o que unifica cada um dos três 

momentos da História da Salvação, a saber: o preparatório, o de Cristo e o da Igreja80. Em 

primeiro lugar, o Espírito Santo é quem orienta para Jesus: “vários personagens dos relatos da 

infância prenunciam a ação de Jesus e apresentam sua pessoa, pela força do Espírito. Maria se 

converte na mãe do Salvador porque o Espírito de Deus vem sobre ela e a transforma (Lc 

1,35)”81. Em segundo lugar, o Espírito Santo revela-se como o próprio poder divino de Jesus, 

força que vem de Deus, capacitando-o para sua missão. Por fim, o Espírito Santo é o que Cristo 

oferece aos que creem: “Jesus nasce do Espírito, vive do Espírito e, depois de percorrer seu 

caminho, pode oferecer seu próprio Espírito como poder de maturidade e transformação de 

Deus para os homens”82. 

É possível, neste contexto, compreender a relação entre Maria e o Espírito Santo. 

Embora ela não esteja citada explicitamente, sabe-se que o mesmo Espírito Santo que agiu nela 

na concepção de Jesus (cf. Lc 1,35) vem sobre o núcleo fundador da Igreja, a comunidade dos 

primeiros discípulos, onde Maria também está presente. O texto lucano (cf. At 2,1ss) não 

menciona Maria, nem sequer qualquer outro nome. No decorrer do relato, o texto faz alusão a 

Pedro e aos 11 discípulos (cf. At 2,14). Contudo, a presença de Maria, das mulheres e dos 

irmãos de Jesus parece pressuposta com a expressão “todos”, utilizada em At 1,14 e 2,1, o que 

permite Murad concluir que “Maria toma parte na ação do Espírito tanto na encarnação do Filho 

de Deus quanto na constituição da comunidade eclesial”83. 

Maria é, assim, um elemento singular e preeminente da Igreja. Ela é o paradigma de 

todo discípulo, modelo do crente e exemplo de vida cristã. Ela testemunha o nascimento 

humano de Jesus e o caminho de sua infância. Jesus não poderia ser recebido na Igreja como 

plenamente humano, se faltasse o testemunho vivo de uma mãe que o formou e o educou. 

                                                 
80 A título de complementação, cf. PIKAZA, Xavier. Maria e o Espírito Santo: notas para uma mariologia 

pneumatológica. Trad. Luiz João Gaio. São Paulo: Loyola, 1981, p. 31-48 
81 MURAD, Afonso. Quem é esta mulher?: Maria na Bíblia. 2ª ed. São Paulo: Paulinas, 1996, p. 82 
82 MURAD, Afonso. Quem é esta mulher?: Maria na Bíblia. p. 83 
83 MURAD, Afonso. Quem é esta mulher?: Maria na Bíblia. p. 135 
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Dentro dessa perspectiva, o teólogo Pedro Iwashita colabora ao afirmar que “Maria é 

uma parte de Jesus, sinal de unidade, permanecendo no centro dos grupos, um pouco acima dos 

apóstolos, mulheres e parentes de Jesus”84. Maria aparece, assim, dentro da Igreja, que nasce 

em Pentecostes, e é tida como membro eminente e como sinal de união e da presença do Cristo 

Ressuscitado. 

Por último, uma canção muito antiga e bela dizia que “virá um dia em que todos, ao 

levantar a vista, veremos nesta terra, reinar a liberdade”. Nestes versos, o cântico de Maria, o 

Magnificat, ganha uma nova leitura ensinando a maneira como a comunidade dos seguidores 

do Ressuscitado pode continuar a se encher de esperança de uma terra livre e irmã, em meio a 

um mundo injusto e cruel. 

Maria, neste cântico, é exaltada por sua pobreza e humildade, transcrita pela palavra 

hebraica anawah. Por isso, ela é a maior no Reino de Deus, pois “aquele que se tornar pequenino 

como uma criança, esse é o maior no Reino dos Céus” (Mt 18,4). Nesse sentido, a relação com 

o Espírito Santo é reveladora da opção feita por Deus, em primeiro lugar, por Maria e, logo em 

seguida, pelos pobres. Isso comprova que o título de “Pai dos Pobres”, dado ao Espírito Santo 

na Sequência Veni, Sancte Spiritus, condiz com a ação daquele que cobriu com sua sombra toda 

a vida de Maria e sustenta a vida daqueles que são os escolhidos de Deus85. 

 

3.1.3. O Espírito e a Igreja 

 

Isto posto, urge enveredar pela estreita relação que se estabelece entre o Espírito Santo 

e o corpo de Cristo, que é a Igreja. Entre ambos, nota-se que há, de antemão, uma identidade, 

uma vez que a pertença de um ao outro estabelece um laço de união e comunhão de vida. Esse 

laço acontece porque, segundo Joseph Moingt, “é o Espírito de Cristo, na medida em que habita 

indivisivelmente tanto em um como em outro que faz a continuidade entre ambos” (DVH II-II, 

p. 34). 

Sobre essa afirmação, a pessoa do Espírito Santo age como ligação entre Jesus Cristo e 

a comunidade nascente de seus seguidores. Passados mais de vinte séculos, a singularidade 

desta comunidade entende-se e denomina-se como Igreja. Embora fundada sem um fundador 

institucional ou um projeto de fundação pré-estabelecido, aquilo que Jesus pregou não tinha 

como objetivo principal constituir uma religião particular. Tampouco, os apóstolos que 

                                                 
84 IWASHITA, Pedro K. O Espírito Santo na vida e na missão de Maria. Revista de Cultura Teológica, São Paulo, 

v. 19, n. 75, jul./set. 2011, p. 98 
85 Cf. SCHILLEBEECKX, Edward. Maria, mãe da redenção. p. 29 
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conviveram com ele traçaram planos para realizar uma instituição devidamente estruturada e 

destinada a durar longamente. 

O fato é que quando a fé em Jesus Cristo se expressa anunciando ao mundo que ele está 

presente, o próprio Deus vem ao mundo se revelando na Igreja como o Deus de amor que deseja 

reconstruir nela a unidade do gênero humano. Dessa maneira, Deus revelaria sua imagem em 

um corpo bem unido pelo amor fraterno e mantido em pé pela esperança. Mas, uma pergunta 

que se poderia fazer, principalmente nos dias de hoje, é: quem ainda estaria interessado em 

conhecer este Deus que se revela? 

A resposta a esta pergunta talvez coincidiria no significado da união estreita entre Deus 

e o homem. Essa união, mais do que um objeto de estudo, é o sinal de que se precisa para 

apontar a presença da ação do Espírito Santo na Igreja. Não se pode prescindir da falta de 

interesse do homem contemporâneo para com a revelação de Deus. Em outras palavras, não 

basta Deus revelar-se a um homem que não deseja saber absolutamente nada a seu respeito. É 

preciso encontrar a maneira como Deus, ainda que desconhecido ou indesejado, se faz presente 

e se revela. 

É, pois, de grande importância a fé cristã e sua compreensão em cada tempo e lugar. A 

ela, está atrelado um evento que aconteceu na história. Por conta disso, ele tem um passado e, 

ainda assim, permanece no presente, atualizando-se na memória de quem o narra. Nesse 

sentido, esse evento mostra-se aberto a uma perspectiva de futuro, um futuro novo para toda a 

humanidade. E esse evento, trata-se da encarnação de Jesus Cristo. 

Ao longo de séculos, o anúncio da encarnação, bem como de toda a vida de Jesus Cristo, 

suas obras e ensinamentos, sua paixão, morte e ressurreição, consolidou-se em um processo 

chamado de evangelização. Atualmente, cresce o sentimento de que somente se pode 

evangelizar fazendo os mesmos discursos. Com isso, a preocupação é de voltar às origens, não 

no sentido de revisitar as fontes primeiras da fé para saber de onde ela veio, mas de replantar 

as antigas raízes que, em muitos casos, acumularam muita poeira com o passar do tempo. O 

retorno de discursos dogmatizantes, por exemplo, acaba por esconder a real mensagem do 

Evangelho, que tem como tarefa principal redescobrir qual é realmente a novidade da vida 

trazida por Jesus Cristo, uma novidade que vale percorrer todos os tempos e é destinada para 

todos os homens. 

Geralmente, os grandes edifícios e as construções arquitetônicas despertam a atenção e 

dos que passam por eles. Da mesma forma, a teologia chama a atenção e, algumas vezes, se 

assemelha a um grande e rico museu. Ora, um museu fascina os historiadores, atrai 
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pesquisadores e provoca, eventualmente, a curiosidade de muitos visitantes. Cada qual, segundo 

seus próprios interesses, admira e busca os detalhes daquilo que mais lhes chama a atenção. 

Isso é exatamente o que acontece com a teologia e, até mesmo, com a religião. Elas 

despertam a curiosidade de muitos, tornam-se objeto de estudo de outros, sendo até alvos de 

críticas e descrédito. Não obstante, nota-se que dificilmente se chega através delas a mensagem 

do Evangelho. 

Até mesmo entre cristãos católicos, que via de regra valorizam a teologia ou a religião, 

nota-se que suas práticas carecem da fonte primordial de sua fé: o Evangelho de Jesus Cristo. 

Prova disso é que “há coisas que o povo cristão já abandonou na prática, por exemplo, os 

sacramentos da penitência como confissão auricular, e a unção dos enfermos, que, uma vez 

entendido como o sacramento da morte, assusta os doentes e suas famílias”86. 

Pois bem, é justamente aqui onde entra a missão que o Espírito suscita na Igreja. Se se 

entende a natureza da Igreja como missionária, isso decorre do encontro e do próprio 

mandamento de Jesus. No Evangelho de João, dirigindo-se aos apóstolos, Jesus declara: “assim 

como o Pai me enviou eu também vos envio” (Jo 20,21). Dessa maneira, o Espírito Santo é 

concedido aos apóstolos e, com ele, o mandato missionário, de modo que a missão passa a ser 

constitutiva do próprio ser eclesial. 

Sendo assim, não é possível ser Igreja caso ela deixe de ser missionária. Em outras 

palavras, uma Igreja que não esteja pronta para proclamar o Evangelho de Jesus, não é Igreja. 

A presença do Espírito Santo garante a continuação da atividade missionária da Igreja na 

medida em que a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo comprova a ação do Espírito Santo 

nela própria. 

O critério fundamental para se distinguir a ação do Espírito Santo é a vida “e onde há 

defesa e promoção da vida, lá está o Espírito Santo de Deus (...). Onde a vida não é defendida 

nem promovida, não pode haver presença do Espírito Santo”87. A dúvida que surge com relação 

à atividade missionária da Igreja não deve ser em localizar o paradeiro do Espírito Santo, 

perguntando-se todo o tempo: “onde ele está?”. Porém, a resposta que a Igreja deve dar aos 

questionamentos do mundo de hoje consiste em apontar profeticamente quais ações defendem 

e promovem a vida, e quais não. 

Se não há defesa e promoção da vida, evidentemente isto não pode vir do Espírito Santo. 

Mas se alguma coisa defende ou promove a vida, fica claro que isto só pode vir do Espírito 

                                                 
86 COMBLIN, José. O Espírito Santo e a tradição de Jesus. São Bernardo do Campo: Nhanduti Editora, 2012, p. 

283 
87 MANZATTO, Antonio. Notas para uma teologia do Espírito. p. 376 
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Santo, “e seria mesmo um pecado (pecado contra o Espírito, talvez) perguntar de onde ela 

vem”88. 

O Espírito Santo dinamiza a vida, tanto do crente como do não-crente. A Igreja, apoiada 

na fidelidade da promessa Deus, aponta para o futuro da humanidade as ações que valorizam 

ou não a vida. O Espírito Santo, assim, atesta que Jesus está presente e é o portador de uma 

verdade que ultrapassa o tempo. Ele atualiza a Verdade, que é Cristo, nos “sinais dos tempos”, 

e age como profeta escatológico da Igreja. Portanto, o mesmo Espírito enviado aos apóstolos 

por Jesus carrega a compreensão do retorno do próprio Cristo e, de modo atual, anuncia sua 

presença constante na Igreja. 

A presença do Espírito, por sua vez, testemunha a verdade cristã consolando, 

defendendo e animando aqueles que vivem em comunidade, e garantindo a eles a fidelidade ao 

testemunho. Dessa forma, o Espírito Santo “é o Dicionário através do qual buscamos 

compreender a Palavra, na Igreja e como Igreja. Ele nos integra ao corpo, nos faz coerdeiros de 

Cristo, faz-nos filhos no Filho e, no Filho, faz-nos encontrar o Pai”89. 

O Espírito conduz, assim, a comunidade à verdade plena e a sustenta para ser agente da 

evangelização. No entanto, como dito anteriormente, uma das dificuldades da evangelização é 

a transmissão verdadeira do Evangelho de Jesus Cristo. A aceitação compulsória do Evangelho 

não é garantia de uma verdadeira evangelização, tampouco a uniformização, uma real unidade 

de valores. Ora, a unidade do Espírito Santo não pode ser confundida com a uniformidade. 

Portanto, cabe deixar-se conduzir pelo Espírito no processo da evangelização a fim de que esta 

seja renovada e passe de anunciadora das verdades puramente doutrinais e dogmáticas, para 

uma testemunha viva e eficaz do Evangelho. 

Para que isso aconteça, é necessário que o Espírito una os membros da comunidade na 

diversidade de seus carismas e os faça participantes da comunhão de amor que há no seio da 

Trindade. Na Igreja, cada fiel é orientado a viver na unidade e na comunhão com todos, como 

antecipação da vivência do mundo futuro. Assim, o Espírito “antecipa o futuro de Deus para o 

nosso presente, testemunhando através da Apostolicidade da Igreja a Ressurreição, 

prolongando a Missão de Jesus Cristo na História”90. 

Isso para os membros da comunidade. E para os que não fazem parte dela? Nesses casos, 

o Espírito Santo se mostra como a força dos fracos. É ele quem dá força aos fracos para 

                                                 
88 MANZATTO, Antonio. Notas para uma teologia do Espírito. p. 376 
89 SILVA, Maria Freire da. O Espírito Santo na Teologia Sistemática. Revista de Cultura Teológica, São Paulo, v. 

6, n. 24, jul./set. 1998, p. 10 
90 SILVA, Maria Freire da. O Espírito Santo na Teologia Sistemática. p. 12 
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confundir os fortes. A tentação do poder e suas consequências continuam causando muitos 

problemas na vida dos cristãos, mas para os que não o são, as consequências são as mesmas e 

recaem justamente sobre os mais fracos da sociedade. 

Segundo os critérios de discernimento da presença do Espírito, a Igreja deve apontar os 

sinais da ação do Espírito Santo para o mundo contemporâneo. Logo, em meio a tantas ameaças 

e desafios, não há outra forma de fazê-lo se não trazendo Deus ao mundo. E isso somente realiza 

quando o homem se compadece e luta pela libertação dos mais fracos, através da promoção e 

defesa da vida. Em suma, isso é verdadeiramente conhecer a Deus, ser Igreja missionária e viver 

na presença do Espírito, “porque o Espírito Santo é Vida e Misericórdia, como nos ensinou 

Jesus de Nazaré e como ele demonstrou em sua vida”91. 

 

3.2. Por uma Igreja encarnada no mundo contemporâneo 

 

As pesquisas em cristologia promovem um diálogo cada vez mais frutuoso e necessário 

no mundo contemporâneo. O conceito de encarnação permite renovar a fé testemunhada e 

transmitida pelos apóstolos desde o princípio. Ela não pode ser, então, um conceito que, visto 

à luz do saber teológico, produza um conhecimento à parte, independente de outros contextos 

ou até mesmo isolado da realidade humana. O conhecimento teológico, sobretudo aquele que 

vem do estudo sobre Jesus Cristo, assume a tarefa de transformar o comportamento, 

principalmente dos cristãos. 

Se a vida destes é um constante compartilhar da vida de Deus, experimenta-se, então, 

uma nova dinâmica: a comunhão. O uso dessa palavra indica que Deus chama seus filhos para 

uma comunhão com seu Filho Jesus, a fim de que tenham uma participação em seu corpo. 

Porém, esse corpo desenvolve-se num povo que se mostra engajado na história e assume o 

protagonismo de sua transformação. Essa atuação é possível por conta de seu chamado primeiro 

feito por Deus e a consolidação de sua vocação para se tornar povo, mas não um povo qualquer, 

e, sim, Povo de Deus. Desse modo, a salvação que vem de Jesus Cristo faz surgir um povo 

novo, uma assembleia santa: a Igreja, Povo de Deus. 

Da mesma forma que a salvação de Deus em Jesus é mediada pela história de Israel, 

agora ela passa a ser visível e acessível na história de uma comunidade comprometida com seu 

modo de vida e, assim, torna-se encarnada no mundo pela ação do Espírito. Ora, o modus 

vivendi que evidencia a encarnação da ação cristã no mundo é saber o momento de acolher e 
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deixar sair, isto é, viver como uma comunidade de portas e mentes abertas que permita a entrada 

do que é plural e leve a saída para o mundo de modo que ela seja, de fato, sacramento de 

salvação para os homens de todos os tempos. 

 

 3.2.1. Em busca da identidade 

 

O Concílio Vaticano II refletiu, de modo bastante claro e sensato, sobre a identidade da 

Igreja. As reflexões conciliares culminaram na constituição Lumen Gentium, que inicia 

afirmando que Jesus Cristo é a Luz dos Povos92. Essa afirmação aponta para a identidade que a 

Igreja assume perante o mundo. Ela é reflexo dessa Luz e mostrando-se como seu sinal 

profético, que brilha em meio às trevas do mundo. 

De acordo com esse pensamento, a Igreja realiza a salvação, isto é, torna presente Jesus 

Cristo e sua salvação para os homens. Ela é entendida como sacramento, ou seja, como sinal da 

presença de Deus, tal como se vê em sua pregação e prática. Contudo, tal como alerta Medard 

Kehl, ela “não pode simplesmente desviar a busca da salvação dos homens para si mesma, como 

se ela pura e simplesmente fosse a salvação, o Cristo presente ou o Reino de Deus que veio”93. 

A sacramentalidade da Igreja não deve ser confundida com o sacramento que advém do 

ministério sacerdotal. Da mesma forma, ela não deve ser confinada à celebração dos 

sacramentos, propriamente dita, ou reduzida às práticas litúrgicas e rituais, pura e simplesmente. 

Também o Espírito Santo não foi derramado no início da Igreja somente sobre os apóstolos 

para que seus dons fossem comunicados por meio da pregação e dos sacramentos. 

Afirmar que a Igreja é “sacramento de salvação” significa dizer que “a salvação, que se 

nos concede por Deus em Jesus Cristo no Espírito Santo, é dada a nós inteiramente como ela 

mesma na sinalização finita e pecadora da Igreja”94. Entende-se, assim, que a Igreja abarca o 

conjunto dos cristãos aos quais ela enuncia, em termos diferentes, a comum participação na 

função sacerdotal e profética de Cristo, uma função que ultrapassa o contexto eclesial dos 

sacramentos, mas que penetra por isso mesmo até o coração da secularidade do mundo. 

Desse modo, a salvação torna-se um evento histórico, não transitório. Isso leva a 

relacioná-la com a encarnação e, ambas, com a Igreja, pois, no sentido que Thomas Rausch 

apresenta, ela promove “uma fé radicalmente encarnacional, o que significa que a graça torna-

                                                 
92 Cf. VATICANO II, Concílio. Constituição dogmática “Lumen Gentium” sobre a Igreja. In: COMPÊNDIO DO 

VATICANO II. 29ª ed. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 39. LG 1 
93 KEHL, Medard. A Igreja: uma eclesiologia católica. Trad. João Rezende Costa. São Paulo: Loyola, 1997, p. 78 
94 KEHL, Medard. A Igreja: uma eclesiologia católica. p. 79 
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se visível, encarnada, presente na história; (...) uma fé radicalmente social, ligando-nos por meio 

do Espírito, ao Cristo e uns aos outros”95. 

Salvação e encarnação são dois conceitos que se mostram bastante próximos. Ambos 

são realidades autenticamente divinas, mas que se manifestam ao homem na humildade e 

pobreza. Isso acontece não para comprovar sua impotência diante de Deus, mas para fazê-lo 

compreender a imensidão do mistério que desvela diante de si: “veio portanto o Filho, enviado 

pelo Pai (...). Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou na terra o Reino dos céus, 

revelou-nos seu mistério e por sua obediência realizou a redenção”96. 

Deus revela-se e realiza no mundo o que é próprio de sua vida trinitária. Deste modo, a 

realidade da encarnação do Filho traz elementos de novidade e liberdade para a história humana 

até então desconhecidas. Descobre-se que a finalidade da encarnação é a plenificação do 

homem em sua humanidade e, no mundo, a partilhar de sua vida em comunhão. 

Essa finalidade se concretiza restaurando o sentido de salvação que se perdeu no 

decorrer da história. Sentido este que não consiste em substituir a natureza própria do homem, 

fazendo com que deixe de ser humano, mas tornando-o capaz de ser plenamente humano. Como 

bem observa Antonio Manzatto, o próprio Jesus ressuscitado “guarda consigo as chagas da sua 

paixão, o que significa que carrega consigo a história de sua existência humana. Salvação, 

portanto, não é abandono de nossa humanidade, mas a sua plenificação e total realização”97. 

Confrontada com a história, a Igreja não ousa mais se apresentar como “sociedade 

perfeita” e acabada. Ela sente-se desinstalada, colocada em marcha e instigada a sair de seus 

recintos para se projetar sobre os caminhos do homem contemporâneo. Assim, pela 

autocomunicação de Deus, a Igreja torna-se manifestação simbólica e sacramental de seu agir 

salvífico no mundo, mesmo sendo envolta da imperfeição e fraqueza humanas. Apesar de todo 

pecado que há na Igreja, ela “reunindo em seu próprio seio os pecadores, ao mesmo tempo santa 

e sempre na necessidade de purificar-se, busca sem cessar a penitência e a renovação”98. 

Sendo assim, a identidade assumida pela Igreja como “sacramento da salvação” permite 

relacioná-la com o conceito de encarnação. Na verdade, pensar a encarnação do Filho permite 

investigar a realidade humana que ele assume, bem como seu desdobramento na história. Nesse 

sentido, a Igreja permite a continuação da presença de Deus em meio aos homens, que 

encontram nela a mediação da salvação. 
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Ora, a salvação, que vem de Cristo, impele à comunhão de uns com os outros no mesmo 

Cristo, e exige um novo relacionamento com todos os homens e mulheres, que requer sua saída. 

A salvação envolve, sem dúvida, uma relação pessoal com Deus, mas não pode ser reduzida a 

isto, uma vez que o entendimento individualista da salvação vai de encontro ao que foi 

anunciado por Jesus Cristo. A Igreja está sempre a serviço do Reino de Deus, ou seja, está 

sempre a serviço da comunidade e, dessa forma, “lança uma exigência concreta a todos nós. 

Ela rompe todas as divisões baseadas na raça, classe ou status social”99. 

 

3.2.2. O Povo de Deus em comunhão 

 

Entre os grandes desafios que o mundo de hoje apresenta à Igreja, o maior deles talvez 

seja a vivência da comunhão. Anteriormente, verificou-se que a Igreja, corpo de Cristo, é sinal 

sacramental da salvação para o homem. A novidade da salvação parece alcançar apenas quem 

faz parte ou pertence a este corpo. Contudo, em um mundo secularizado e individualista, a ideia 

de “povo” condiz com uma realidade inclusiva e universalista, tal como a salvação, e permite, 

ao mesmo tempo, ver que na Igreja “todos os homens são chamados a pertencer ao novo Povo 

de Deus”, de modo que “este caráter de universalidade que condecora o Povo de Deus é um 

dom do próprio Senhor”100. 

Sendo assim, a noção de Povo de Deus permite inserir cada pessoa, tomada 

individualmente, em tudo o que diz respeito à vida e missão da Igreja. Ora, se a Igreja é povo, 

quer dizer que sua unidade não consiste simplesmente na comunhão de fé, sacramentos e 

doutrina. Essas realidades geram uma comunhão espiritual. Porém, essa comunhão deve 

encarnar-se numa comunhão humana e fraterna. Sem isso, ela permanece puramente 

inconsciente, vazia de conteúdo, ilusória e utópica. Vive-se, assim, uma comunhão sem 

conteúdo real, uma comunhão virtual. 

O chamado à comunhão eclesial é um chamado real, verdadeiro e transformador. 

Ninguém que viva em comunhão com o outro desconhece aquele que está próximo. A dinâmica 

da encarnação mesmo revela que o Verbo se encarna na realidade, se faz próximo e conhece 

verdadeiramente o ser humano. Se assim acontece no processo revelador de Deus, o mesmo se 

dá na relação do seu povo. Assim sendo, a convivência do povo é corporal. No dizer do José 

Comblin, “os corpos acostumam-se uns aos outros e se reconhecem semelhantes. Daí os 
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imensos problemas que encontram os povos em que convivem pessoas de cores ou de raças 

diferentes, os problemas das migrações”101. 

As migrações são um exemplo claro do desafio de estabelecer relações de comunhão. 

Haja visto que, em muitos casos, trata-se de deslocamentos forçados, causados por conflitos, 

calamidades naturais, perseguições, mudanças climáticas, violências, pobreza extrema, 

condições de vida indignas entre outros. É impressionante o número de pessoas que migram de 

um continente para outro, bem como daqueles que se deslocam dentro de seus próprios países. 

Diante dessa realidade, o Papa Francisco declarou que “os fluxos migratórios 

contemporâneos são o maior movimento de pessoas, se não de povos, de todos os tempos”. 

Demonstrou ainda sua preocupação pelos fluxos migratórios contemporâneos, “que aumentam 

os desafios que se apresentam à comunidade política, à sociedade civil e à Igreja, exigindo que 

se responda ainda mais urgentemente a tais desafios de modo coordenado e eficaz”102. 

Nesse contexto, mais do que nunca, a Igreja necessita assumir sua identidade de Povo 

de Deus, para viver em comunhão. A vida em comunhão realiza-se em pequenos gestos e nas 

pequenas atitudes que “encarnam” sua presença no mundo. Isso acontece mais fácil e 

concretamente nas pequenas comunidades. Um povo é tecido de pequenas comunidades e não 

de indivíduos isolados, porém “hoje essas comunidades já não são puramente de vizinhança 

física, mas também de vizinhança cultural. Mas é indispensável que se multipliquem as 

pequenas comunidades”103. 

Sem dúvida, é o próprio Cristo, com seu Espírito, e nada nem ninguém mais, que faz a 

unidade da Igreja e torna possível a vida em pequenas comunidades. A união com Cristo no 

Espírito é transformante e transformadora justamente porque ela é comunhão. Assim, ela 

demonstra que não é possível buscar o Reino de Deus isoladamente, cada um por si, ou através 

de estruturas arcaicas e obsoletas que ainda se insiste em chamar Igreja: 

 

Não se busca esse Reino no resto de uma cristandade que subsiste, nem nos 

elementos que foram recuperados pela paróquia. Busca-se o Reino de Deus 

em comunidades ativas, numa rede de comunidades de muitos tipos diferentes, 

mas onde há solidariedade entre todos – onde todos são inspirados pelo mesmo 

mistério da Igreja, e todos participam da mesma realidade material em que 

estão lutando, ajudando a formar o povo de Deus na fase atual da sua 

caminhada no meio do mundo104. 
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A esse respeito, a caminhada da vida da Igreja no Brasil tem seguido uma trilha para 

renovar suas estruturas e reler, com os sinais dos tempos, as necessidades e urgências de seu 

contexto. A proposta de vida em comunhão reforça e integra o corpo de Cristo, a Igreja, 

enquanto Povo de Deus. 

Nesse sentido, a conversão pastoral proposta é reflexo de uma preocupação com o 

distanciamento da Igreja com a realidade que a cerca. O excesso de burocracia e a falta de 

acolhida são exemplos de como a prática pastoral se encontra alheia às demandas do mundo 

contemporâneo. No entanto, a conversão pastoral “remete, acima de tudo, a uma renovada 

conversão a Jesus Cristo (...). Trata-se de uma conversão pessoal e comunitária. Há muitos 

batizados e agentes de pastoral que não fizeram um encontro pessoal com Jesus Cristo, capaz 

de mudar sua vida para se configurar cada vez mais ao Senhor”105. 

Por fim, a noção de corpo de Cristo evoca, para a Igreja, a completude e a revelação de 

Deus no mistério da encarnação. Contudo, a vivência cotidiana no mundo é melhor traduzida 

pela expressão “Povo de Deus”, que historicamente se põe em marcha e realiza o plano salvífico 

de Deus. Por essa razão, para que a Igreja seja, de fato, encarnada no mundo e sinal da salvação 

que vem de Deus, ela precisa de se converter e recuperar seu aspecto fundamental, a comunhão: 

“para tanto, seus membros prestarão o culto devido a Deus, cuidarão uns dos outros, formarão 

comunidades de amizade e caridade, partilharão os bens, serão fiéis à doutrina dos apóstolos e 

viverão na comunhão da Igreja, se comprometerão com a missão de anunciar e testemunhar 

Jesus, o Cristo”106. 

 

3.2.3. O Povo de Deus em saída 

 

O comprometimento do Povo de Deus acontece na realidade, ou seja, fora de seu 

ditames e segmentos autorreferenciais. A missão assumida por ele, então, ganha novos 

horizontes e adquire novas experiências quando se permite explorar o novo e conhecer o 

desconhecido. É assim a maneira como o Povo de Deus, encarnado no mundo, conhece a 

situação em que se encontra. E não há outro modo de cumprir essa missão que não seja deixando 

suas seguranças, abrindo mão de seus comodismos e saindo para as ruas a fim de anunciar o 

Evangelho. 
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Desde o início do pontificado do Papa Francisco, foi introduzida e proposta uma 

dinâmica de Igreja em saída a fim de orientar e motivar a atividade missionária da instituição 

católica. Essa dinâmica consiste numa nova etapa evangelizadora que propõe criar uma nova 

cultura eclesial centrada na ideia de “Igreja em saída”, fazendo eco ao espírito do Vaticano II. 

De fato, ela evidencia que “a urgente renovação eclesial deve se expressar numa reforma de 

toda a Igreja, nas suas estruturas inclusive”107. 

Francisco traz um novo ânimo para aqueles que estão identificados com um projeto de 

Igreja em missão. Diversas vezes, ele emprega o termo “Povo de Deus” em muitos de seus 

discursos, homilias, entrevistas, escritos. Curiosamente, mesmo quando ele não menciona este 

conceito explicitamente, as implicações do que está dizendo acabam apontando para o que ele 

entende por Igreja e a maneira como deseja difundir isto até alcançar as diversas comunidades, 

sobretudo as mais pequenas. 

Dessa forma, ele tem revivificado o poder dessa provocativa imagem eclesiológica. 

Uma vez que se mostra encarnada em sua realidade, o pontífice recupera e reengaja o cristão 

através de sua eclesiologia. Ademais, “ele ajudou um sem-número de pessoas, que longamente 

se desligaram de toda e qualquer forma eclesial, a engajar mais uma vez na Igreja e em sua 

missão”108 (tradução nossa). 

O cristão, de modo geral, apresenta-se, ou pelo menos deveria, como um contraponto 

na sociedade para ajudar a promover novos modelos para organizar o mundo e a sociedade. Os 

modelos da conjuntura social e política atuais são baseados no lucro, nos interesses, na 

vantagem e nos privilégios. 

Ora, a postura das comunidades religiosas deve dar testemunho profético para 

transformar as concepções e mentalidades do homem moderno. Nesse sentido, o apelo de uma 

Igreja em saída mostra aos cristãos que estes “não se podem acomodar e repetir os esquemas 

presentes no mundo social e político, marcados pela exploração e pelos interesses; ao contrário, 

devem viver como provocação para ser alteridade nestes sistemas enrijecidos de nossa 

realidade”109. 

A continuação desse processo não admite saltos e mostra que deve se encarnar também 

nas estruturas sociais. A esse respeito, o então cardeal Bergoglio, como arcebispo de Buenos 
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Aires, já denunciava uma grande doença da Igreja: a autorreferencialidade. Ele afirmava, como 

continua fazendo em seu pontificado, que a tarefa da Igreja é sair de si e ir para as ruas. Dizia 

ele: “É verdade que, saindo à rua, como acontece com qualquer homem e com qualquer mulher, 

pode haver acidentes. Mas, se a Igreja permanece fechada em si mesma, autorreferencial, 

envelhece” E, assim, concluía: “Entre uma Igreja acidentada que sai às ruas e uma Igreja 

enferma de autorreferencialidade, não tenho dúvidas em preferir a primeira”110. 

No cenário dinâmico e desafiador atual, a missão e a mudança são guiadas tanto pela 

fidelidade ao Evangelho quanto por transformações que atestam a ação do Espírito Santo no 

mundo. Ao lado dessa visão espiritual de grande confiança na presença de Deus, percebe-se 

que a perspectiva assumida pelo Papa Francisco está ancorada nas dúvidas e perguntas 

existenciais do homem de hoje. De modo especial, às novas gerações, ele se dirige com grande 

atenção na linguagem utilizada, a fim de que seus destinatários absorvam a densidade de suas 

palavras. Prova disso, é a primeira exortação apostólica de seu pontificado acerca da alegria do 

Evangelho. Nela, o Papa declara que a Igreja “é a comunidade de discípulos missionários que 

‘primeireiam’, que se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam. Primeireiam – 

desculpai o neologismo –, tomam a iniciativa!”111. 

Com gestos e obras, a comunidade cristã, Povo de Deus em saída, assume a realidade 

da vida do mundo com sua atividade missionária. Assim, ela entra na vida diária das pessoas, 

encurta as distâncias, abaixa-se e, por fim, assume a vida humana. Ela toca a carne sofredora 

de Cristo no povo, porque ela mesma é corpo de Cristo. E como membros de um só corpo, cabe 

ouvir o apelo que profeticamente ecoa nos tempos atuais: “Saiamos, saiamos para oferecer a 

todos a vida de Jesus Cristo! Repito aqui, para toda a Igreja (...): prefiro uma Igreja acidentada, 

ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e a 

comodidade de se agarrar às próprias seguranças”112. 

 

3.3. Os sinais dos tempos e a encarnação 

 

Finalizando o percurso iniciado neste capítulo, os olhares são lançados para o futuro, a 

fim de que, pela ação do Espírito e a missão da Igreja, enxerguem a realidade que a encarnação 

revela para a história e o homem. De fato, a encarnação faz toda a diferença para a concepção 
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cristã da Igreja e sua missão. Por ela, ambiciona-se converter ao sentido evangélico do humano 

aqueles que se nutrem da esperança de que todos os homens descubram o sentido de Deus. 

Realizada na fé, a missão sustenta aqueles que se entregam à causa de transformar e 

construir um mundo melhor. As sementes plantadas produzem frutos que somente o futuro 

permite receber e a esperança permite acreditar naquilo que os olhos jamais verão crescer. A 

gratuidade do gesto de doar-se e da palavra transmitida conduz a uma realidade que transcende 

os limites do finito, porque tudo o que é gratuito tem sua origem na generosidade infinita. 

Com os pés no chão, cada homem é levado a estabelecer suas relações humanas numa 

nova dinâmica, desinteressada e ausente de paradigmas fechados em si. A dinâmica do Reino, 

encarnada no mundo e historicizada na pregação de Jesus Cristo, impele a um reconhecimento 

que caminha em direção a Deus. E nessa caminhada, não se pode esquecer de que a missão 

cristã se encontra voltada para a humanização do homem, que pelo impulso advindo do mistério 

da encarnação, aponta na direção do Reino de Deus, que será a revelação plena deste mistério. 

 

3.3.1. O que há de vir? 

 

A escatologia cristã apoia-se em experiências de fé e se fundamenta nas promessas que 

Deus mesmo faz, garantindo o sucesso da obra começada. Isso, porém, não faz do homem um 

mero espectador da história. Assim como o envolvimento existencial faz parte da vivência da 

fé, assim também a esperança, que vai além da confiança passiva nas promessas de Deus, 

significa participação ativa e cooperação na concretização do futuro esperado. 

A espera daquilo que há de vir, remete ao passado e as recordações das experiências 

vividas. Recordar é “re-cor-dar”, isto é, “dar de novo o coração, é também dar de novo à 

sensibilidade que se presentifica na razão”113. A memória é fundamentada em fatos 

selecionados e interpretados pelo imaginário significante do passado e do presente. Como forma 

criativa, ela é necessária para o equilíbrio entre as várias dimensões do humano. Na 

contemporaneidade, as relações imediatas ameaçam as memórias pois privilegiam a 

apropriação do ser no hoje, onde tudo tende a ser valorizado pelos parâmetros da velocidade, 

da mudança e da novidade, que tornam obsoletos o passado e sua recordação. 

Nesse sentido, a recordação do passado permite viver no presente as experiências 

realizadas com o mesmo comprometimento inicial. Pela criação, Deus compromete-se com a 

salvação do homem, encarnando em sua história seu desejo divino, como está escrito: “o que 
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os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, isso Deus 

preparou para aqueles que o amam” (1Cor 2,9). 

Dessa forma, a realidade humana só pode encontrar plenamente a si mesma quando se 

encontra definitivamente com Deus, criador e salvador. Isto é o que se chama, na linguagem 

tradicional da fé, de salvação: “não se trata de uma bem-aventurança ‘sobrenatural’, 

‘sobreposta’ por Deus à criação e não ligada a ela intrinsecamente, nem é simplesmente o 

caráter definitivo do realizado por nós na história, senão a participação plena de nossa vida e 

de seu mundo na amplitude e beleza do amor infinitamente vivo de Deus”114 (tradução nossa). 

O plano salvífico de Deus, assim, consiste na plenificação do homem na história. Esta 

plenificação, no entanto, é dom e graça de um Deus que ama, de um Deus apaixonado pelo 

homem, e que, por causa disso, o ressuscita após uma única vida, a fim de que seja para sempre 

unido a ele. É essa a visão que o teólogo Donizete Xavier exprime, relacionando à escatologia, 

o processo de unidade desejado e planejado por Deus, que “em sua bondade e sabedoria 

incriada, tem imprimido na carne da história a Sua marca de Unidade. É Cristo que une 

definitivamente a Criação e a comunhão pericorética de Deus. Ele introduz toda a Criação 

pedagogicamente ao Novo começo querido por Deus”115. 

A partir desse pensamento, pode-se afirmar também que a plenificação universal da 

história humana e de toda criação requer a perfeição de todos os homens. Esta perfeição se dá, 

justamente, na morte e na ressurreição de todos em Cristo. E isto não significa que a 

plenificação universal seja um “aperfeiçoamento” quantitativo da história, mas, sim a plenitude 

qualitativa de todas as formas humanas expressada na resposta ao amor infinito de Deus, pois, 

de acordo com Medard Kehl, “cada ser humano traz sua própria história, intransferível e 

insubstituível, que tem seu valor ante Deus pelo modo de ‘apropriar-se’ e ‘incorporar’ o amor 

dele, de fazê-lo novamente em sua própria ‘carne e sangue’”116 (tradução nossa). 

Como de Deus só se pode falar aquilo que ele mesmo revelou de si, ao se falar de sua 

revelação, se faz sob a autoridade das experiências vividas e registradas na carne da história 

humana. São elas que atestam a sua presença na história e trazem ao homem a certeza de sua 

presença em seu meio, uma presença de amor e que conduz à salvação. Sendo assim, desde a 

encarnação até o acontecimento da ressurreição de Jesus Cristo, a humanidade contempla o 

mistério de Deus revelado na história. Esse mistério passa pela morte, porém “a morte de Deus 
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não foi a sua última palavra. A última palavra dele foi a superação da morte através da 

ressurreição. É na própria morte que Deus se revela como sendo mais forte que esta morte”117. 

O Deus vivo é o Deus da Vida e não da morte. Por conta disso, Jesus Cristo, verdadeiro 

Deus e verdadeiro homem, depois de sua morte, ressuscita e volta à vida. Nesta volta à vida, 

ele fundamenta a esperança de que o homem também voltará à vida depois da morte. Deus 

ressuscitou Jesus, e a ressurreição de Jesus, por assim dizer, inaugura entre os homens a era 

escatológica. Este Jesus era e é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E como verdadeiro 

homem, ele não podia ressuscitar por sua própria força. Por causa disso, insiste-se em dizer, 

sem cair em contradição, que Deus o ressuscitou. 

Sendo a escatologia a plenificação da história do homem, e sabendo que a plenificação 

dessa história se evidencia na pessoa de Jesus Cristo, conclui-se, então, que a era escatológica 

inaugurada por sua ressurreição terá pleno sentido na concretização e instauração do Reino de 

Deus. De fato, na pregação de Jesus, a ideia de Reino de Deus ocupa um lugar central, levando 

a crer que a esperança da realização definitiva do Reino de Deus é o objeto da esperança 

humana, na medida em que nele se realizam todas as aspirações humanas. A palavra “reino” 

remete à ideia de governo ou soberania. Contudo, não é esse tipo de acepção que condiz com a 

categoria “Reino de Deus”. O conceito que ela traz permite compreender que o Reino de Deus 

é um conceito escatológico e empregado para suscitar no homem a esperança, uma vez que “a 

governabilidade de Deus diz respeito a sua habitação. E Deus habitará definitivamente a sua 

criação, então será tudo em todos”118. 

 

3.3.2. A esperança que não decepciona 

 

A esperança fundamenta-se nos testemunhos da fidelidade divina, manifestada nos 

inúmeros sinais da presença real do Reino de Deus na história. Aqui, assim como na pregação 

de Jesus, encontra-se a razão do otimismo e da abertura ao futuro, na confiança de que Deus é 

fiel e realiza suas promessas. 

É bem verdade que a certeza da fé e da esperança de que a história e o mundo 

participarão do Reino definitivo fundamenta-se na ressurreição de Jesus. Os discípulos mesmo 

experimentaram a força dessa novidade e com essa experiência se definiu com maior precisão 

a compreensão cristã acerca da ressurreição, que significa a relação plena de Deus com este 

mundo e com os homens que nele vivem. Dessa relação, o cumprimento fiel do mandato de 
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anunciar a Boa Nova da ressurreição aos confins do mundo pelos discípulos comprova que “em 

muitos lugares os discípulos experimentaram a proximidade do Senhor ressurreto”119. Assim, 

ele faz amadurecer para a eternidade da vida toda a sua existência terrestre e todas as relações 

que ele consolidou, abrindo a cada uma delas a perspectiva de futuro. 

Nesse sentido, em Jesus, não só se tornou concreta a verdade universal da salvação, 

como o evento concreto de sua paixão, morte e ressurreição por Deus, realizou a promessa de 

torná-la acessível a todo homem, que pode contemplá-la no horizonte escatológico de Cristo 

anunciado desde a encarnação. Acerca disso, Moltmann declara: 

 

O Deus das promessas de Israel, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, 

torna-se o Deus de todos os seres humanos. Por isso, a mensagem cristã a 

respeito desse Deus sempre se moverá no horizonte preanunciado e entendido 

como universal, reivindicando a universalidade e a obrigatoriedade universal 

para sua mensagem, ainda que essa universalidade seja de natureza 

escatológica e não resulte de abstrações do particular para o universal120. 

 

A esperança humana e as grandes esperanças do mundo novo são confirmadas por Deus 

através de Jesus Cristo. Ele é a esperança que move desde o íntimo da criação e que atrai a 

todos de modo universal para o Reino de Deus. Ao revelar-se plenamente em Jesus Cristo, Deus 

promete aos seres humanos seu Reino, isto é, sua própria vida. Vale lembrar que a cristologia 

proposta por Moltmann, fundamentada pela experiência da ressurreição de Jesus, “é totalmente 

orientada para o futuro, é totalmente escatologia, é totalmente esperança”121, 

Aqui, é o próprio Deus que consiste no objeto da esperança, pois seu Reino, isto é, sua 

vida, se encontra plenamente encarnada no meio dos homens. Sendo, então, o fundamento e o 

objeto da esperança dos homens, Deus é visto como sendo Deus da esperança.  

De fato, a vida é um caminhar “de esperança em esperança”, até que se cumpra o Reino, 

que tanto se espera. As coisas difíceis da vida, os desafios, as preocupações, as dores, os 

obstáculos, as incertezas, assim como as coisas fáceis, prazerosas e boas têm para o homem um 

sentido que está além delas mesmas. Por esse motivo, é que a vida, “por mais dura que seja, 

deve ser vivida com o amor que tudo transforma. Todos os fracassos têm sentido se assumidos 

e amados nessa direção da esperança”122. 

                                                 
119 NOCKE, Franz-Josef. Escatologia. In SCHNEIDER, Theodor (org.). Manual de dogmática. 5ª ed. Trad. Ilson 

Kayser, Luís Marcos Sander, Walter Schlupp. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 406 
120 MOLTMANN, Jürgen. Teologia da esperança: estudos sobre os fundamentos e as consequências de uma 

escatologia cristã. 3ª ed. rev. e atual. Trad. Helmuth A. Simon. São Paulo: Teológica / Loyola, 2005, p. 184-5 
121 KUZMA, Cesar. O futuro de Deus na missão da esperança: uma aproximação escatológica. São Paulo: 

Paulinas, 2014, p. 120 
122 MANZATTO, Antonio; PASSOS, J. Décio; VILLAC, Sylvia. De esperança em esperança: escatologia. São 

Paulo: Paulus, 2009, p. 134 
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O Reino de Deus prometido não dispensa a colaboração do homem. Ele não é 

simplesmente imposição da vontade de Deus contra a vontade humana. Deus convida as pessoas 

a participarem do Reino, não as obriga a isso, porque ele respeita sempre a liberdade humana: 

 

O futuro mantido aberto e iminente por meio da mensagem do reino pregada 

por Jesus, é agora visto como confirmado pelas aparições do ressuscitado, 

tornado certo como irrupção de sua parúsia e designado como seu futuro. Nas 

camadas posteriores da tradição sinótica prevalece a compreensão cristológica 

do reino de Deus (...). É verdade que se conserva a linha da decisão presente 

pela obediência, mas este apelo, que, pela obediência, chama para a nova vida, 

é restringido e ao mesmo tempo orientado pela ação ressuscitadora de Deus123. 

 

Portanto, o Reino de Deus exige a participação humana, tanto do homem em si quanto 

de sua própria humanidade. Aquele primeiro projeto de Deus encontra-se plenificado na história 

e, se torna possível, por conta da encarnação de seu Filho. A liberdade e a obediência são claros 

reflexos da participação que o homem dá no evento salvífico divino. Pode-se deduzir até que a 

vontade de Deus se fez humanizadora pela vida e sofrimento de Jesus Cristo, a ponto de, na 

ressurreição, abrir-se para um futuro esperançoso, concreto e universal, que se contempla no 

Reino de Deus. 

Por isso, ele é, ao mesmo tempo, dom de Deus e conquista humana. O futuro do Reino 

de Deus é prefigurado e anunciado por Cristo, mas sujeita também toda a criação. Decerto, a 

esperança caracteriza-se como uma profunda realização humana, alicerçada na ação salvífica 

de Jesus Cristo. O Reino de Deus só se torna pleno na medida em que inaugura uma nova 

criação, “não como um rompimento do antigo, mas como um cumprimento daquilo que foi 

iniciado por Deus: a plenitude. É uma obra do amor capaz de fazer o futuro de Cristo completar 

toda a realização humana”124. 

Dentre muitas definições possíveis para o homem, pode-se dizer que ele é um ser 

utópico. Se, por um lado, ele vive submetido à dor e ao sofrimento, por outro lado, ele imagina 

e sonha com um mundo diferente, e age para que esse sonhe se torne realidade. Ele não se 

conforma com a situação atual e, a partir de sua fantasia, de sua imaginação e de seu desejo 

criativo, ele vive a esperança de ter um futuro diferente em que possa ser feliz. 

Vista dessa maneira, a esperança não é alienação diante da dura realidade, mas motor 

que gera a ação, do mesmo modo que a esperança de Deus o move em favor dos homens. O 

Deus que age na história o faz para mostrar aos homens seu amor por eles, e também para 

                                                 
123 MOLTMANN, Jürgen. Teologia da esperança. p. 278 
124 KUZMA, Cesar. O futuro de Deus na missão da esperança: uma aproximação escatológica. p. 128 
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despertar o amor no coração de cada um. Deus é, dessa forma, o objeto da esperança das 

pessoas, na medida em que, por seu amor, livra a cada um do mal e dá a vida eterna. Por sua 

vez, os homens “constituem o objeto da esperança de Deus, na medida em que o que Ele deseja 

é, simplesmente, tê-los no seu Reino e ser amado por eles”125. 

Assim, a real importância salvífica de Jesus Cristo deve ser buscada na conjugação 

simultânea da encarnação, morte e ressurreição, isto é, no conjunto de toda sua vida histórica, 

que conduz a uma perspectiva escatológica da ressurreição para o homem. Nisto consiste o 

objeto da esperança humana: o Deus que espera e confia nos seres humanos. Essa esperança 

testemunha diante do mundo contemporâneo que o melhor é possível e está por vir, abrindo o 

caminho para a novidade do futuro. 

A utopia cristã do Reino de Deus, baseada na promessa divina e na pregação de Jesus, 

continua empurrando o homem para a frente, fazendo-o avançar na direção da realização de 

suas potencialidades, enquanto traz em sua própria carne a esperança, que, segundo o apóstolo 

Paulo, “não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito 

Santo que nos foi dado” (Rm 5,5). 
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CONCLUSÃO 

 

“No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e 

o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. 

Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. O 

que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos 

homens...” (Jo 1,1-4). 

 

Desde a criação, o homem feito de barro à imagem e semelhança de Deus recebe um 

corpo para interagir, sentir e se expressar no mundo. Comparando-se à imagem aristotélica do 

bloco de pedra que recebe a forma do escultor, o homem feito de barro passa a ser corpo dotado 

de alma, e assim ganha de Deus algo que transcende a materialidade, ultrapassa o ditame do 

tempo e do espaço, recebe o dom da vida. 

No entanto, vale ressaltar que é por meio da linguagem que a criação acontece. O 

Criador utiliza-se do verbo para criar, uma vez que, no princípio, “a terra estava vazia e vaga” 

(Gn 1,2), ou seja, não havia nada. O Fiat divino manifesta o poder de tirar do nada, do caos 

total, tudo o que compreende a criação, isto é, tudo o que passa a existir na história. Dessa 

forma, na criação, entende-se que a linguagem fundamenta o cosmo e o organiza. E pela mesma 

linguagem, a vida criada é doada ao homem, que passa, no sentido mais verdadeiro da palavra, 

a SER vivente. 

Ao ser vivente, associa-se o elemento da racionalidade. Esta, permite compreender que 

algo além de si mesmo existe, fazendo aquele que vive buscar humildemente o conhecimento 

de todo mistério que o cerca. Não obstante, a este conhecimento, desvela-se o desígnio divino 

que corresponde à revelação de Deus. Tal desígnio permite acessar a dimensão mais profunda 

do mistério divino enquanto e até onde ele deixa-se conhecer pelo homem, não mais barro com 

forma de corpo e dotado de alma, mas assumido como filho, com a grande dignidade que isto 

lhe atribui. 

Nenhum ser vivente passa incólume pela vida, desde que assuma com intensa vontade 

a aventura de experimentar-se a si mesmo, enfrentar a difícil tarefa de viver. É bem verdade 

que se assoma a esta dificultosa tarefa a condição de um mundo caótico e fugaz, a condição de 

um mundo pós-moderno, que consiste per se num verdadeiro desafio: primeiro, ser conhecido 

e experimentado; e segundo, fazer parte da aventura vivencial do homem em busca do 

autoconhecimento e da autoexperiência. 
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A vida doada por Deus permite ao homem experimentar a si mesmo e exercer seu poder   

de cuidar da criação. Isto não se trata de uma forma de manifestar seu poder diante do homem, 

antes, revela seu mistério de amor por ele, transformando-o em indivíduo capaz de conhecer o 

sentido mais pleno e genuíno do amor. Assim, o homem criado experimenta, ao mesmo tempo, 

a si mesmo em seu interior, experimenta a criação que está ao seu redor, no exterior, e descobre, 

numa constante mudança de vida, algo novo desse mistério de amor, que é Deus. 

Ao término desta dissertação, procurou-se incorporar aos dados levantados pela 

pesquisa, a contemplação do mistério que relaciona em si mesmo o homem, a criação e Deus. 

Por essa razão, a encarnação apresentou-se como um excelente objeto de estudo a ser visto, 

frente aos desafios do mundo atual, pela ótica de um autor contemporâneo. Assim, o labor 

teológico do francês Joseph Moingt permitiu com grande sucesso discorrer sobre a encarnação, 

ainda que esta não fosse o tema principal de sua produção. Percorrendo os escritos elencados 

nessa dissertação, se a encarnação não consiste no seu tema principal, ele ao menos a define 

como conceito fundamental para a teologia clássica, o que desperta a atenção do autor para 

explicar e fundamentar seu pensamento no horizonte da cristologia contemporânea. 

Geralmente, os autores definem e apresentam sinteticamente o seu objeto de pesquisa. 

Moingt, pelo contrário, não traz apenas um objeto, mas traça um percurso bem definido, que 

vem a ser um autêntico “testamento intelectual” de toda uma vida de frutuosa produção 

acadêmica. Prova de maturidade e experiência, o teólogo francês deixa seu legado para as 

futuras gerações de teólogos, às quais ensina que não se pode fechar hermeticamente em seu 

contexto. Antes, por dever de consciência e exigência de seu tempo, elas precisam inserir-se na 

realidade circundante. Os futuros teólogos, então, devem estar aptos para responder às questões 

que se lhes apresentam e formular tantas outras, no desejo de dialogar com o diferente, com o 

inesperado, com o inusitado. 

Assim, Moingt admoesta o teólogo contemporâneo a inovar corajosamente o discurso 

da fé, a fim de que possa contemplar o inusitado. Ainda que este discurso possa ser alicerçado 

nas formulações dogmáticas, o teólogo deve mostrar-se capaz de não se prender a elas, e 

responder, na prática, aos desafios lançados. Isso pôde ser visto no horizonte teológico que se 

contemplou a partir dos quatro volumes de sua obra, isto é, a partir de O homem que vinha de 

Deus até os três volumes de O Deus que vem ao homem. O próprio autor confessa, no post-

scriptum de seu último livro que o projeto inicial escapou ao planejado, “não que tenha me 

conduzido a digressões improvisadas para além dos limites que me havia fixado, mas no sentido 

de que me obrigou a aprofundar as bases da história que tinha a intenção, na origem, de somente 

sobrevoar” (DVH II-II, p. 585). 
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A essa confissão, assoma-se outra de caráter mais subjetivo. Diante da mudança de 

perspectiva para com a encarnação, desde o início da pesquisa até a obtenção dos resultados, o 

objeto de estudo passou a ser visto de modo diferente. Da investigação na produção acadêmica 

de Joseph Moingt, a encarnação passou a ser vista sob três eixos bem definidos, a saber: o 

Espírito, a Igreja e os sinais dos tempos, como desdobramento das intuições pesquisadas. Isso 

mostra que todo caminho está sujeito a mudanças, além de trazer desafios sempre novos. No 

entanto, confirma que o legado de Moingt cumpre com sua proposta de trazer aos futuros 

teólogos a possibilidade de dialogar com o diferente, com o inusitado. E a certeza do bom êxito, 

tem-se apenas quando se coloca a teoria na prática. 

Dito isto, é chegada a hora de retomar as problematizações feitas no início da pesquisa. 

Certamente, não é o caso de oferecer uma resposta fechada e definitiva, mas apenas fazer alguns 

acenos com base nas experiências adquiridas ao longo do percurso. Assim, a modo de 

conclusão, fecha-se um ciclo iniciado e abre-se um campo de pesquisa novo, a ser desbravado 

por outros futuros teólogos que se sintam chamados a desbravar o horizonte teológico de Joseph 

Moingt. 

Por essa razão, em primeiro lugar, questionou-se sobre a relevância do conceito de 

encarnação para a cristologia atual. Pelo fato de se ter realizado uma dissertação que teve como 

objeto de pesquisa a encarnação, já se nota que o conceito possui relevância. Não obstante, o 

termo apresenta-se relevante, principalmente, por conta do valor histórico-dogmático a ele 

atribuído. Ao longo do desenvolvimento teológico, acentuou-se a encarnação no discurso da fé 

em Cristo Jesus. 

Além disso, a encarnação fornecia a certeza necessária de que Deus, de fato, se fez 

homem. Por meio disso, sua ação passou a ser vista e conhecida pessoalmente, porque Deus se 

humanizou. A perda de sentido da humanidade de Deus não significa que se perdeu a confiança 

no sentido de humanidade do próprio homem, antes ressaltou a urgência de uma investigação 

profunda para se encontrar o sentido autêntico do humano. 

Nesse sentido, a encarnação permanece com sua relevância para a cristologia atual, que 

se aproxima do homem contemporâneo não pela força impositiva do discurso dogmático, mas 

pela condição da humanidade, fundante e inexorável, que ultrapassa o decorrer dos séculos. E 

assim, constatou-se a condição sine qua non que aproxima a cristologia atual e a antropologia. 

Em seguida, ainda sobre o alcance do termo encarnação diante da pesquisa, levantou-se 

a pergunta de como o conceito de encarnação pode colaborar para um aproveitamento no 

conhecimento e acesso à pessoa histórica de Jesus de Nazaré, sem romper com o que a tradição 

da fé compreendeu como Cristo. 
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Aqui, anteviu-se a divisão feita da pessoa de Jesus Cristo pela história. O conhecimento 

e acesso à pessoa histórica de Jesus não é o mesmo obtido a partir da compreensão de Cristo, 

advindo pela fé. Essa dicotomia imposta pelas pesquisas acerca do Jesus histórico não 

corresponde à preocupação do trabalho de Moingt, que se apoia no resgate das narrativas 

evangélicas para acessar a personagem histórica de Jesus. Definitivamente, o papel da 

ressurreição destaca-se na consecução do rumor transformado em anúncio. Porém, a encarnação 

não perde seu lugar de reflexão que permite trazer a ideia de proexistência à tona, onde a 

existência humana de Jesus é vista pelo “estar diante” da humanidade, isto é, em seu caminho, 

em sua plena humanização. 

Nesse sentido, o conceito de encarnação pode colaborar no conhecimento e acesso à 

pessoa de Jesus de Nazaré. O que se conhece a seu respeito, suas pregações e obras, constituem 

mais do que um arcabouço documental, um verdadeiro exemplo de vida de alguém que soube, 

desde seu nascimento até à ressurreição, viver e experimentar-se a si mesmo em sua totalidade, 

encontrando-se com o sentido mais pleno e profundo do que é ser humano. 

E assim, pela tradição de fé, que consagrou a pessoa de Jesus de Nazaré como Cristo, o 

Filho de Deus, a encarnação mostra-se a chave de acesso que a ruptura histórico-científica reluta 

em aceitar, para o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Ela é essa chave de acesso pois 

permite ligar a ele, em primeiro lugar, toda a humanidade com a vinda do Verbo encarnado. E 

em segundo lugar, as possíveis demandas do homem frente a Deus só podem acontecer diante 

da filiação que Jesus Cristo traz ao homem, revestindo-o de igual dignidade e fazendo-o igual 

a si em condição humana. 

Por essa razão, a encarnação consiste em chave de acesso a Jesus de Nazaré, sem romper 

com a tradição da fé, uma vez que ela permite associar a si humanidade e divindade. Ademais, 

ela potencializa, pela força de sua própria palavra, a realidade haurida desde toda a criação: a 

carne humana, que livre da corrupção do pecado, se mostra como via de acesso para a salvação 

dos homens, quando o próprio Deus se permite atingir pela carne criada. 

Tocando a carne humana, ou seja, encarnando-se, essa dinâmica permite evidenciar que 

o destinatário da presente dissertação se trata do homem contemporâneo, com seus dilemas, 

dúvidas, dramas e imprecisões. Falar de homem contemporâneo é falar de uma pessoa, mais 

que de um conceito, preso nas páginas de um livro. Tocar nessa realidade transcende as poucas 

linhas de uma dissertação de mestrado. Dizer algo sobre o homem contemporâneo desafia até 

o próprio conceito de humanidade, porque não se trata de uma personagem de uma história, 

mas a pessoa que a vive, que a possibilita conhecer em sua própria existência. 
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Ao desafio de falar sobre o homem contemporâneo, assoma-se aquele de falar a ele, ou 

seja, tê-lo como destinatário de interlocução. Por isso, logo no início se questionou sobre a 

quem se dirigia esta dissertação e, mais ainda, a quem interessaria a busca por um Deus que 

teimosamente se revela. 

A primeira indagação mostra que ao homem de hoje se destina esse estudo, se não pela 

leitura, ao menos pela relação com o objeto de estudo. A encarnação, como dito, marca o 

encontro entre Deus e o homem. Porém, um encontro, se não for bem aceito, pode gerar um 

desencontro. Pensando nisso é que a aceitação de si mesmo, isto é, da própria humanidade 

requer o olhar atento e profundo de si mesmo. Não que a vida deixe de proporcionar isso, mas 

o uso das palavras e da própria linguagem evidencia de modo pleno que esse encontro acontece 

quando a palavra se faz carne, ou seja, quando ela se encarna na vida. 

Ora, graças a isso, o homem contemporâneo pode ir ao encontro do Deus que 

teimosamente se revela. Teimosamente, pois consiste no reflexo de um incansável desejo de 

encontro com a sua imagem e semelhança. O desejo do encontro precisa ser ansiosamente 

saciado, tanto da parte do Criador, que se mostra cioso de sua criação e a ela acorre em todas 

as circunstâncias e tempo, como da parte do homem criado, que não encontra verdadeiro sentido 

em sua vida até repousar em seu íntimo aquilo que é eterno e imutável. 

E assim, percebe-se que a novidade trazida pelo pensamento de Moingt para a 

cristologia atual consiste na releitura do mistério sempre novo e atual da vida de Jesus Cristo. 

A partir das narrativas evangélicas, o autor não disseca a leitura bíblica com o instrumental 

exegético e crítico, mas é de plena posse delas que vai mergulhar nesse profundo mistério. O 

modo como ele dissemina seu pensamento se dá, portanto, pelo método narrativo, que elabora 

uma cristologia partindo “de baixo”, mas voltada para um olhar “do alto”. 

Os anos de experiência acadêmica favoreceram a compilação de suas ideias em livros. 

E como um mestre em sua sala, vê-se em Moingt uma atualidade própria de quem se apropria 

de um conhecimento com a transmissão segura e objetiva. Percebe-se a atualidade de seus 

pensamentos pela vivacidade que eles transmitem. Até o presente momento, não se tem a notícia 

de que Moingt encerrou sua caminhada terrestre, o que se sabe, no entanto, é que sua vida e 

obra produziram frutos que longamente serão colhidos pelos futuros teólogos. 

Tarefa motivadora e excitante, ensinar as gerações futuras desperta o desejo de continuar 

transmitindo o conhecimento que não se encerra numa única pesquisa durante a vida. Tal como 

os grandes mestres, fazer discípulos e motivá-los a seguir seus passos é uma vocação para 

poucos, que em Moingt, ou até mesmo em Jesus Cristo, encontra-se muito bem definida. Assim, 
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a vocação de mestre brota da experiência de si mesmo que gera, em si e nos outros, vida em 

plenitude. 

Por fim, poderá parecer estranho aparecer aqui, num trabalho de natureza acadêmica, 

como é uma dissertação de mestrado, algo que defina o momento pessoal do pesquisador frente 

ao mistério escolhido como objeto de estudo, isto é, a encarnação. Como se tem utilizado 

tecnicamente, pode-se incorrer no esquecimento da motivação primeira que a ideia suscitou. 

Na verdade, ainda suscita, posto que, de maneira geral, esse termo é visto pelo senso comum 

com a dinâmica associativa ao enunciado joanino do “Verbo que se fez carne”. 

Sendo assim, a motivação primeira e duradoura, que ainda continua a ser para essa 

pesquisa, é a gratidão para com o dom da vida gratuita e imerecidamente dado por Deus. No 

desenrolar da história e da pesquisa também, ela vai se conformando ao mistério escolhido para 

o estudo e por Deus para vir ao encontro do homem e a ele se revelar. Tal mistério reflete o 

modo primeiro e último de como a dinâmica da salvação acontece. 

Ao término dessa pesquisa, o desejo de aproximar-se de Deus e do homem faz 

compreender mais plenamente o desejo de Deus que não só se aproximou do homem, como se 

fez igual a ele. E assim, o Homem que vinha de Deus traduziu do modo mais perfeitamente 

compreensível o mistério do Deus que vem ao homem, o mistério eterno e sempre insondável: 

a encarnação. 
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