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APRESENTAÇÃO

A leitura do livro de Jorge pixley me proporcionou muitas surpresas – 
e apenas surpresas agradáveis. ele me confirma algo, que observo há vários 
anos. A teologia da libertação entrou num processo de renovação, que se nota 
em muitos lugares. Até certo ponto, isso é consequência do que ocorreu es-
pecialmente desde os anos 80 do século passado, quando apareceram novas 
teologias no âmbito da teologia da libertação, que partiram de libertações 
específicas, embora nunca se tenham limitado a ser isso. Refiro-me a teolo-
gias como a feminista, a dos afro-americanos e a dos indígenas: teologias da 
fronteira. elas surgiram diante de um corpo central da teologia da libertação 
constituído a partir dos anos 60, que ainda não levava em conta essas muitas 
dimensões teológicas que aparecerão depois e a diversidade dos movimentos 
de libertação.

essas novas teologias apareceram como teologias específicas, porque 
a teologia desenvolvida anteriormente não as tinha considerado. elas assu-
miam então o aspecto de teologias específicas de um corpo central da teologia 
de libertação. Na realidade, nem um é o específico nem o outro tampouco 
constitui o central. mas foi necessário algum tempo para que se pudessem pe-
netrar mutuamente para chegar a constituir uma teologia de libertação com 
toda a gama das diversidades que tem de abranger.

Creio que hoje isso está sendo elaborado. Aparecem novas dimensões da 
teologia de libertação. elas não significam necessariamente nenhuma ruptu-
ra, mas na verdade um novo desenvolvimento e uma nova ampliação de mui-
tos pontos de vista. esta nova discussão não substitui o anterior, explicitando 
por vezes tão somente conteúdos, que antes eram implícitos, e destacando 
elementos, que antes foram tidos como secundários. mas aparecem também 
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novos problemas com o desenvolvimento de novas dimensões desta teologia 
de libertação. Há até a possibilidade do aparecimento de conflitos, que podem 
ser dolorosos.

Quero mencionar apenas algumas dessas dimensões, que estão apare-
cendo ou que passam agora a uma posição central. ocorre-me em primeiro 
lugar uma nova reflexão da espiritualidade de libertação. encontro-a, por 
exemplo, em Yvonne Gebara e em Jung mo Sung, ambos brasileiros. essa 
espiritualidade se dirige ao interior do sujeito humano, a fim de impeli-lo à 
libertação. Dessa espiritualidade advém o impulso, que não continua a ser 
interior. Não se trata de uma espiritualidade que vai do interior ao interior. 
Não é a que salva a sua alma. impulsiona ao exterior com vistas à mudança 
de um mundo, no qual se desencadeiam forças de destruição, de marginaliza-
ção, de exclusão, de exploração, de desumanização. enquanto espiritualidade 
da libertação, ela é uma espiritualidade da humanização e, por isso, também 
da felicidade. É espiritualidade de espiritualidades, que pode compreender as 
mais variadas espiritualidades que nossas tradições humanas conhecem. Não 
se trata de uma espiritualidade única, ainda que todas essas espiritualidades 
tenham raízes comuns, presentes em todos os seres humanos em suas pers-
pectivas distintas.1

outra dimensão que surge, embora já com mais antecedentes, é o que 
Jung mo Sung chama de um “novo paradigma” da teologia de libertação. 
Trata-se da interpretação do reino de Deus na teologia de libertação. ele 
deixa hoje de ser concebido como uma meta intra-histórica porque entra 
progressivamente no curso desta história. Não se trata de um futuro por 
alcançar do qual seja possível aproximar-se através de uma espécie de abor-
dagem assintótica em algum tempo histórico futuro. o reino de Deus é in-
terpretado agora como uma transcendência no interior da história, e as pas-
sagens a fazer se tornam visíveis e urgentes a partir da presença histórica de 
cujo ponto de vista emitimos um juízo. Não é o futuro que impulsiona, mas 
o presente, no sentido das urgências humanas que oprimem neste mesmo 
presente. Uma realização plena não está aqui, mas para além do espaço e do 
tempo. Aqui, em nosso presente, é urgência que apela. o que se consegue 

1 Anunciou-se um novo livro nesta perspectiva de Jung mo Sung: Um caminho espiritual para a felicidade, 
Vozes, petrópolis, 2007.



pode constantemente se perder, aparecendo sempre, com o desenvolvimen-
to histórico, novas urgências a enfrentar. mas não há nem pode haver ten-
dência histórica de aproximação. Não é o futuro que promete, mas nosso es-
forço e decisão de enfrentar os problemas indicados pelo presente. o reino 
de Deus impulsiona a partir do interior do presente, mas sempre se realiza 
provisoriamente. o reino de Deus é uma impossibilidade, que deve ser tor-
nada possível, embora sempre em termos relativos, em cada momento e a 
partir de cada momento.

isso me leva ao livro de Jorge pixley. ele abre uma nova dimensão e nos 
surpreendemos por ela poder ser nova. essa dimensão é a dimensão de Deus. 
É o drama de Deus na história. É de fato um drama: no capítulo sobre Jó, ele se 
torna premente e tenso, deixando-nos em liberdade depois. para mim, esse é 
o centro do livro. Conheço seu livro anterior sobre Jó, mas agora vemos como 
surge uma nova dimensão da fala sobre Deus, muito embora o autor use os 
mesmos materiais que usou nesse livro anterior.

Há na teologia de libertação um antecedente e me parece importante 
mencioná-lo. Trata-se de um livro publicado em 1980 pelo Dei sob o título 
“la lucha de los dioses” – livro que, em sua época, foi discutido não apenas na 
América Central e do qual também eu participei. Se comparamos os dois es-
critos, não tardamos a descobrir que Jorge pixley abre, com efeito, uma nova 
dimensão do falar sobre Deus na teologia da libertação, embora os temas de 
ambos os livros sejam muito parecidos. Não tínhamos presente, naquela épo-
ca, essa dimensão, ainda que seja possível que ela estivesse implícita de algu-
ma maneira.2

o livro de Jorge pixley tem um fio condutor que está presente em toda 
a sua argumentação. É a opção pelos pobres. mas o livro lhe dá um caráter 
específico, que hoje é preciso efetivamente destacar. eu poderia resumir isso 
do seguinte modo: Deus é Deus de todos, ricos e pobres, e justamente por isso 
é necessário fazer a opção pelos pobres. Não estamos, na opção pelos pobres, 
diante de uma parcialidade; Deus não defende o interesse de um grupo. Ao 
contrário, se não houvesse a opção pelos pobres, Deus seria um Deus parcial, a 
favor dos ricos. Uma igualdade diante de Deus só pode ocorrer através da op-

2 La lucha de los dioses: los ídolos de la opresión y la búsqueda del Dios liberador. Trabalho coletivo. Dei – 
Departamento ecumênico de investigações, San José, Costa Rica, 1980 / CAV, Centro Antonio Valdivieso, 
manágua, Nicarágua, 1980.
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ção pelos pobres. Caso contrário, essa igualdade é opção solapada pelos ricos. 
Transforma-se em opção contra os pobres. para que sejamos iguais diante de 
Deus, temos de fazer a opção pelos pobres da mesma maneira; Deus só poderá 
ser o Deus de todos se fizer a opção pelos pobres.

isso implica toda a sociedade. mostra ser um critério sobre a legitimida-
de da riqueza e sua apropriação. Na medida em que há pobres, todo o sistema 
de apropriação da riqueza é injusto. A existência dos pobres indica até que 
ponto a riqueza é injusta e, portanto, ilegítima. por isso, a opção pelos pobres 
não é opção por um interesse de grupo. A sociedade tem de fazê-la para ser 
transformada de uma maneira tal que se possa enfrentar a pobreza e fazer a 
opção pelos pobres realisticamente. Nesse sentido, a opção pelos pobres é um 
chamado à emancipação, e toda emancipação é permeada pela opção pelos 
pobres, que sempre abrange toda a sociedade. Não há emancipação de alguns 
sem que haja uma mudança de todos. A opção pelos pobres mostra, ao mesmo 
tempo, uma opção dos pobres por si mesmos e de toda a sociedade por eles. 
porém, como essa opção raramente atinge toda a sociedade, a opção pelos po-
bres e seu realismo se mostram conflituosos. o critério de maioria não pode 
ser a última instância.

isso é algo muito diferente da fraseologia dos poderes da estratégia de 
globalização, que falam da solução da pobreza por sua “focalização”. Continua 
intocada uma sociedade que produz a pobreza, mas esta se acompanha a si 
mesma pelo canto falso da luta contra a pobreza. o resultado é que essa pre-
tensa luta contra a pobreza por parte dos governos e das instituições interna-
cionais não tem nenhum resultado.

essa análise do Deus que opta pelos pobres leva Jorge pixley a ver Deus 
como um Deus desdobrado. esse desdobramento de Deus já permeou toda a 
sua obra anterior e é agora sintetizado. Deus surge com duas faces. para men-
cionar alguns casos: o Deus de Davi e o Deus das tribos, o Deus dos amigos de 
Jó e o Deus de Jó, o Deus absoluto e o Deus concreto e relativo, o Deus fora da 
história e o Deus na história, o Deus da lei e o Deus de Jesus. mas Jorge pixley 
não constrói dualismos. Não se trata de dois deuses em luta, nada havendo de 
maniqueísmo nesses desdobramentos. estamos diante do seguinte fato: Deus 
é visto diferentemente a partir do poder e a partir dos pobres. o poder tende 
a ver Deus sem opção pelos pobres, enquanto o Deus da opção pelos pobres é 
visto como ao lado dos explorados, ultrajados na história.

O Deus libertador na Bíblia: Teologia da libertação e filosofia processual 
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o desdobramento de Deus é interpretado por Jorge pixley a partir do 
final do livro de Jó. Deus condena os amigos de Deus e os censura por não 
terem falado “com verdade” dele, ao passo que Jó de fato falara de Deus “com 
verdade”. exige deles sacrifícios e promete aceitá-los porque Jó pedirá isso a 
ele.

No desdobramento de Deus costuma haver um confronto entre os que 
não falam “com verdade” de Deus e aqueles que falam “com verdade” dele. Há 
uma tergiversação, embora inevitável. Aparece um Deus do poder, que tem de 
estar constantemente sob crítica. No entanto, à sua sombra, costumam apa-
recer deuses falsos. Jorge pixley menciona neste último contexto o “capital” 
como deus falso. Não é possível responder a esses deuses senão pela opção 
pelos pobres.

Jorge pixley pensa Deus a partir do Deus da opção pelos pobres. É Deus 
na história. ele volta a fazer sua reflexão mais profunda sobre esse Deus a 
partir do final do livro de Jó. Há nesse livro uma aparente contradição. ela 
ocorre entre o arrependimento de Jó no que se refere ao que exigiu de Deus 
(Jó 42,5-6) e o julgamento de Deus – que tem continuidade – , segundo o qual 
só Jó falou “com verdade” dele. Jorge pixley insiste na não existência de uma 
solução única a partir do texto. Só se podem fazer hipóteses. o autor apresen-
ta então sua hipótese: Deus não é apenas um Deus na história, mas o próprio 
Deus é parte da história e não pode ser senão parte. eis a razão do título que 
dá ao capítulo V sobre Jó: Deus não é inocente. Tem uma dívida (Jorge pixley 
fala de culpa) com os seres humanos e só pode saldá-la ao tornar-se parte da 
libertação humana. e tem de fazê-lo para libertar-se a si mesmo também. A 
libertação não é só dos seres humanos, mas também de Deus. A libertação é 
um processo, que inclui, ao mesmo tempo, o ser humano e Deus. Deus é parte, 
ainda que o seja como Deus. porém, como parte da história, Deus está limita-
do tanto em sua onipotência como em sua onisciência.

Já antes pensei muitas vezes nessa contradição aparente sem poder so-
lucioná-la. Há muitas opiniões. mas a hipótese desenvolvida por Jorge pixley 
é agora a única que me convence. É claro que ela não encerra a discussão. mas 
abre uma porta pela qual teremos de passar.

Jorge pixley inscreve sua teologia na filosofia processual do filósofo in-
glês/estadunidense Alfred North Whitehead (1860-1947) e de seu discípulo 
Charles Hartshorne. o próprio Jorge pixley insiste no fato de que toda teolo-
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gia tem de se basear primariamente nos textos da Bíblia. No entanto, insiste 
também – com razão – que toda teologia se inscreve e sempre se inscreveu em 
pensamentos filosóficos de seu tempo. muitas das interpretações que apre-
senta têm claramente uma dívida com essa filosofia; quanto a esta última, 
pixley não só considera que é compatível com a teologia da libertação, como 
também encontra nela sua melhor expressão teológica. Não conheço essa filo-
sofia o suficiente para ter uma opinião própria. Tenho de julgá-la a partir dos 
frutos que se veem no uso que dela faz Jorge pixley. Considero que os frutos 
são muito bons.

espero que a publicação deste livro e sua leitura provoquem não apenas 
adesões, das quais não tenho dúvida, como também novas discussões para o 
desenvolvimento dessa nova dimensão da teologia de libertação que o livro 
torna presente.

 Franz Hinkelammert
 San José, Costa Rica


