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Introdução

Sonhar com aquilo que nunca aconteceu
é uma das mais profundas necessidades do homem.

Milan Kundera

Se minha lâmpada deve espalhar luz e raios, 
o óleo, meu amado Jesus, deve jorrar de ti.

Angelus Silesius

entre fogos esteve, está e estará a pessoa de jesus. ultrapas-
sa a cabeça pequena dos historiadores racionalistas que se 

impressionam com o fato de até hoje ele mover as pessoas. in-
vestigam os evangelhos e os dados históricos e não encontram 
explicação de tal força. Com a óptica da ciência, tentam mostrar a 
inconsistência da vida desse homem. assim, o ateu italiano Pier-
giorgio odifreddi escandaliza-se com a ingenuidade dos bilhões 
de cristãos que, ao longo da história, continuam a acreditar em 
jesus. ele se julga mais sagaz e inteligente que todos eles. Vai mais 
longe. ao ver como jesus chama os pobres em espírito de bem-
-aventurados por ser deles o reino dos céus, considera o cristia-
nismo próximo da cretinice. Diz, literalmente, não sem ironia: 

[...] sendo uma religião literalmente para cretinos, não se adap-
ta àqueles que, talvez pela sua desfortuna, são condenados 
a não sê-lo. Tal crítica, de passagem, explicaria também em 
parte o sucesso do cristianismo, porque, como ensina a esta-
tística, metade da população mundial tem inteligência inferior 
à média e está, portanto, na disposição de espírito adaptada a 
essa e outras bem-aventuranças.1

1 P. ODIFREDDI, Perchè non possiamo esse cristiani (e meno che mai cattolici), Milão, Lon-
ganesi, 2008, 8ª ed., p. 9-10.
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e, no entanto, estamos às voltas com ele até hoje. o que 
está acontecendo? inúmeras linguagens se constroem sobre ele. 
nos volumes anteriores, já trabalhamos algumas delas.2 avan-
çaremos o estudo, dedicando-nos às linguagens sobre jesus da 
igreja católica, do jesus histórico, seja a partir da fé cristã ou da 
simples leitura literária – de diálogo inter-religioso, anônima, 
cósmica.

Cada linguagem revela-nos a face de jesus. nenhuma o es-
gota. nem todas elas. ainda surgirão novas ao correr do tempo. 
até a parúsia, enquanto o ser humano pensar e escrever, criará 
novos modos de revelar o rosto plural desse homem maravi-
lhoso, que persiste a questionar as pessoas até hoje. ele mesmo 
disse que seria pedra de escândalo, de tropeço. bem-aventurado 
quem não encontrar nele motivo de tropeço (cf. mt 11,6; lc 
7,23). Pedro, pretensioso, desafia a si mesmo, dizendo que je-
sus, mesmo que venha a ser pedra de tropeço para todos, não 
será para ele (cf. mt 26,33). mas, infelizmente, o foi a ponto de 
negá-lo três vezes.

Cada linguagem aponta para um aspecto novo, mas tam-
bém esconde limites. o estudo serve para perceber ambos. e, 
assim, no final, se tem ideia ampla de jesus. nem todas têm a 
mesma validez teológica segundo a tradição cristã, mas, mesmo 
assim, dizem algo único. importa não absolutizar nenhuma de-
las, fazendo-a exclusiva e única. jesus escapa do monopólio de 
determinada linguagem humana. só na plenitude escatológi-
ca do encontro com ele ressuscitado penetraremos de maneira 
plena e definitiva no mistério que apalpamos aqui na terra.

Cabe recordar a condição humana de pensar, compreen-
der, escrever: interpretar. e nenhuma interpretação identifica-se 

2 J. B. LIBANIO e C. CUNHA, Linguagens sobre Jesus — as linguagens tradicional, neotra-
dicional pós-moderna, carismática, espírita e neopentecostal, vol. 1, São Paulo, Paulus, 2011; J. 
B. LIBANIO, Linguagens sobre Jesus — linguagens narrativa e exegética moderna, vol. 2, São 
Paulo, Paulus, 2012.
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totalmente com o real, qualquer que seja ele, e, com muito 
mais razão, com o real do mistério do Verbo infinito feito his-
tória entre nós: jesus Cristo.

a mentalidade dogmatista ousa prender a verdade na ma-
lha de suas palavras.3 mas equivoca-se. aprendemos, falamos e 
escrevemos interpretando. na interpretação passam verdades, 
sim, mas nunca absolutas. abertas a novas interpretações. a ver-
dade se fecha na consumação da história humana. até lá, mul-
tiplicamos as linguagens.

Qual é a boa hermenêutica que favorece a interpretação cor-
reta da mensagem cristã em sua originalidade? Pode-se dizer 
que essa boa situação hermenêutica se baseia numa relação, 
numa correlação crítica entre a experiência cristã da primei-
ra comunidade cristã e nossa experiência histórica de hoje. 
Atribuo muita importância ao conceito de experiência histórica 
[...] Não há transmissão da fé sem reinterpretação do evento 
Jesus Cristo.4

3 GEFFRÉ, Crer e interpretar: a virada hermenêutica da teologia, Petrópolis, Vozes, 2004, 
p. 50.

4 Ibidem, p. 40 e 42.


