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PREFÁCIO

Devo dizer de novo que uma teologia cristã 
que não seja capaz de empreender um diálogo criativo
com o pensamento teológico das outras religiões perde

uma ocasião histórica mundial e permanece provincial.

Paul Tillich, 1963

Num livro anterior publicado sob o título Croire et in-
terpréter. Le tournant herméneutique de la théologie [Crer 
e interpretar. A guinada hermenêutica da teologia] (Éd. du 
Cerf, 2001), eu tinha dedicado um capítulo ao “Pluralis-
mo religioso como paradigma da teologia”. Essa questão do 
pluralismo religioso está no centro da presente obra, que 
reagrupa, sob uma forma nova, certo número de reflexões 
dispersas em diversos trabalhos publicados nos últimos 
quinze anos.

Esse tema propriamente teológico ilustra justamente 
o que eu chamo de a guinada hermenêutica da teologia. 
Há quase quatro decênios que não cesso de explorar, seja 
nas minhas aulas, seja nos meus escritos, as extraordinárias 
intuições de meu grande Mestre, Marie-Dominique Chénu, 
que insistia sobre o caráter radicalmente histórico da teo-
logia cristã, histórico em função do devir da razão humana 
e em função da experiência da igreja como eco dos novos 
estados de consciência do mundo. Essa aposta na histo-
ricidade, que poderia acarretar um risco mortal para a fé 
de sempre, é, de fato, o único meio de tornar a mensagem 
cristã contemporânea dos homens e das mulheres de cada 
geração. 

É nesse espírito que esbocei o projeto de uma teolo-
gia hermenêutica que reinterpreta a experiência cristã fun-
damental, de que dá testemunho o Novo Testamento, em 
correlação com a experiência histórica dos homens de hoje. 
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Pelo menos no Ocidente, é evidente que o horizonte da teo-
logia durante a segunda metade do século XX foi, sobretu-
do, o ateísmo e a indiferença religiosa. Mas logo compre-
endi que o horizonte da teologia do futuro, a do início do 
terceiro milênio, seria cada vez mais a experiência de um 
pluralismo religioso aparentemente insuperável. Trata-se, 
agora, de um desafio para o pensamento cristão ainda mais 
temível que a indiferença religiosa, porque põe diretamente 
em questão nossa compreensão da identidade cristã na sua 
pretensão à unicidade e à universalidade.

Na era da globalização, essa experiência da pluralidade 
de tradições religiosas coincide com uma consciência mui-
to mais viva da relatividade da religião cristã, no concerto 
das religiões do mundo, e um conhecimento muito mais 
atento das outras religiões. Esse tempo corresponde, tam-
bém, a uma nova era na ordem do pensável, a saber, a pas-
sagem da modernidade para o que alguns gostam de chamar 
de pós-modernidade e que posso, pelo menos, caracterizar 
como a passagem do saber absoluto para uma hermenêuti-
ca do testemunho.

Trata-se, portanto, de um desafio maior que pode gerar 
uma crise de credibilidade quanto à unicidade e à univer-
salidade do cristianismo como sendo a única religião ver-
dadeira, que detém a Boa-Nova da salvação para todo ser 
humano. Mas como o demonstra a longa história do cristia-
nismo, toda crise compreende sua parte de oportunidade.

No momento em que celebramos o quadragésimo ani-
versário da Declaração conciliar Nostra aetate, eu viso, ao 
publicar esta obra, pelo menos três objetivos. Em primeiro 
lugar, fazer compreender o sentido da evolução da teologia 
das religiões nos últimos quarenta anos. Em segundo lugar, 
explicar teologicamente a razão do pluralismo religioso e, 
assim, fornecer um fundamento teológico para o diálogo 
inter-religioso encorajado pela igreja depois do Vaticano ii. 
Por fim, manifestar a oportunidade do diálogo inter-religio-
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so para uma melhor inteligência da singularidade do cris-
tianismo como religião do Evangelho.

Como o leitor poderá constatar, opto, portanto, por 
uma teologia do pluralismo religioso que toma suas dis-
tâncias em relação à problemática da teologia da salvação 
dos infiéis. Sustentando um juízo positivo sobre as religiões 
não cristãs, o Vaticano ii inaugurou uma era nova na teo-
logia. Mas o concílio evitou exprimir-se sobre o significado 
teológico do pluralismo religioso.

É exatamente a tarefa de uma teologia hermenêutica 
levar em consideração um pluralismo religioso de fato e se 
perguntar se ele não corresponde a um pluralismo religioso 
de princípio. Parece realmente difícil explicar a pluralidade 
das formas religiosas na História invocando apenas a ce-
gueira culpável dos homens. É, sem dúvida, inábil falar de 
um pluralismo de jure ou de direito. Mas temos, no míni-
mo, de nos lembrar de um misterioso querer de Deus rela-
cionado com aquilo que a revelação nos ensina a propósito 
da vontade de Deus de salvação universal.

Não ignoro, é claro, a declaração Dominus Jesus publi-
cada, em agosto de 2000, pela Congregação para a Doutrina 
da Fé. Ela condena precisamente os teólogos que aceitam 
distinguir um pluralismo religioso de fato e um pluralismo 
de direito. Mas embora eu, com muitos outros teólogos, 
considere essa distinção fecunda, recebo, por outro lado, a 
declaração assinada pelo futuro Bento XVi como uma salu-
tar advertência a certos teólogos que, para favorecer o diálo-
go entre as religiões, são tentados a questionar a unicidade 
e a universalidade salvífica do mistério de Cristo. Digamos 
que, no mínimo, deve haver aí um amálgama prematuro 
demais entre posições teológicas muito diversas... De modo 
mais geral, creio que posso dizer que, na sua obsessão com 
o relativismo, a declaração obedece demais a uma lógica de 
absolutismo na sua maneira de compreender tanto o diálo-
go inter-religioso como o diálogo ecumênico. Assim como 
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não se pode conceber uma abertura positiva da igreja para 
as outras religiões sem atribuir a qualidade de absoluto ao 
cristianismo como religião histórica, também não se po-
dem reconhecer os elementos de eclesialidade nas religiões 
separadas sem atribuir a qualidade de absoluto à igreja ca-
tólica, que é identificada com o mistério bíblico da igreja 
corpo de Cristo.

Os textos do concílio e vários documentos, ao longo 
do período pós-conciliar, são testemunhos de um equilíbrio 
mais delicado entre um cristocentrismo constitutivo para 
a salvação de todo ser humano e um pluralismo inclusivo, 
isto é, o reconhecimento dos valores salutares dos quais as 
outras religiões podem ser portadoras.

Em todo caso, como se pode constatar lendo vários ca-
pítulos deste livro, se opto por uma teologia do pluralismo 
religioso, não adoto uma opção pluralista. Em outras pa-
lavras, não estou pronto a sacrificar o cristocentrismo em 
favor de um teocentrismo indeterminado. Creio, realmen-
te, que é possível conciliar a universalidade do mistério de 
Cristo para a salvação com um verdadeiro pluralismo in-
clusivo.

Finalmente, o fundamento teológico do pluralismo 
religioso e, portanto, do diálogo inter-religioso depende do 
fato de que a economia do Verbo encarnado é o sacramento 
de uma economia mais vasta, que coincide com a histó-
ria religiosa da humanidade. Desde as origens, essa história 
não cessou de ser fecundada pelas sementes do Verbo e os 
dons do Espírito.

Quarenta anos após Nostra aetate, a teologia das reli-
giões se tornou, portanto, uma teologia do pluralismo re-
ligioso que se interroga sobre o significado das diferentes 
vias para Deus no interior de seu unido desígnio criador 
e salvador. Ela ultrapassa, portanto, uma simples teologia 
dita do cumprimento que está subjacente a vários textos do 
Vaticano ii.
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Como é sugerido pelo subtítulo que proponho para este 
volume, Ensaios de teologia inter-religiosa, acredito que, se 
levarmos a sério as implicações do mistério do pluralismo 
religioso, é preciso ir mais longe e tender para uma teologia 
inter-religiosa que reinterprete a singularidade cristã em 
função das riquezas de ordem religiosa de que podem ser 
testemunhas as outras religiões. Assim como seria ilusório 
pretender completar a plenitude da revelação cristã a par-
tir das verdades parciais das outras religiões, assim também 
é urgente que se enriqueça nossa inteligência do Mistério 
de Deus, e de nossa relação com Deus, a partir das luzes 
de que dão testemunho as diversas tradições religiosas da 
humanidade, que podem ser reflexos do Verbo que ilumina 
todo homem neste mundo.

O plano adotado me parece muito claro e não exige lon-
gas justificativas. A Primeira Parte, “Não há outro Nome”, 
remete evidentemente à afirmação de Atos 4,2: “Não há 
sob o céu nenhum outro nome dado aos homens pelo qual 
devemos ser salvos”. Esses capítulos são, para mim, essen-
ciais porque procuram mostrar que é o próprio paradoxo da 
encarnação, isto é, a presença do absoluto de Deus na parti-
cularidade histórica de Jesus de Nazaré, que nos leva a não 
ter como absoluto o cristianismo como via de salvação ex-
clusiva de todas as outras. Não se deve, portanto, conferir 
ao cristianismo uma universalidade que só pertence a Cris-
to. Na Segunda Parte, “Para uma teologia inter-religiosa”, 
tomo o cuidado, epistologicamente [épistologiquement], de 
não confundir uma teologia inter-religiosa com uma histó-
ria comparada das religiões, e dou alguns exemplos da mú-
tua fecundação que pode resultar de um diálogo inter-reli-
gioso. Como se verá, dou uma importância toda especial ao 
diálogo doutrinal com o islã, a segunda religião do mundo, 
e insisto na responsabilidade histórica das três religiões 
monoteístas não somente para o futuro da Europa, mas o 
de toda a comunidade mundial. Na Terceira Parte, “Missão 
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e inculturação”, mostro que o diálogo inter-religioso não 
suprime a urgência da missão da igreja, mas modifica, segu-
ramente, o seu estilo. E na tarefa tão atual da inculturação, 
seria tempo da igreja levar em conta um terceiro homem 
que não é nem judeu, nem greco-romano. Como raymond 
Panikkar gosta de dizer, para além das águas do Jordão e do 
Tibre, é preciso também se arriscar nas águas do ganges.

Apesar de um pesado trabalho de revisão e de reescri-
tura dos textos que eram, muitas vezes, escritos de ocasião, 
peço de antemão desculpas ao leitor por certas repetições. 
Meus escrúpulos são menores na medida em que estes são, 
para mim, temas fundamentais e que, com nuances novas, 
ganham, a cada vez, em compreensão.

gostaria, ainda, de expressar minha dívida para com 
certo número de autores que tive a honra e a alegria de pu-
blicar na coleção “Cogitatio Fidei”. Penso, evidentemente, 
em Edward Schillebeeckx, Joseph S. O’Leary, Jacques Du-
puis, Jean-Claude Basset, Monique Aebischer-Crettol e 
Jean-Marc Aveline. recebi muito de cada um deles e meu 
trabalho se inscreve, espero, em continuidade com suas 
pesquisas. É a ocasião de dizer que a teologia das religiões 
ocupa um lugar nada desprezível no cenário da teologia 
francesa.

graças a diversos convites de outros continentes, pude 
escapar a um certo provincianismo teológico. Tenho sido 
frequentemente solicitado a enviar, em seguida, textos 
assinados por mim que figuram em revistas dificilmente 
acessíveis. Nem sempre respondi como desejaria. Agora me 
sinto feliz de dedicar este volume de modo muito especial 
aos professores e estudantes da África. Com seus irmãos 
da Ásia, eles são, sem dúvida, os melhores artesãos de uma 
nova primavera da igreja, a igreja de Pentecostes na medida 
do mundo do terceiro milênio.

21 de agosto de 2005.


