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Prólogo

o título do livro pode causar surpresa, até mesmo escândalo. Deve se sa-
ber, porém, que reproduz uma palavra de Dietrich Bonhoeffer [1906-1945, 
pastor e teólogo alemão de confissão luterana, engajado na resistência contra 
Hitler e executado pelos nazistas na prisão de Flossenburg] em sua carta de 
16 de julho de 1944, dirigida ao amigo e posterior biógrafo eberhard Bethge. 
Da mesma carta foi tomada a citação que abre o primeiro capítulo desse livro. 
Bonhoeffer põe aqui no papel sua intuição básica de um cristianismo sem religião, 
que, a seus olhos, deverá ser a configuração concreta da fé na modernidade. 
e então segue a frase: “Perante e com Deus vivemos sem Deus”. É claro que 
o autor utiliza, nesse paradoxo, o nome “Deus” em duas acepções distintas.

em “viver sem Deus”, o nome aponta para a representação tradicional e 
comum do mistério primordial transcendente, representação esta que, na ver-
dade, acabou sendo revestida de traços antropomorfos pela cultura pré-mo-
derna. por transformar o mistério primordial em uma pessoa todo-poderosa 
(ou até em três pessoas) e situá-la(s) em um mundo paralelo acima do nosso, 
tal representação deve ser classificada como pré-moderna. A partir daquele 
mundo superior, essa “pessoa” interviria, como e quando quisesse, em nosso 
mundo terreno. ela o faria em forma de revelações, decretos de lei, predições 
e – dependendo da conduta humana – em forma de recompensas e castigos.  
Uma representação impregnada de tanto antropomorfismo não é mais crível 
para o homem moderno, que, afinal, já passou pelo esclarecimento. em sua 
avaliação, quase tudo a contradiz, ao passo que nada mais a apoia. 
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Já na expressão “perante e com Deus” o mesmo nome não mais indica 
aquele “Deus-nas-alturas”. Torna-se um conceito sinalizador, um dedo que 
aponta na direção daquela Realidade primordial anônima, inconcebível e ino-
minável. Bonhoeffer a encontra na Bíblia. Contudo, o próprio Deus da Bíblia 
ainda é uma figura antropomorfa, residente do alto, o que deve deixar bastan-
te perplexa uma pessoa de mentalidade moderna. pois, para ela, há muito não 
existe mais aquele mundo supranatural. Subsiste apenas uma única realidade 
à qual também ela mesma pertence. Caso queira-se ainda falar de Deus, terá 
de ser sob a forma da profundeza abissal e ao mesmo tempo sustentadora des-
sa realidade única da qual enxergamos apenas a superfície. essa profundeza 
de modo algum é uma ideia filosófica, um “algo”. Trata-se de um espírito amo-
roso, tomando forma em um cosmo que evolui em direção ao ser humano, se 
exprime e se revela por meio dele. mais: tal espírito amoroso é um Tu que, por 
sua vez, dirige ao ser humano, resultado provisório do universo inteiro, a pala-
vra: “tu”. o primeiro capítulo deverá abordar mais detalhadamente essa visão.

A expressão bipartida “perante e com” de Bonhoeffer acabou fundindo-se, 
no título do presente livro, no termo único “em”. primeiro, porque “peran-
te e com” ainda poderia suscitar a impressão de um “outro” que, a partir de 
fora, observa e participa. Nosso agir (ou seja, nossa ética) deve, porém, surgir 
de uma união muito profunda com aquela Realidade primordial. A preposi-
ção “em” dá-lo a entender melhor. ela também nos faz lembrar o modo como 
paulo, em suas epístolas, interpreta o seu vínculo com o Jesus vivente. mais 
que oitenta vezes encontramos nele a expressão “em Cristo”. Assinala que a 
consciência de seu vínculo com o Jesus Cristo vivo de alguma forma o envolve 
por inteiro, abrigando-o e determinando o que faz e deixa de fazer. este livro 
pretende mostrar como a consciência dessa união com o espírito amoroso – o 
qual, em paulo, leva o nome de o Deus e pai de Nosso Senhor Jesus Cristo 
– deve envolver, abrigar, penetrar e determinar a ética do cristão moderno. 
Contudo, a mudança fundamental de perspectiva, trazida pela modernidade, 
faz com que essa ética se distancie, em determinados pontos, claramente da 
moral pré-moderna. em que pontos e com que direito, detalharemos na se-
quência do livro.

A ética, no entanto, é apenas uma das duas “asas” de uma vida em Deus 
sem Deus. existe ainda a segunda “asa”, não menos importante, denominada 
na sequência – talvez de modo um tanto impróprio – de “mística”, a qual se 
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poderia chamar também de “espiritual”. pois “viver em Deus” certamente não 
se esgota na conduta ética, mas pede igualmente um encontro com o Amor 
primordial/Deus, vivido conscientemente como união íntima, em outras pa-
lavras: pede oração. esta, por sua vez, possui como que duas “asas”: a oração 
pessoal e aquela comunitária, associada com rituais, que, na Tradição cristã, 
carrega o nome de liturgia. Somos herdeiros de um passado cristão, ao longo 
do qual, as duas formas oracionais encontraram desenvolvimento e cultivo 
esplêndidos. No momento em que, porém, o herdeiro crente estiver marca-
do pelo pensamento moderno, vai esbarrar com dois grandes obstáculos que 
lhe dificultam enormemente assumir tal herança. em primeiro lugar, a ima-
gem de Deus que aparece em toda essa riqueza oracional da Tradição consiste 
na representação pré-moderna de um Theos extracósmico, de um Deus-nas- 
-alturas. e com esse o fiel moderno não consegue mais ter intimidade algu-
ma. Já para a sua oração pessoal encontra sérias dificuldades na hora em que 
quiser recorrer ao “tesouro” da Tradição. o problema se põe de modo ainda 
mais agudo onde se trata da oração litúrgica. Com efeito, a liturgia está re-
pleta de fórmulas, costumes e prescrições que surgiram, em sua totalidade, 
num passado longínquo e pré-moderno. para um indivíduo da modernidade, 
esse passado representa um mundo há muito submerso que se tornou irreal. 
por essa razão, todas aquelas palavras e representações antigas não mais pos-
suem, para ele, uma reverberação real, o que o impossibilita de acompanhá-
-las honestamente. A presente obra pretende buscar uma resposta para este 
problema.

No entanto, uma vez que oração e ação litúrgicas dos fiéis se reduzem, 
via de regra, à participação dos (ou presença física nos) serviços dominicais, 
dois capítulos críticos se ocuparão dessa parte da liturgia que é tida como 
seu “coração” inconteste. Com efeito, a despedida do pré-moderno Deus-nas- 
-alturas tem consequências graves para a representação daquilo que sucede na 
eucaristia. Despedir-se do Theos significa, pois, abrir mão do culto sacrificial 
e da oração de súplica. A necessidade de presentes, sangrentos ou incruen-
tos, daquele Theos – as assim chamadas ofertas em sacrifício – junto com a sua 
disposição hesitante para, eventualmente, e quase sempre após demoradas 
súplicas da nossa parte, atender às nossas demandas, são de tal maneira im-
pregnadas de antropomorfismo que a modernidade crente, evidentemente, 
não poderia mais levar a sério semelhante imagem de Deus.
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Contudo, a oração eclesial se nutre incessantemente da abundante fonte 
bíblica, com relação à qual a igreja parte, ao menos inconscientemente, da 
premissa de que nela encontra a sedimentação literal da fala de Deus, con-
cebida de forma antropomorfa. Dever-se-ia esclarecer até que ponto um fiel 
moderno ainda pode assumir tal premissa. por isso, este livro dedicará dois 
capítulos à discussão crítica do modo pelo qual, não só na igreja Católica ro-
mana, mas também nas outras igrejas Cristãs, se compreende a Bíblia e se 
explica seu conteúdo. esse debate desembocará em uma proposição contra a 
qual os crentes pré-modernos de todas as igrejas, não apenas os fiéis de con-
fissão católico-romana, levantarão sonoros protestos, a saber, a de que a Bíblia 
é palavra humana. Não obstante, podem-se aduzir argumentos bastante con-
vincentes para apoiar tal proposição. por outro lado, não se pretende negar, 
com essa crítica bíblica, de forma alguma que os autores da Bíblia estivessem 
sinceramente empenhados em expressar verbalmente, tão bem quanto possí-
vel, a inspiração autêntica sentida no mais profundo do seu ser, ainda que fosse 
por meio das estruturas – limitadas e limitantes – de pensamento e de lingua-
gem próprias de sua respectiva cultura e subjetividade. por essa razão, ainda 
se pode falar de “sagrada” escritura, mesmo no contexto da modernidade. 
Com efeito, o fôlego da inspiração divina do qual nasceram os textos bíblicos 
permanece sempre presente neles. Talvez a achemos, muitas vezes, difícil de 
encontrar, soterrada como está sob a estranheza de culturas há muito passa-
das. outras vezes, porém, essa inspiração ainda é bastante sensível, no mo-
mento em que as palavras movem o nosso coração em direção ao bem, o que 
acontece porque a pertença à mesma humanidade nos possibilita reconhecer 
como nossas as experiências formuladas outrora.

Resumamos: Viver em Deus sem Deus? pergunta pelas consequências da 
tentativa de inculturar a fé cristã na modernidade. esta, por certo, parece es-
sencialmente ateia, embora muitas vezes apenas no sentido de negar a exis-
tência de um “Big Brother” extracósmico do qual não se pode perceber nenhum 
vestígio intramundano. por qual razão, então, uma pessoa sensata deveria 
afirmar essa existência? Ademais, as características desse Theos – aceitas sem 
criticidade pelos fiéis – não são somente antropomorfas, como também se 
contradizem uma à outra, por exemplo, pai e juiz, amante e carrasco, amor 
todo-poderoso que, no entanto, não intervém para proteger a humanidade 
miserável e sofrida de catástrofes. Nem mesmo a ideia, proferida por Nicolau 
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de Cusa [1401-1464, bispo, teólogo e pensador; obra principal: “De docta 
ignorantia”], de que a essência de Deus seria uma identitas oppositorum, um 
coincidir dos opostos, oferece qualquer solução aqui. Talvez todas as oposi-
ções coincidam, realmente, no interior do Ser divino, de forma misteriosa 
e inconcebível para nós. Contudo, em nossos conceitos, em nosso modo de 
pensar que visa à comunicabilidade, tais opostos se excluem mutuamente. A 
coincidência dos opostos torna-se, assim, impensável e irreal. A solução que 
se impõe só pode consistir em abrir mão da representação antropomorfa de 
Deus apresentada pela Tradição, a despeito de todas as consequências amea-
çadoras que um passo dessa gravidade carrega consigo, para procurar o Deus 
verdadeiro do qual a imagem tradicional é apenas um esboço provisório, insa-
tisfatório e ultrapassado pela evolução. 

Prólogo


