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Apresentação 

fé, perdão e esperança

em 2009, decidi que escreveria um livro sobre a experi-
ência de fé em Jesus cristo. Queria escrever uma reflexão teo- 
lógica sobre Jesus alicerçada no encontro de fé entre o povo 
simples do meu país e Jesus cristo. nunca tive pretensão 
alguma de desenvolver uma cristologia, mas seria sim um 
exercício cristológico, pois abordaria a fé em cristo. contu-
do, não seria um puro exercício sistemático, porque gostaria 
de falar da experiência de fé do meu povo, consequentemen-
te, da minha própria experiência de fé. 

decidido que me arriscaria nessa aventura de fé, conver-
sei com alguns amigos sobre meu anseio, selecionei alguns 
livros e elaborei um modesto projeto com os aspectos que 
gostaria de escrever. tinha claro em minha mente que deve-
ria ser algo capaz de expressar a experiência de fé do povo 
simples da minha amada américa latina. Falo do povo sim-
ples, porque não estou me referindo aos latino-americanos 
em geral, nem sequer a todos brasileiros, mas, sim, falo dos 
pobres, isto é, todos aqueles que de alguma forma vivem na 
carne as consequências da injustiça e se mantêm firmes na 
fé em cristo, dando um sentido para a vida, alimentando a 
força para não desistirem da vida e mantendo a esperança na 
libertação que acontecerá. com isso, eu não queria excluir 
os que não são pobres, mas convidá-los a se juntarem a esse 
povo simples em uma marcha histórica de fé e libertação. 

naquele tempo, quando pensava esse projeto, eu tam-
bém estava inserido nos trabalhos junto com parcelas desse 
povo simples. Primeiramente, eu me sentia parte deles, a 
começar pela história e labuta diária da minha própria famí-
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lia, que deixou minas gerais e foi para o acre por força da 
opressão e, na cidade de xapuri, tive que, aos 14 anos, dei-
xar minha família em busca de condições de vida na grande 
são Paulo. sou parte desse povo do começo ao fim. essa é 
minha origem e minha vida. no meio deles, encontrei Jesus 
libertador, aprendi a ter fé e a nunca desistir. além desse 
senso de pertença, estava trabalhando junto às comunida-
des de base, envolvido com as lutas do mst, vivendo uma 
experiência de revigoramento com outros jovens no gru-
po mística e revolução e servindo os doentes no Hospital 
das clínicas de são Paulo, pela pastoral da saúde. sempre 
aprendendo com os pobres o que significa ter fé em Jesus, a 
nunca desistir da vida e a manter-me firme na esperança. em 
todos esses lugares, vi verdadeiras experiências de fé, perdão 
e esperança.

somando-se a essas atividades, eu também dedicava 
tempo para os meus estudos de filosofia, teologia e bioética. 
em 2009, particularmente, estava concluindo meu último 
ano de teologia no instituto Pio xi, e fazendo meu primeiro 
ano de mestrado em ciências da religião na Puc – sP. acho 
que os anos de 2008 a 2012 foram os anos mais intensos da 
minha vida em termos de estudos e engajamento pastoral e 
social.

elaborado o projeto, apresentei-o para um amigo, pois 
gostaria de uma opinião mais acadêmica sobre esse meu an-
seio. esse meu querido amigo leu o projeto e disse: “Parece 
algo interessante. Você selecionou uma boa bibliografia e 
deseja dialogar com a experiência de fé dos pobres, contudo, 
acho que é um tema ultrapassado, que não tem nada a acres-
centar à nossa igreja no atual momento histórico. É um pro-
jeto anacrônico que se encaixaria bem nos anos 1970, dos 
tempos da teologia da libertação, mas que agora já passou”. 
Fiquei bem desanimado com esse comentário e, por mais de 
um mês, não toquei no assunto. contudo, o povo simples, 
mais uma vez, me fez não desistir.



13

após uma missa, conversando com uma senhora sim-
ples da pastoral da saúde, ela me contou que todos da sua 
família eram contra sua atividade voluntária na pastoral da 
saúde porque achavam que já estava idosa e que era tempo 
de ficar em casa descansando. mas ela lhes respondia dizen-
do que não pararia porque seu coração batia mais forte to-
das as vezes que visitava os doentes. Fiquei com isso na mi-
nha mente por dias e comecei a perceber as batidas fortes do 
coração quando pensava em escrever essa reflexão teológica 
sobre a fé em Jesus com base na experiência do meu povo. 
dias depois, visitei um paciente terminal no Hospital das 
clínicas, que não queria morrer porque estava preocupado 
em deixar a esposa e o filho de seis anos. o testemunho de fé 
em Jesus desse paciente também me despertava as lembran-
ças do meu projeto e, subitamente, meu coração começou a 
bater mais forte. o seu testemunho foi de um gigante na fé; 
de um homem que estava preparado para morrer nos seus 
40 anos e deixar a fé em cristo conduzi-lo nos caminhos da 
confiança que sua esposa e filho não ficariam desamparados, 
pois o Filho de deus cuidaria deles assim como o receberia 
no seu reino eterno. nunca vi tão grande cristologia no leito 
de um hospital. era a fé em Jesus cristo que eu precisava 
escrever. nessa visita, celebramos uma liturgia existencial 
na qual o transcendente e o imanente se encontraram no 
intervalo da história entre a vida e a morte, entre a fé e a 
esperança, entre a libertação e a salvação. 

não tive mais dúvidas: tirei o projeto da gaveta, soprei 
a poeira dos livros selecionados, comecei a lembrar de todo 
aprendizado com o povo simples e comecei a escrever. os 
momentos de redação aconteciam entre as atividades com os 
pobres, especialmente com os doentes, e as reflexões teoló-
gicas. e não posso deixar de mencionar que um amigo, pro-
fessor de teologia da Puc-sP e do Pio xi, ajudou-me nesse 
processo, lendo os primeiros manuscritos, fazendo críticas e 
dando preciosas sugestões. 
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este livro é um texto de teologia, especificamente, uma 
cristologia encarnada na experiência de fé do povo simples 
latino-americano. É um texto que coloca duas realidades 
juntas: a academia, onde a fé é objeto de reflexão, e a co-
munidade de base, onde a fé é vivida. É um livro que dedico 
a todos aqueles que me ensinaram a colar junto essas duas 
realidades, a quem sou eternamente grato. 

Quando concluí esse trabalho, estava muito animado 
em publicá-lo, no anseio de entregá-lo ao povo que tanto 
tem contribuído para eu ser quem sou. tinha em minhas 
mãos um texto simples (tentei usar uma linguagem acessível 
a todos os níveis de conhecimento), curto (para não o fazer 
um texto extenso, chato e cansativo) e honesto (com aqui-
lo que apreendi nos bancos da academia e no chão das co-
munidades). todavia, decidi que não o publicaria, pois não 
sentia um clima favorável para a recepção desse trabalho no 
contexto eclesial da época. se, por uma lado, estava cada vez 
mais envolvido com a experiência de fé das comunidades ca-
tólicas e os trabalhos da pastoral da saúde (o que alimentava 
minha fé e a paixão por cristo com o rosto latino-americano, 
um cristo mestiço, caboclo, negro e índio), por outro, esta-
va desanimado com os rumos que a igreja católica estava 
tomando sob a liderança de Bento xVi. as palavras do meu 
amigo ainda ressoavam em meus ouvidos: “é um projeto 
anacrônico”. o livro foi para a gaveta.

minha vida sofreu uma reviravolta no ano de 2012. re-
cebi uma oferta para fazer o doutorado nos eua em uma 
instituição de grande prestígio. não tinha o menor desejo de 
ir para os eua, mesmo que fosse para fazer o doutorado (e 
doutorado sempre foi meu desejo). sentia que sair do país, 
especialmente ir para os eua, seria trair meu povo e sua 
luta por libertação. contudo, mais uma vez, o povo simples, 
por meio de pessoas que partilhavam a fé, a esperança e o 
sonho de libertação no dia a dia da atividade pastoral, me 
encorajou a enfrentar esse desafio, sobretudo os companhei-
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ros da pastoral da saúde. lembro o que uma pessoa disse: 
“estamos orgulhosos de você, um menino que cresceu na 
roda com a gente, vai estudar lá fora. Vá com coragem. deus 
te guiará e te trará de volta para lutar conosco. Precisamos 
de gente preparada conosco. Vamos sempre rezar por você e 
não te deixaremos em paz para que não se esqueça de nós.” 
de fato, as palavras e as orações desse povo simples têm 
feito toda a diferença na minha jornada fora de casa. essas 
palavras me fizeram sentir amado e perdoado.

longe de casa, abandonei o projeto de publicar esse 
material. no entanto, algo inesperado aconteceu. Bento xVi 
renunciou, um novo papa foi eleito, e ele é latino-americano. 
a eleição de Francisco em março de 2013 e suas palavras de 
querer uma igreja pobre para os pobres encheram meu cora-
ção de esperança. um novo tempo parecia começar na igreja 
católica. Pensei: o papa Francisco está mostrando uma face 
simples da igreja por meio da sua própria simplicidade e 
está falando dos pobres. devo me juntar a esse coro. mais 
uma vez desengavetei meu projeto e soprei a poeira do ana-
cronismo para publicá-lo.

o livro que vocês têm em mãos é praticamente o mes-
mo material que escrevi entre 2009 e 2011. depois da elei-
ção de Francisco, reli tudo que tinha escrito. Percebi que 
não precisaria mudar nada, mas acrescentei muitas coisas, 
sobretudo coisas vindas do próprio papa. e quando finalizei 
a revisão, optei por não acrescentar nada porque queria ser 
fiel à experiência que fez surgir esse livro. talvez escreva um 
segundo volume à luz do fenômeno Francisco.

apresento para vocês, leitores, um livro de cristologia 
desenvolvido no solo latino-americano. É uma introdução, 
porque é o começo de uma caminhada que muitos já fize-
ram, outros estão fazendo e muitos outros a farão. dessa 
forma, não é a primeira e tampouco a última palavra em cris-
tologia latino-americana, mas é uma palavra que transmite 
uma reflexão teológica sobre a fé em cristo para todas as au-
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diências. Perdão se não é denso o suficiente para os teólogos 
e se não é simples o bastante para os não teólogos. mas é um 
exercício de fé, paixão e intelecto enraizado na presença de 
Jesus cristo no meio dos pobres. É a expressão sonhada de 
uma igreja pobre com os pobres. 

Alexandre A. Martins
milwaukee, usa, 12 de outubro de 2014, 

Festa de nossa senhora aparecida      
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introdução

a cristologia é uma área central para a teologia cristã. 
não seria exagero dizer de forma metafórica: “a cristologia é 
o coração da teologia”. a mesma importância que a cristolo-
gia tem para o conjunto da teologia sistemática, ela também 
tem para a vida da igreja e para a caminhada dos fiéis na 
história. deus revela-se na caminhada do seu povo, unido 
em comunidade pelo espírito a partir do encontro pessoal 
com Jesus cristo.

delineada a importância da cristologia à teologia e à 
vida da comunidade cristã, apresentaremos agora o porquê 
de estudar cristologia a partir de lc 4,16-30. Justificamos 
a escolha dessa temática pela opção de vida que fizemos: 
centrada no compromisso com o projeto de Jesus, uma vida 
comprometida com os pobres na luta pela libertação e na 
promoção de vida com dignidade.

diante da realidade latino-americana, marcada pela si-
tuação de pobreza e exploração, mas com grande diversida-
de e beleza cultural, estudar uma cristologia que apresente 
os pobres como destinatários privilegiados do anúncio evan-
gélico, respeitando a diversidade cultural, permite aprofun-
darmos a nossa própria experiência de fé. Podemos, assim, 
apresentar um Jesus cristo ao lado do pobre, que respeita a 
cultura num sadio processo de inculturação e dá força espi-
ritual à caminhada histórica em busca de vida em plenitude.

esse estudo será feito a partir de lc 4,16-30, quando 
Jesus inicia sua vida pública lendo um texto de isaías na si-
nagoga de nazaré, o qual apresenta os pobres como desti-
natários privilegiados do evangelho. essa perícope do novo 
testamento reclama um aprofundamento da missão conjun-



18

ta do Verbo e do espírito em comunhão com o Pai, e aponta 
para missão da igreja na continuidade da obra de Jesus, sob 
a assistência do espírito. Podemos perceber a ação de Jesus 
na história conduzido pelo espírito, o mesmo que conduz a 
igreja na continuidade da ação de Jesus. 

considerando a experiência bíblica do encontro com Je-
sus cristo e sua atuação na história, podemos fazer um estu-
do no qual Jesus cristo se encontra com a realidade sofrida 
latino-americana e anuncia, por meio dos seus discípulos, a 
Boa-nova aos nossos pobres. esse encontro ocorre num con-
texto concreto, no qual cristo assume as feições desse povo, 
levando-o a comprometer-se com a construção do reino de 
deus.

a relevância desse estudo cristológico, de caráter intro-
dutório, está no considerar a experiência de encontro com 
Jesus cristo dentro da realidade na qual se vive e, assim, 
temos o potencial para elaborar um texto teológico capaz 
de apresentar elementos importantes para o contexto latino-
-americano e possibilitar um justo equilíbrio entre o cristo 
da fé e a sua revelação na história, um deus encarnado ca-
minhando com o seu povo na história.

o nosso objetivo é mostrar um estudo cristológico a 
partir do texto de lc 4,16-30, no qual possamos compre-
ender e aprofundar a missão de Jesus em anunciar o evan-
gelho aos pobres, as principais implicações que esse texto 
tem para o conjunto da teologia e sua importância para a 
realidade latino-americana. dentro dessa meta faremos um 
estudo exegético-hermenêutico de lc 4,16-30 para compre-
endermos o texto em seu contexto, considerando a situação 
concreta da comunidade de onde ele brota e para a qual é 
destinado primeiramente e, utilizando-nos do método histó-
rico-crítico, nos aproximaremos o máximo possível da ação 
histórica de Jesus. mostraremos como o anúncio do evan-
gelho aos pobres foi fundamental no ministério de Jesus e o 
desenrolar disso na caminhada da igreja como continuadora 
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de sua missão na história sob a assistência do espírito san-
to. o texto de lucas nos sugere algumas reflexões teológi-
cas sistemáticas que faremos em diálogo com a tradição da 
igreja e a reflexão teológica produzida na américa latina. 
aprofundaremos a teologia da missão conjunta do Verbo e 
do espírito em comunhão com o Pai e outros temas ligados à 
eclesiologia, antropologia, escatologia e liturgia, tendo como 
eixo e ponto de partida a cristologia do texto de lc 4,16-30.

mostraremos uma cristologia encarnada na realidade 
do povo que faz a experiência de Jesus cristo no seu con-
texto, uma cristologia que ilumina os desafios da pobreza 
na américa latina e, dessa forma, ilumina a ação pastoral 
da igreja.

dividimos o trabalho em três capítulos. o primeiro tem 
cunho bíblico e histórico; o segundo, teológico-sistemático, 
e o terceiro, eclesial-pastoral. estes dois últimos, conside-
rando a tradição, têm o “chão” latino-americano como o 
lugar de onde brota a reflexão e, ao mesmo tempo, é o lugar 
que o nosso estudo pretende alcançar. 

no primeiro capítulo, pretendemos fazer um estudo 
exegético do texto, para compreendermos, de forma mais 
aprofundada, qual é a concepção de pobres para Jesus e por 
que eles são os destinatários privilegiados do evangelho. 
com isso queremos ver de perto o ministério de Jesus como 
é apresentado no novo testamento. nesse capítulo também 
estudaremos a compreensão de pobreza para o texto evan-
gélico, que está relacionada com a concepção contida em 
is 61,1-2, lido por Jesus na sinagoga, e sua relação com a 
libertação.

a partir da perícope lucana, no segundo capítulo, apre-
sentaremos a questão do anúncio da Boa-nova aos pobres na 
tradição da igreja, veremos textos de alguns santos Padres e 
do magistério eclesiástico, até chegarmos ao que chamamos 
de tradição latino-americana na sua opção preferencial pelos 
pobres e sua relação com o evangelho. depois faremos um 
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estudo teológico-sistemático sobre missão conjunta do Ver-
bo e do espírito, que domina o mistério de cristo, a vida e a 
ação da igreja na história, e a escatologia em comunhão com 
o Pai, missão conjunta do Filho e do espírito como expres-
são da trindade. a partir da perícope bíblica, estudaremos 
os temas teológicos, que brotam do escutar e do acolher a 
Palavra de deus. esse estudo teológico nasce do encontro de 
cristo com os pobres. com isso apresentaremos uma cris-
tologia que se encarna na realidade e na cultura do povo 
pobre, pois foi para eles que o evangelho foi destinado de 
forma privilegiada. 

no último capítulo, estudaremos a continuidade da 
missão de Jesus pela comunidade de seus discípulos e mis-
sionários. a comunidade de fé, isto é, a igreja, compreendida 
como povo de deus, continua a missão de Jesus cristo anun-
ciando o evangelho aos pobres sob a assistência do espírito 
santo e a contínua escuta da Palavra de deus. Queremos 
mostrar o espírito santo como aquele que animou Jesus na 
sua vida e que faz o mesmo na vida dos discípulos em todos 
os tempos, isto é, na vida da igreja. o espírito como força 
dinamizadora do cristão na história e que o leva para além 
da história, pois conduz à ressurreição. Queremos, assim, 
apresentar uma igreja comprometida com o projeto de Jesus 
cristo na libertação dos pobres e na esperança da ressurrei-
ção. nesse capítulo apresentaremos a relação da cristologia 
com os pobres e com a sua diversidade cultural. Jesus vai ao 
encontro das pessoas mais sofridas dentro do contexto no 
qual estão inseridas, uma cristologia aberta à inculturação 
pela força renovadora do espírito feita a partir “de baixo”. 
dessa forma, ressaltaremos os aspectos pastorais dessa con-
cepção cristológica e sua implicação no modo de celebrar a 
fé em vista de uma liturgia mais existencial e comprometida 
com a construção do reino de deus.

a concretização desse estudo visa oferecer um material 
para ser utilizado no trabalho junto às comunidades cristãs 
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que buscam conhecer mais a fé e viver mais próximas do 
ensinamento de Jesus cristo. em outros termos, temos como 
prospectiva chegar ao fim deste estudo com um material ca-
paz de atingir a vida das nossas comunidades. como isso po-
derá ocorrer será o grande desafio que os leitores deste livro 
terão pela frente. o desafio proposto é o de levar as ideias 
apresentadas neste estudo à realidade das comunidades e, de 
fato, mostrar uma cristologia encarnada na realidade pobre 
e plural da américa latina. 

Fazer chegar este livro às comunidades é a ponta mais 
nobre deste estudo, por mais audaciosa que pareça ser, pois 
toda teologia deve caminhar para a sua aplicação pastoral, a 
fim de libertar e promover vida a partir do encontro com Je-
sus cristo. contudo, não deixa de ser um modesto material 
para ser colocado no debate teológico acadêmico, sobretudo 
ligado à cristologia, tema sempre atual na teologia cristã. 


