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Elogios a o futuro da fé

“Cox é o teólogo progressista mais importante 
dos últimos cinquenta anos porque consegue ver o 
que está além... O futuro da fé é, pura e simplesmen-
te, um belo livro e um clássico de Cox.”

– E. J. Dionne Jr., autora de Souled Out

“O futuro da fé é um tour de force. Tão apaixonado 
e desafiador quanto seu clássico The Secular City [A ci-
dade secular], o novo livro de Cox convida o fiel, o céti-
co e o temeroso a uma visão do cristianismo cheia do 
espírito, que pode renovar um mundo machucado.”

– Diana Butler Bass, autora de A People’s History of Chris-
tianity

“O futuro da fé é perspicaz, provocador e inspira-
dor – peguei-me soltando um ‘amém’ evangélico, do 
coração, em diversos trechos!”

– Richard Mouw, presidente do Seminário Teológico Ful-
ler e autor de Calvinism in the Las Vegas Airport

“Cox vem sendo uma voz tanto de fé quanto de 
razão em nossos tempos cínicos. Agora, ele oferece 
uma nova visão da ressurreição de um novo cristia-
nismo global que vai restaurar nossa fé tanto em nós 
mesmos quanto no divino.”

– Deepak Chopra, autor de Os anos perdidos de Jesus

 “Cox traz o olhar do historiador e o coração do 
teólogo para explicar de onde viemos a partir de para 
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onde estamos indo. O futuro da fé é um guia essencial 
para esse futuro.”

– Jim Wallis, presidente da Sojourners e autor de The Great 
Awakening

“Este importante livro não apenas me ajudou a 
entender o passado, o presente e o futuro deste fe-
nômeno impressionante chamado cristianismo... ele 
também me motivou a continuar trabalhando para 
concretizar o futuro possível visualizado por Cox.”

– Brian McLaren, autor de A New Kind of Christian

“Nas últimas quatro décadas, Cox foi o maior de-
tector de tendências religiosas nos Estados Unidos.”

– Stephen Prothero, autor de God Is Not One
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EstE livro é dEdicado a mEus nEtos:

Maximilian Davis Marshall
nascido em 8 de dezembro de 1993

Sara Cox Kelemen
nascida em 21 de janeiro de 1994

Josephine Maria Marshall
nascida em 23 de junho de 1996

Lucille Boushall Kelemen
nascida em 2 de dezembro de 1997

Miles Bennett Marshall
nascida em 9 de julho de 1999

Logan Cazier Cox
nascida em 6 de outubro de 2002

Ethan Cutler Cox
nascida em 11 de setembro de 2004

Miranda Jasmine Cox
nascida em 11 de maio de 2007

Eles encarnam minha fé no futuro

A história pode ser escravidão,
A história pode ser liberdade. Vê, tudo agora se dissolve,
As faces e os lugares, com o eu que, 
Tal como pôde, os amou
Para se renovarem, transfigurados, em outro modelo.

T.S. Eliot, Little Gidding
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te, porém, a meus colegas Allen Callahan, Krister 
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Helmut Koster, de cujo conhecimento da história do 
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damente. Tenho uma dívida com a Escola de Teologia 
de Harvard por ter apoiado minha ida a reuniões fora 
de Cambridge e por ter generosamente se organizado 
para que eu pudesse dar menos aulas e assim conse-
guisse me dedicar mais a este livro.

Também sou grato ao homem outrora conheci-
do como cardeal Joseph Ratzinger (hoje papa Bento 
XVI) pela entrevista que me concedeu quando ainda 
era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. 
Não sei como ele se sentiria em relação ao encontro, 
caso leia o capítulo 8 deste livro, mas a conversa de 
fato foi memorável. Ele também se baseia em parte 
em conversas que tive com o cardeal Carlo Maria 
Martini, de Milão. Meu velho amigo Arvin Sharma, 
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Montreal em 2006, marcando o quinto aniversário 
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vard em 2006. Meus capítulos sobre o fundamenta-
lismo nasceram de um curso que dei para alunos de 
graduação de Harvard e para a Escola de Teologia de 
Harvard, em que tive a competente, ajuda da Dra. 
Atalia Omer (atualmente lecionando na Notre Dame 
University), entre outras pessoas.

Minha esposa, a Dra. Nina Tumarkin, professora 
de história no Wellesley College, incentivou minhas 
ideias e ofereceu críticas francas onde julgou apro-
priado (e normalmente ela tinha razão).

Harvey Cox
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