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GIBELLINI, Rosino. A teologia do século XX. 3. ed. São Paulo: Edições
Loyola, 2012.
Marilze Wischral Rodrigues1
Rosino Gibellini nasceu em 22 de julho de 1926, em Brescia, Itália. É
doutor em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma e doutor em filosofia
pela Universidade Católica de Milão. O livro aqui resenhado teve sua primeira
edição publicada em 1992, na Itália. Faz uma reflexão sobre a história da teologia
e do pensamento cristão do Século XX, apresentando os principais pensadores dos
momentos mais significativos que constituem o período e procurando facilitar o
entendimento das temáticas correspondentes.
As diferentes teologias apresentadas no livro são perspectivas do
Mistério e da Revelação, a partir de diferentes contextos experienciais, culturais e
sociais em que a reflexão teológica acontece. O autor distingue quatro movimentos
teológicos ao longo do Século XX, que ele apresenta como conclusão do livro, nas
páginas 521 e 522. O autor também defende que este século, apesar de ser difícil
e dramático, é um dos mais evangélicos na história da Igreja e que desafiou a
teologia a cumprir a tarefa de defender e servir o ser humano. Seguem--se algumas
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reflexões críticas de alguns capítulos do livro.
Sobre a Teologia hermenêutica (p.57-81), pode-se dizer que se precisa
de hermenêutica para traduzir, interpretar e compreender o tema da teologia
que é a revelação de Deus, para que se possa comunicá-lo e anunciá-lo. Só é
possível comunicar e anunciar o que se compreende pela linguagem. A fé em
ação é resposta à palavra de Deus que é evento de graça e liberdade. Pergunta-se:
É possível que a palavra “acerte o alvo”, mas não coloque nossos pensamentos
e nossa vida em movimento de graça e liberdade? Se a palavra do Evangelho
intensifica a interpretação, a compreensão e a iluminação da existência humana,
é importante que quem anuncia esta palavra, faça-o com responsabilidade, com
intencionalidade. É preciso ser um intérprete sensível do texto para dentro da
realidade do ouvinte da palavra. Pergunta-se: É possível interpretar para outros o
que nós mesmos não compreendemos? Se “a fé é obediência à palavra (querigma),
que clarifica a existência”, até onde deve ser aprofundada a relação entre palavra
e fé? Que palavra pode ser considerada fundamento da fé? É possível abandonar
Jesus, enquanto “a Palavra de Deus” como norma de interpretação para a
atualidade?
Sobre a Teologia da cultura (p.83-103), Tillich defende a
interdependência entre religião e cultura pelo conceito de teonomia, em que o
ser humano se submete a uma lei superior, que não lhe é estranha, porque é a
lei mais profunda do ser humano, a lei da vida que o transcende. E quando o
ser humano não se submete a esta lei superior? Quando a razão prevalece, o ser
humano não se desenvolve em profundidade. Como auxiliar o ser humano a se
perceber e se deixar envolver por esta interdependência? Esta interdependência
precisa ser consciente? Esta interdependência entre religião e cultura se expressa
na correlação de perguntas existenciais do ser humano e respostas teológicas
reveladas em fatos que transcendem o próprio ser humano. As respostas teológicas
frente às angústias do ser humano precisam ser experienciadas para se tornarem
significativas e contribuir para sua maturidade. É possível que o ser humano não
faça estas perguntas existenciais de forma consciente? Como então dar respostas a
perguntas que não foram feitas, pelo menos não de forma consciente?
Sobre a relação entre Teologia e modernidade (p.105-121), parece
que a perda do centro, da palavra transcendente de Deus como tema da teologia,
como uma consequência da crise na modernidade, pode também ser entendida
como perda de horizonte, de se enxergar a realidade secular na qual o anúncio da
Vox Scripturae – Revista Teológica Internacional – São Bento do Sul/SC – vol. XXVII – n.1 – jan-abr 2019 p. 181-187

Resenhas

revelação de Deus deveria estar vinculado. Bultmann, Bonhoeffer e Moltmann,
em suas respectivas reflexões, apontam a tarefa da teologia de recuperação do
horizonte da realidade da existência humana a partir da concepção da revelação
como ser, que “já aconteceu”, e, como ato, que “acontece sempre de novo”. Agir
com ética cristã significa ser configurado, formado à imagem de Cristo. É agir no
mundo COMO aquele que reconciliou o mundo com Deus. Neste sentido, não se
pode separar o sagrado do profano, o cristão do secular, o espiritual do temporal.
A mensagem revelada de Deus é que ele amou o mundo em Cristo que mediou
a reconciliação entre Deus e o mundo. Será que, como cristãos, conseguimos
viver esta ética? Não vivê-la pode ser o que separa, afasta o mundo da fé cristã.
Como, então, desenvolver a vivência desta ética? A educação não deveria ser o
instrumento para desenvolver esta vivência?
Sobre a Teologia da secularização (p. 123-151), o conceito cultural
de secularização comporta dois movimentos: descontinuidade e continuidade. Por
descontinuidade entende-se “o processo de emancipação do mundo moderno da
tutela do cristianismo e da Igreja”. Já a continuidade considera “a contribuição do
cristianismo para a formação do mundo moderno e à permanência de impulsos
cristãos na sociedade moderna”. A partir deste conceito, levantam-se algumas
perguntas: qual o lugar da fé cristã, do cristianismo e da Igreja na sociedade
moderna? E na pós-moderna? Qual o modo mais efetivo e saudável destes
elementos se fazerem presentes e influenciarem significativamente o mundo
atual? Para Gogarten, a fé cristã, essencialmente bíblica e teológica, aceita a obra
de Deus de justificar o ser humano. A fé cristã também seculariza o mundo, ou
seja, liberta o ser humano da divinização do mundo, o que o torna autônomo. E
ainda, a fé cristã possibilita ao ser humano viver sua filiação em relação a Deus, o
que promove a responsabilidade do ser humano pelo mundo. Pergunta-se: Como
garantir que a autonomia do ser humano não o afaste de Deus? Como manter
saudáveis as raízes cristãs da secularização? Como fazer com que a Igreja viva da
palavra? Para reagir à teologia da morte de Deus, é preciso perguntar sobre como
falar de Deus e como ressignificar a fé cristã. É preciso “recuperar a pureza da fé
bíblica no Deus vivo”, Deus que morre na cruz, sim, mas não permanece na morte,
e se confirma como Deus vivente. É um ser concreto, em relação viva com seus
filhos e criaturas. Este é o Deus cristão, revelado em Jesus Cristo.
Sobre a Teologia da história (p. 255-278), a história da salvação
realizada por Deus em favor da humanidade, no testemunho neotestamentário, tem
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Cristo como seu centro. No evento Cristo, está a certeza da batalha já ganha, mas
também a esperança do que ainda há por vir, o que é conhecido como “a tensão
entre um ‘já’ e um ‘ainda não’”. Esta certeza e esperança deveriam ser suficientes
para impulsionar a Igreja a cumprir com sua missão de anunciar a reconciliação
de Deus com o ser humano e, como consequência, sua reconciliação com os
outros. Na práxis deste querigma, vivencia-se salvação e libertação como um todo
integral. Os eventos históricos pelos quais Deus se revela e a narrativa deles leva
a um conhecimento que o ser humano por si mesmo não tem. Deus se autorrevela
“na língua dos fatos”. Por se revelar nos fatos históricos, Deus se revela a todos os
seres humanos de todos os tempos. Pergunta-se: Por que, em diferentes momentos
na história da humanidade (e aparentemente mais intensamente na atualidade),
o ser humano escolhe não reconhecer os fatos históricos? Por que o ser humano
insiste em diluir os fatos, desvalorizar a história?
Sobre a Teologia da esperança (p. 279-299), a pregação de Jesus “nos
arranca de nosso mundo, [...] prende-nos e nos leva a ser diferentes do mundo,
para tornar-nos partícipes de sua paz”. Quando ele nos convoca, desafia-nos a
viver “a ética do amor ativo” para realizar o que nossa realidade necessita. Esta
característica do discurso de Jesus torna sua mensagem universal, atemporal,
inclusiva, pessoal: alcança todas as pessoas, em qualquer tempo e lugar, sem
distinção e com responsabilidade pessoal pela transformação da existência. As
perguntas de Moltmann, em relação ao princípio esperança, são pertinentes ainda
hoje: “como pôde um tema como este escapar à fé cristã, quando na realidade
devia ser seu tema predileto? Onde foi parar no cristianismo atual o espírito cristão
primitivo da esperança?” Por que a esperança cristã por vezes está tão distante
da realidade da cruz? Por que distinguir cristologia escatológica de escatologia
cristológica? Os dois conceitos não podem viver concomitantes?
Sobre a Teologia política (p. 301-321), é possível dizer que ela surge
como um auxílio para o amadurecimento da relação entre Igreja e sociedade.
Os temas levantados pela teologia pública fazem a Igreja refletir sobre sua
atuação eficaz no mundo. A Igreja, por vezes, conivente e apoiadora de erros da
humanidade, repensa e redefine suas posturas pelo olhar da teologia pública. A
Igreja precisa avançar em assumir sua tarefa de denúncia e anúncio: denúncia da
realidade repressora e limitante da vida humana e, anúncio da possibilidade real
e escatológica de vida plena. Pertence à identidade da Igreja desenvolver uma
missão pública de relevância. A Igreja surge como Igreja entre judeus e pagãos,
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para judeus, pagãos, e todos os povos. Pergunta-se: Como atuar eficientemente
num mundo plural, sem perder sua motivação particular e sem renegar sua
identidade? Que ações urge desenvolver? Como mobilizar os partícipes deste
projeto a comprometerem-se com ele? Como amadurecer a fé cristã na vida
concreta dos cristãos a ponto de a Igreja atingir, ou pelo menos, perseguir seus
propósitos? Como realizar sua missão numa sociedade secularizada, sem se
secularizar? Como a Igreja pode ser relevante sem renunciar conteúdos relevantes
para ela e irrelevantes para a sociedade atual?
Sobre a relação entre Teologia e experiência (p. 323-346), importa
dizer que é trabalho da teologia realizar a correlação entre fé cristã e experiência
humana. Neste sentido, a mensagem cristã deve elaborar respostas compreensíveis
e convincentes às perguntas que o ser humano faz a partir de sua experiência.
Nesta dialógica relação há elementos didático-metodológicos que veiculam a
aprendizagem na fé a ser concretizada na vivência prática do que se crê. A relação
entre fé cristã e experiência humana acontece ao longo da vida, uma vez que as
experiências vão se somando a cada novo dia. Que espaços existem e/ou precisam
ser criados para dar lugar às perguntas existenciais? Como eles são utilizados?
Promovem a maturidade, o crescimento “no conhecimento da verdade” (cf. 1Tm
2.4)? Se o Espírito Santo é a fonte de toda autoridade na Igreja, se Deus continua
agindo na história como na vida de cada dia, se o Espírito continua gerando
experiências de sentido, de libertação, de ânimo, de segurança e de paz, por que
a mensagem cristã parece sucumbir diante de ameaças de intolerância e abusos
da liberdade civil? Falta ao cristão desenvolver aquela maturidade espiritual que
se expressa em fé inteligente, que reflete sobre a realidade, ouve as perguntas da
humanidade e responde com a vivência coerente e concreta da fé confessada.
Sobre a Teologia da libertação (p. 347-381), quando ela fala da
necessidade da Igreja de fazer-se a partir dos pobres, ela denuncia a práxis existente
na igreja da América Latina de colocar-se sempre ao lado da classe dominante,
contribuindo para manter o sistema econômico-social opressor. Historicamente, a
TdL é o impulso para uma nova consciência de ser igreja num “mundo marcado pela
pobreza e pela injustiça”, especialmente na América Latina. A TdL, defendendo
que a igreja deveria ter uma opção preferencial pelos pobres, parece cair em dois
perigos. Um perigo se refere a praticar o que se está criticando, ou seja, uma vez
que os pobres são excluídos das preocupações dos poderes instituídos (Estado,
sistema socioeconômico, Igreja...) também quem assume a TdL como pressuposto
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pode excluir os que não são pobres, sendo incoerente com o evangelho de Jesus
Cristo, libertador, que é revelado para todos os seres humanos, para que todos
tenham vida e vida em abundância. Outro perigo se refere ao que na prática é
muito fácil perceber, que classes mais privilegiadas optam pelos pobres, apenas
para desencargo de consciência, para promover a sua própria humanidade e não
como resposta a ação salvífica de Deus em Jesus Cristo por toda a humanidade.
Sobre a Teologia feminista (p. 415-445), considerando que a) a
transcendência de Deus, para além de toda caracterização e diferenciação, deveria
apenas expressar nossa finitude e dependência dele, como o ser que cria a vida,
dá-lhe forma e sustento, e b) o Deus Filho (Jesus Cristo) revela o pensamento de
Deus a respeito da humanidade em sua encarnação, que é também instrumento de
reconciliação entre Deus e os seres humanos, estes conceitos teológicos estão para
além da teologia feminista, pois abrangem a totalidade do ser humano, macho e
fêmea, que possuem natureza e personalidade humanas, plenas e equivalentes.
Como pode o ser humano (homem e mulher) desenvolver relacionamento
com Deus, deixando-o ser Deus? A distinção entre anér – macho e ántropos –
homem, ser humano, é crucial para a compreensão e aceitação de Jesus como
autoexpressão de Deus, como evento salvífico decisivo. A proximidade de Jesus
Cristo com o Deus Pai (manifesta na expressão Abba) revela a práxis messiânica
de Jesus em oposição a toda práxis patriarcal vivida na Igreja e em sociedade.
Como descobrir ou recuperar a imagem libertadora de Deus? Como romper com
a imagem patriarcal de Deus, sem cair em reducionismos? Como construir uma
imagem real de Deus para as novas gerações?
Sobre a Teologia do Terceiro Mundo (p. 447-485), quando se diz que o
discurso cristão teândrico é aquele em que o Espírito Santo exprime uma mesma e
única mensagem em todas as línguas e culturas, e por isso promove o diálogo mais
profundo e criativo entre Jesus Cristo e todo ser humano, de qualquer região do
universo. Os esforços da Igreja, ao longo da história da humanidade, em levar este
Jesus a todos os povos causaram os impedimentos para que estes compreendessem
esta mensagem. A mensagem deste discurso se constrói em experiência, oração,
reflexão e por fazer que a fé seja pensada, experimentada, orante, refletida e
expressa. A revelação de Deus é a mesma, mas a compreensão da fé pode variar
por ser feita pelo ser humano a partir de diferentes e diversos contextos.
Sobre a Teologia ecumênica (p. 487-519), é fato que o movimento
ecumênico caracteriza o século XX. Certo também é que tanto mais o testemunho da
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Igreja se torna eficaz no mundo, quanto mais se busca a unidade entre as diferentes
denominações. Porém, questiona-se a afirmação de Gibellini, quando defende
que “todas as Igrejas cristãs estão hoje ativamente envolvidas” [grifo nosso] no
movimento ecumênico. Há ainda aquelas denominações que se aproximam de
outras com intuito proselitista ou de enfraquecimento de suas identidades. Uma
teologia ecumênica crítica considera as experiências que o mundo vive hoje, com
base na mensagem cristã e busca promover o diálogo que estabeleça um ethos
mundial que garanta a sobrevivência da humanidade, a convivência humana e a paz
entre os povos. Esta teologia, mensagem, diálogo e ação precisam ser ensinados.
Os seres humanos precisam aprender e apreender estes conceitos e vivenciá-los.
É preciso considerar o princípio da revelação geral de Deus (que acontece por
meio de todos os povos e religiões) e a revelação específica (que acontece de
forma peremptória em Jesus Cristo, filho de Deus, como Verbo encarnado) para
que haja a possibilidade de diálogo efetivo e profícuo entre o cristianismo e as
demais religiões. Por que é tão difícil compreender que todo ser humano foi feito
à imagem de Deus, independentemente de sua crença?
Por estas reflexões, observa-se a importância da leitura e estudo da
obra de Gibellini como base para a conexão com outros teóricos e pensadores
da teologia, para a apropriação de temáticas relevantes não somente à teologia
sistemática, mas também à teologia prática e seu alcance na realidade vivencial da
Igreja em nossos dias.
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