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APRESENTA<;:AO 

ROBSON CRUZ 

«Filipe, acorrendo, ouviu 0 et{ope a ler ° profeta IsaIas e 
perguntou-lhe: "Compreendes, verdadeiramente, 0 que estfis a 
ler?" Respondeu ele: "E como poderei compreender, scm 
alguem que me oriente?"» 

(Act 8,30-31) 

A Semana de Estudo; Teol6gicos de 2003, promovida peJa Facul
dade de Teologia da Universidade Catolica Portuguesa, cuja colectanea 
de textos agora se apresenta, surge da mesrna experiencia do crente 
modemo, confrontado com a tarefa e missao de ser testemunha da sua 
fe. Sob 0 titulo «A Transmissao do Patrim6nio Cultural e Religioso» foi 
proposta a reflexao e partilha de diversos pontos de vista, onde a trans
missao do patrimonio da fe e da cultura, que the da urn rosto, sao 
postos em confronto com novas sensibilidades e hermeneuticas, mas 
desafia igualmente a uma nova criatividade de processos de trans mis
sao e de express6es renovadas num contexto de rapidas e profundas 
mudan,as. 

o texto de Act 8,30 original come,a com uma paranomasia «gi
n8skeis ha anagin8skeis» (conheces 0 que lis?), ou seja, 0 acesso pela leitura 
(urn processo de transmissao) sup6e urn processo de conhecimento 
activo e transforma~ao interior coerente e consequente com 0 patrimo
nio recebido. A resposta do etiope, «pos gar» (como poderia), expressao 
unica no Novo Testamento, revela 0 espanto perante algo tao proximo, 
mas que reclama uma especial competencia para ser apreendido ade
quadarnente. Representa a urgencia de tornar acessivel 0 caminho de 
todos ao acesso a nossa memoria crista que e tomada cultura, mas que 
urge ser interpretado. Mas reflecte tambem a dimensao de admira<;ao 
que continuara sempre a vir de sectares mais distantes da prMica 
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religiosa perante 0 servi<;o de quem torna 0 facto cristao acessivel a 
uma cultura. Sim, tambem 0 nosso tempo fica adrnirado perante 0 nos
so patrimonio e agradece 0 esfor<;o de quem 0 sabe ler ern pro£undi
dade. De facto, per ante a riqueza e diversidade do patrimonio do 
judeo-cristianismo, mais do que nunca tornado presente na nossa cul
tura, nao nos basta dizer que esta ai, disponivel e de portas franquea
das ao publico. 0 acesso a esse mundo de simbolos e vivencias reclarna 
companheiros de estrada, capazes de dar voz a esse patrirnonio. Filipe 
aparece como urn guia, urn facilitador do conhecimento, alguem que 
aceita fazer caminho a partir de urn texto, alguem que faz «exegese»), 
alguem que parte de urn texto inteligivel da Escritura para uma pro
posta de encontro pessoal com 0 Messias que Ihe da cumprimento 
pleno. E significativ~ que Lucas mencione 0 eunuco como representa
tivo de todos os excluidos do culto de Jerusalem, para realc;ar a forc;a 
integra dora do processo de transmissao no contexto do cristianismo. 

«A Transmissao do Patrim6nio Cultural e Religioso), realizada en
tre 10 e 13 de Fevereiro de 2003, aceitou abordar a complexidade dos 
processos de transrnissao no nosso contexte cultural. A abordagern 
sociocultural, uma perspectiva antropol6gica e interdisciplinar, uma 
reflexao sistematica e bfblica permitiram conjugar ecos de diferentes 
sensibilidades e quadrantes culturais, com uma mesma preocupa<;ao: 
tornar acessfvel 0 nosso patrim6nio. Agradecemos aoS diversos inter
venientes dessa aventura de descoberta algumas conclus6es que certa
mente 0 leit~r podera corroborar: 0 nosso patrimonio cultural e reli
gioso e rico. SimI as express6es sao tao variadas e diversas que exigem 
compeh~ncias especificas para aceder a realidades tao plurais e conse
gUir perceber a sua unidade na alma de urn povo. A segunda pista e 
que 0 nosso patrimonio e denso. Nas express6es populares e nas mais 
eruditas, adivinha-se urn potencial simbolico de significados e expres
s6es do que de mais profundo e capaz a rac;a humana. A terceira pista 
e de que 0 nosso Patrimonio e belo. Nao sao pec;as mortas de museus, 
testemunhos adormecidos do passado que so poderiam ser preserva
dos na memoria. A beleza do nosso patrimonio cultural e religioso e 
que ele esta vivo, e inflamador do nosso desejo, e apetecfvel a todo 0 

que pretende uma forma mais plena de serf de pensar, agir e sentir nes
te terceiro milenio. 

A riqueza, densidade e beleza do nosso patrimonio, porem, exigem 
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competencias especificas a quantos percebem a inevitabilidade do con
£ronto com toda a mem6ria do cristianismo na nossa cultura oddental. 
Nao basta deambular por esses testemunhos para que se garanta a fi
delidade ao processo de transmissao. E urgente leihlras plurais, capa
zes de perceber diferentes niveis de comunicac;ao, reinventar 0 mesmO 
espirito criativo das suas express6es originais ern novas contextos em 
que possam revelar-se em toda a sua verdade. 

Assim, para alem dos contributos registados nesta obra, decorreram 
tambem oficinas priiticas e seminarios de investiga~ao em areas temati
cas ligadas ao processo educativo no contexte escolar e da catequese da 
infancia e juventude nas comunidades cristas: «Lideran<;a e partici
pac;ao na gestao escolap); «Curricula e projecto educativo»; «Alunos 
com dificuldades de aprendizagem e problemas comportamentais»; 
«Novas perspectivas da psicologia da adolescencia e juventude»; «A 

transmissao da £e na Catequese e no Ensino Religioso». Pel a sua exten
sao e especialidade nao seria ocasiao de serenl transcritas aqui. Fica
-nos 0 agradecirnento da coopera<;ao corn 0 Professor Pasquale Troia da 
Pontiffcia Universidade Lateranense de Roma e a partilha com 0 Ins
tituto Superior de EducaC;ao e Ciencias de Lisboa. Urn agradecimento 
muito especial ao Professor Doutor Jeronimo Trigo da Faculdade de 
Teologia, a quem se deve a coordenac;ao desta Semana de Estudos Teo
logicos de 2003 desde 0 inicio. A Faculdade de Teologia e a equip a do 
Departamento da Pastoral Escolar do Patriarcado de Lisboa, todo 0 es
for~o de tornar possivel a realizac;ao das sess6es. 0 agradecimento 
final, sem duvida, a todos os participantes que tornaram as sess6es, de
bates, oficinas de forma<;ao e seminarios de investiga~ao uma experien
cia aliciante e promissora de que 0 dialogo do cristianismo com a cul
tura prepara-se para momentos de extraordinaria fecundidade. 
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A CREDIBILIDADE DA FE 
FENOMENOLOGIA DA EXISTENCIA CRENTE 

JOSE M. S. ROSA 

A memoria do Pe.Josi Manuel Morais, MIC 
convicto praticante do didlogo entre a raziio, a cultura e a Ii 

Nota introdut6ria ", 

Se e verdade que a confian~a e a cren~a sao questoes antropol6gicas 
de torlas as epocas, nao confundiveis com as ret6ricas que sabre elas se 
elaboraram, queremos, apesar disso, corne<;ar por realc;ar a importan
cia da credibilidade no ambito do pensamenta contemporaneo e de al
gumas pniticas das nossas sociedades complexas e globalizadas. E 
para iS50 damos apenas dais ou tres exemplos actuais: recentes teorias 
epistemol6gicas, 0 comercio na Internet e 0 testemunho publico de 
uma re/igiosa incapacidade de acreditar. 

o prirneiro caso, que apenas registamos, tern a ver com as actuais 
desenvolvimentos da filosofia fenomenol6gica, no ambito da COffi

preensao do modo como conhecemos '. Segundo alguns fil6sofos e es
tudiosos - e refire, por exemplo, 0 caso de Ludwig Wittgenstein 2, au, 
entre n6s, de Fernando Gil 3 

-, a nossa relac;ao originaria com a realida
de seria dada prirneiramente em termos de cren~a e de convic~ao, sen
do a intencionalidade constituinte relativarnente ao rnundo urn mo-

I DAVID BELL, Hussert The argumcllts of the Philosophers, London and New York, Rout
ledge, 2001, pp. 22955. 

l Oa certeza, Lisboa, Edi~6es 70, 1990. 
J Cf. FERNANDO GIL, Traite de I'evidence, Grenoble, J. Millon, 1993; ID., La cOlIvictiolI, 

Paris, Flammarion, 2000; ANDRE BARATA, Metdforas da COlJsciencia, Porto, Campo das Le
tras, 2000. 
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mento segundo, que vern confirmar ou infirmar essa convio;ao, atri
buindo-lhe uma significa<;ao'. De uma forma muito simples, podemos 
exemplificar dizendo que, antes de afirmarmos «Isto e uma mesa», ha 
unla chamada atitude proposicional anterior, que nao formulamos, 
mas que se exprimiria assirn: «Eu creio que isto e uma mesa.» Numa 
palavra: subjacente a toda a proposi~ao descobrir-se-ia sernpre uma ati
tude proposicional previa na forma «eu creio que ... », «eu desejo que ... », 
(~eu receio que ... », etc. Hussed inclusive introduzira a este prop6sito a 
no~ao de «cren~a-mae» au «cren~a originaria» (Urglaube), a qual todas 
«as outras modalidades de cren~a se refeririam». 

Em rela<;ao ao outro exemplo, 0 do actual comercio na Internet, on
de a questao da credibilidade e decisiva, como facilmente se com
preende, apenas indicamos urn Projecto de Investiga<;ao de ponta, que 
tern vindo a se'r desenvolvido pela Universidade de Stand ford, nos Es
tados Unidos, 0 chamado The Web Credibility Project" cujo nucleo e 
constitufdo por uma teoria chamada P-I Theory, «Teoria da interpreta
~ao relevanteH, que, segundo 0 seu autor, B. J. Foog, permite aferir 0 

grau de credibilidade de urn site na Internet e, por conseguinte, explicar, 
compreender e eventualmente preyer 0 comportamento dos cibernau

tas, trad uzido, v.g., no tempo que se permanece numa pagina, se os links 
ali presentes sao clicados e seguidos, se a credibilidade da pagina se tra
duz em comprar ou nao comprar urn produto, se for caso disso, etc. 

o terceiro exemplo e urn testemunho. Referimo-nos a urn texto inti
tulado Essai sur llHe religieuse incapacite de croire, publicado em Fran<;a, 
em 1996. 0 seu autor, Jean Daniel, confessa-se atingido por uma espe
cie de irreligiosa incapacidade de acreditar. Esta situa,ao e nele tao 
mais paradoxal, quanta, par raz5es familiares, se situa no entrecruza
mento de varias tradi<;5es religiosas: nascido numa familia judia, sofre 
fortes influencias cristas, quer cat6licas quer protestantes, para alem de 
ter cultivado urn grande interesse pessoal pelo Islao politico, no Norte 
de Africa. Tera sido esta mistura, afinal, que 0 conduziu a descren,a 
nas religi5es e a urn laicisrno prcitico. Neste carrefour de confronta\ao 

4 Michel HENRY, Ellcanwfifo. Uma Filo5ofia da Came, Lisboa, Circulo de Leitores, 200l, 
p. 284: «Falamos bastante mal da crenc;a enquanto nao efecruannos 0 trabalho previo que 
consiste em reconhecer 0 fundamento fenomeno16gico ultimo daquilo que falamos.» 

5 Cf. http://credibility.stanford.edu/ ; http://captology.stanford.edu (10.1.2003). 
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de cren<;as, de convic<;5es, tradi\oes religiosas e de confian<;a na razao, 
e que 0 autor poe 0 que considera ser as questoes da sua gera<;ao - e ci
tamos: «Perda de referencias, crise do senti do, vertigem da duvida, 
sede ou nostalgia do absoluto? Sem duvida. Mas ainda nao acabamos 
de compreender! E se 0 perigo residisse antes ern sair da duvida? E se a 
incerteza acerca da transcendencia e acerca da Hist6ria fossem 0 unico 
e verdadeiro baluarte contra as tenta,aes alternadas do nihilismo e do 
fanatismo? E se a pr6pria salva<;ao - sim, a salva<;ao, porque nao? - es
tivesse no questionarnento e nao na fe?» 6 

Estes exemplos bastam-nos para sublinhar a importancia que 0 te
rna da credibilidade assume no pensarnento conternpon'ineo. 

• • • 

Quando falamos aqui de credibilidade da fe, 0 que e que queremos 
exactamente dizer? Urn·intitulado como este - «A credibilidade da fe. 
Fenomenologia da existencia crente» -I no ambito de uma Scmal1a de 
Estudos Teol6gicos, numa Faculdade de Teologia de uma Universidade 
Cat6lica, poderia ser entendido como 0 programa de uma apologetica 
adversativa, como se eventualmente alguem devesse vir fazer aqui 
uma defesa da fe, ja perseguida par inirnigos exteriores ja ridiculari
zada pela razao laica, ou instnlmentalizada ou objecto de escarnio pe
las ideologias ateias, etc. Foi, alLis, como se sabe, no contexto das perse
gui<;5es e das acusa<;oes as prirnitivas comunidades crista.s que 0 

genero literario «apologetico» de desenvolveu, v.g., em Justino de Ro
rna, em Tertuliano e ainda em Agostinho de Hipona. Nesse contexto, a 
fe crista nascente, para alem da certeza intima da sua verdade, teve de 
se inscrever num universo religioso plural e procurar af formas de se 
credibilizar. Para isso, apropriou-se e integrou a seu modo os pro cedi
mentos da antiga ret6rica forense onde, mais do que a verdade, impor
tava a credibilidade gerada pela verosimilhan<;a. Isto deve deixar-nos 
de sobreaviso quanto ao facto de a questao da credibilidade surgir 50-

bretudo em momentos criticos. E se 0 genero litenirio entao utilizado 
foi, como se disse, a «apologia», ao nivel dos conteudos, rapidamente 
se ultrapassou a estrategia da defesa e do ataque, e das rupturas que 
isso gerava, para se passar a privilegiar a exposi~ao das raz6es. Oeste 

~ Dieu c5t~il fallatique? Essai sur ulle rcligieuse illcapaciftJ de croirc, Paris, Arlea, 1996, p. 20. 
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modo, 0 dialogo enceta-se predominantemente entre a fe e a razao, 
uma vez que aquela espera desta e dos seus esclarecimentos uma espe
de de credibilidade acrescida, comunicavel e universalizavel. 

Seja como for, come~ar hOje, hie et nunc 7
, por uma apologia seria sem

pre urn mau comer;o, porque dada a ideia de que a existencia crente 
tinha de comparecer, de novo, perante 0 tribunal da razao para ai se 
legitimar. Seria uma posi<;ao fragilizada a partida, como se a atitude 
crente, entre outras atitudes antropol6gicas fundarnentais, fosse uma 
atitude menor, a necessitar de ser continuamente tutelada e se sempre 
tivesse sobre si 0 onus de se justificar. E claro que a existencia crente da 
raz5es, mas porgue a racionalidade e uma dimensao que lhe e intrfn
seca, e nao da razoes como uma crianc;a inquirida pelo pai: da raz6es a 
partir de si mesrna, por uma exigencia interior de auto-esclarecimento 
e aprofundamento, nao podendo por isso deixar de dialogar com todas 
as outras dimensoes da existencia hurnana, e nao 56 com a razao. E 
aquela palavra de Pedro, na sua Primeira Carta - "Confessai Cristo 
como Senhor, sempre dispostos a dar a razao da vossa esperanr;a a 
todo aquele que vo-Ia pe<;a» (1 Pe 3,15) -, que tomamos aqui com Ie it
-motiv, nao a interpretamos como se fosse urn conselho para estar na 
defensiva, como se os crista os para serem crediveis tivessem de ter 
uma cartilha da fe na ponta da lingua sempre pronta a ser debitada pe
rante 0 tribunal do mundo, mas antes entendemo-Ia positivamente, no 
horizonte do kerigma, do anuTIcio ousado e criativo, de alguem que da 
razoes, ate antes de ser interrogado ou, mais radicalmente ainda, por
gue a sua maneira de viver e ja uma resposta antecipada que provoca 
no outro as exactas interroga~oes. 

Alias, aquela interpreta<;ao defensiva parece estar eivada a partida 
da suspeita de que a pergunta do outro possa vir mal intencionada, ser 
uma especie de exame ou uma armadilha, suspicacia que afinal corre 0 

risco de matar a partida a sinceridade de quem simplesmente pergun
tao Por vezes, 0 esfor<;o por se tornar credivel a todo 0 transe pode ser 0 

que, justamente, acaba por gerar 0 descredito. Quando e preciso falar 
muito da credibilidade - tal como quando se fala muito da humildade 
ou de outras virtudes - isso e urn sintoma de que algo ja falhou. 0 dis-

) 0 texto tern como base uma exposi~ao oral. Relevem-se-nos, por isso, as marcas de 
oralidade decorrentes desse contexto. 
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curso da credibilidade e sobre a credibilidade pode ser assim uma espe
de de sucedaneo da cren<;a e da confian,a que, por essa via tardia, 
procuram ser recuperadas. Por conseguinte, estamos a meter sobre a 
nossa propria cabe<;a uma espada de Damocles. 

Por isso, face a cultura filosofica grega, aquela interpreta<;ao pole
mica e judiciaria das elites pens antes da Antiguidade Tardia pesou 
tanto ou mais - basta seguir 0 percurso dos apologetas, pelo menos ate 
Santo Agostinho, no seu esfor<;o de justificar a fe - do que a for<;a da 
fragilidade que ousava expor-se sem medo, e Ira<;ou urn caminho que 
resou como urn destine sobre a experiencia crista, praticarnente ate aD 

nosso tempo: privilegiar quase em exclusivo a relaC;ao fe-razao, nao 
atendendo ou deixando para segundo plano rela<;6es que a fe poderia e 
deveria estabelecer, e que eram igualmente decisivas no rnovimento da 
sua autocornpreensao. De facto, «0 cristianismo interessou-se sempre 
mais pel a historia das suas cren<;as do que pelas suas praticas efecti
vas» s, afirmat;ao que, no minima, nos deve fazer pensar. 

As raz6es porque a experiencia crista nascente, volens nolens, teve de 
se inscrever sob a agenda da autojustificac;ao sao conhecidas e com
preensiveis, e vaa desde as acusa~6es de atefsmo e impiedade, por 
parte das religi6es pagas, ao desafio doulrinal interno colocado pelas 
heresias, passando ainda pelas exigencias de racionalidade, comunica
bilidade, universalidade e autocompreensao que os convertidos do he
lenisrno traziam para dentro dessa rnesma experiencia. Mas, para Iii 
dessas razoes ponderosas, nao podemos evitar 0 sentimento de que, 
face a filosofia grega, ela propria em vias de se tomar uma doutrina de 
salvar;ao concorrente, alguns crisUios cultos sentiram como que uma 
especie de complexo de inferioridade e, por isso, desde cedo se quise
ram apropriar da sua racionalidade explicativa e universalizante. E, 
para la de tudo, e apesar do ressaibo de Paulo, na Carta aos Corintios, 
se sabedoria grega foi para ela uma inevitabilidade, na ordem da fe, 
pode ter sido tambem uma providendal oportunidade. 

Mas, enfim, uma vez que nao vamos pela via da apologetica, que 
caminho queremos trilhar aqui? A resposta esta no sub titulo do nosso 
texto: fenomenologia da exisll'neia erente. A credibilidade da fe, no actual 

a MICHEL FOUCAULT, «Les techniques de soh>, in Djts et tcrits IV (1980-1988), Paris, 

Gallimard, 1994, p. 784. 
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contexto de pluralismo religioso, de mediatiza<;ao da vida, de globali
za\o3.o, onde 0 erer e 0 interpretar nao podem ir de costas voltadas 9, 

passa por uma fenomenologia da existencia crente, ista e, por mastrar 
que a confian<;a, a cren<;a, a fe, antes de serem atitudes especificamente 
religiosas, sao atitudes antropo16gicas fundamentais. E e no seu enrai
zamento na experh~ncia humana que a fe religiosa, e crista, pode al
canc;ar a sua maxima expressao. Em nosso entender, alias, sem meter 
foice em seara alheia, cremos que este e hoje urn dado pacifico da teolo
gia da fe e da revelac;ao 10. 

Ora, uma fenomenologia da crenc;a, nao certamente por acaso, pode 
dividir-se entre uma aten<;ao ao acto crente como tal, ao polo subjectivo 
da fe, it atitude de confian<;a manifestada por alguem, etc. - em suma it 
chamada fides qua, a fe com que acreditamos -, e uma aten<;ao ao polo 
objectivo da fe, a fides quae, ou seja, ao conjunto de proposi<;6es que 
uma dada religiao apresenta para serem acreditadas - em suma, 0 Cre

do. Alias, a no<;ao de credibilidade tern estes dois p610s semil.nticos: a 
qualidade de algo que e credivel e pode I deve ser acreditado e a capa
cidade de acreditar. Abrem-se, pois, aqui dois carninhos posslveis. Urn, 
mais do ambito da fenomenologia da religiao au mesmo de uma filo
sofia da religiao, e outro mais do dominio da teologia fundamental dos 
preambllia fidei. E claro que, como verernos, estes percursos nao se ex
cluern, mas sup5em-se urn ao outro, razao por que devem ser mais vis
tos como pontos de gravidade orientadores e nao vias opostas. Afirma 
a este prop6sito a Fides et Ratio, § 67: «Quando a teologia fundamental 
estuda a Revela<;ao e a sua credibilidade com 0 relativo acto de fe, de
vera mostrar como emergem, it luz do conhecimento pela fe, algumas 
verdades que a razao, autonornarnente, ja encontra ao longo do seu 
canlinho de pesquisa.» 

Ora, 0 que nos propomos aqui, nesta comunica<;ao sobre a credibili
dade da fe, I' cruzar estes dois percursos. E adiantamos desde logo que, 

• JEAN GREISCH, L'Age l1crmel1eutique de la raison, Paris, Cerf, 1985; CLAUDE GEFFRE, Le 
christianisme au risque de I'interpretation, Paris, Cerf, 1997; ID., Croire et interpreter. Le tour
nallt hermeneufiqtle de la thi%gie, Paris, Cerf, 2001; B. GNASSOUNOU, R. POUIVET, Analyse et 
the%gic. Croyanccs religieuses et ratiol1alite, Paris, Vrin, 2002. 

lU Remeto para a sintese de JoA.o DUQUE, Homo credens. Para uma teologja da fe, Lisboa, 
Universidade Cat6lica Editora, 2002. Cf. tambem RENE LATOURELLE, Te%gia da Revelar;tio, 
Sao Paulo, Paulinas, 1973, pp. 415-575. 
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em vez de seguirrnos 0 percurso possivel de uma actual fenomenolo
gia das religi6es, v.g., it maneira de Mircea Eliade, de Julien Ries ou de 
outros autores, vamos estar antes muito rnais proximos de Santo Agos

tinho e de tres textos tradicionais sobre este assunto: 0 De Utilitate cre
dendi, 0 Sermiio 43 e, sobretudo, 0 opusculo De fide remln quae nOll viden
tur. A razao da escolha e simples: para alem de uma familiaridade com 
estes textos e de uma melhor adequa<;ao a circunstancia, 0 grande con
tributo de Agostinho para a questao da credibilidade, em geral, e da 
cren<;a crista, em particular, foi sublinhar precisamente que 0 acto de fe 
e eminentemente pessoaL Iriamos mesmo ao ponto de afirmar que a fe 
assume nele uma fei~ao existencial e agonica, como sublinhavam Kier
kegaard ou Unamuno. Por isso, Agostinho defendia que uma analise 
da fe nas afirma<;6es do Credo nao pode ser desligada de uma descri<;ao 
mais global da nossa existencia crente, noutros dominios da aq:ao hu

mana. A fe e como que urn texto que precisa de ser lido com zoom, em 
diferentes escalas. Neste sentido, nao trazemos para aqui a posi93.0 de 
Agostinho de Hipona nem por ser de Santo Agostinho, nem apenas 
como uma curiosidade historica, mas porque e uma atitude que, cre
mos, nos devolve a nos proprios, hoje, crentes ou descrentes, hornens e 
mulheres do sec. XXI. Pass amos assim ao primeiro ponto em torno da 
fenomenologia da existencia crente e da questao da fides qua. 

Ponto I - Fenomenologia da exisH!ncia crente 
Em torno da fides qua 

Uma dos raz6es que Agostinho da explicitamente para ter entrada 
para a seita dos maniqueus era porgue eles «prometiarn ensinar e nao 

mandavam cren>. Para 0 jovem Agostinho, racionalista, cheio de confi
an<;a no poder exclusivo da razao, a autoridade (auctoritas) parecia-Ihe 
uma coisa odiosa. 0 seu espirito juvenil manifestava urn pendor clara

mente gnostico: queria salvar-se pel as suas pr6prias for~as, sem dar 
qualquer espa\o a cren\a. Todavia - e nao querernos nem interessa re
fazer aqui 0 seu percurso de afastamento do maniqueisrno - acabou 
por verificar que 0 que era inicialrnente uma promessa de razao e de 
conhecimento terminava numa irnposi\ao para acreditar em fabulas 
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persas e delirios extravagantes - referencia a exuberancia infinda dos 
mitos maniqueus n. E Agostinho confessa que, na sua juventude, con
fundira equivocamente a autoridade com a arbitrariedade, confusao que 
desorientara par completo a sua vida espiritual. 

Esta distin\ao da azo para, com toda a finura, separar imediatamen
te a credibilidade da credulidade, isto e, a erente do erMulo". A diferen
~a reside fundamentalmente em que a credibilidade e uma atitude que 
pede motivos acerca da veracidade do testemunho e sobre a materia 
que esta em causa - «consideratur cui sit credendum» (De Vera religione, 
25,45) -, enquanto que a credulidade e uma adesao imediata e critica, 
urn pouco saHitante e supersticiosa, que esta sobretudo it espera de ver 
confirmados os seus desejos, as suas ilusoes, expectativas, interesses, 
etc., e nao 56 nao pede raz5es, mas muitas vezes nao as quer, positiva
mente, ficando ate irritada quando alguem mostra raz6es contnirias 
- veja-se 0 exemplo dos escravos, na alegoria da caverna, irritados com 
quem vern dizer-Ihes que a que esta projectado na parede sao s6 som
bras e nao a realidade. Platao diz mesmo que se pudessem «ate a mata
vam» por ter vindo estragar os seus fantastieos jogos de adivinhas. 
A credulidade e, assim, urna desordem na faculdade geral de acreditar 
- Agostinho fala de uma coneupiseencia - que tende a elidir as media
~6es, au podemos dize-Io, e uma especie de magia au pre-tecnica que 
ere na eficacia do «abre-te Sesam~». E nao e fadl descolar essa especie 
de visco que cola a alma a sua imediatez pistica. a que ainda confirma, 
pel a negativa, a canieter primordial da cren~a como posi~ao de alga 
como «a realidade)o}. De facto, e extraordinariamente dificil fazer estre
mecer essa especie de «alucina\ao originaria» da consciencia. 

Todavia, Agostinho, no De Utilitate credendi, esta mais interessado 
em valorizar as aspectos positivos da confian~a e da fe do que as suas 
possibilidades negativas, ainda que estas devam ser sempre supostas 
no debate com as maniqueus. Come~a assim par colocar a cren~a, au a 
confian~a, no horizonte da ac~ao humana em geral. Sem urn minima 
de confian,a, mesmo que dela nao haja consciencia explicita e tematica, 
a ac\ao humana seria impossivel. Por outras palavras, a ac\ao mani-

U Cf. De UtiIitate credelldi, VI, 13; XVIII, 36; JOSE ROSA, Em busca do Centro. Investigaraes 
sabre a nor;ao de Ordem na obra de Santo Agostinho (Per(odo de Cassicfaco), Lisboa, Univer
sidade Cat6lica Editora, 1999 (Cap. ,,0 mito maniqueu)}). 

12 De Utili tate credendi, IX, 22 - X, 23. 
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festa ipso facto uma dimensao de ontol6gica confian,a. E aqui, v.g., que 
se encontra a razao para nao andarmos sempre com medo de que 0 

chao afunde debaixo dos nossos pes, para nos levantarmos de novo em 
cada manha, para que a crian\a se lance natural mente nos bra\os da 
mae e do pai, etc., enfim, para que ajamos. Numa palavra, a este myel 
primordial, a ser aparece como alga de confiavel, estavel, s6lido, comO 
rezava a 1i,ao de Parmeilldes. 

E deste plano de ontol6gica confian<;a - como se ve, Agostinho come
<;a de longe -, passa-se para a plano psicoI6gico. A finura da analise agos
tiniana e aqui incomparavel e consiste na verifica\ao de que a confian\a 
em si proprio e urn dado irnediato e incontomavel da natureza humana. 
Diz muito a prop6sito L. Wittgenstein: «Porque e que nao verifico que 
tenho dais pes quando quero levantar-me da cadeira? Nao ha porque. 
Nao 0 fa\o simplesmente. E assim que ajo» 13. Porque somos antes de 
mais uma confianr;a em nos pr6prios - cujos limiares podem variar, cer
tamente, entre urn cepticismo extrema e uma credulidade imbecil - po
demos tambem confiar nos outros. E pela rna experiencia, com efeito, 
como no fracasso, na confian<;a defraudada, na mentira e no engano, que 
esta confian\a natural se confronta com 0 seu contnirio. Afirma ainda 
Wittgenstein, que, a este proposito, tern express6es notaveis: «A crian\a 
aprende acreditando no adulto. A duvida vern depois da cren~a" ". Tam
bern Agostinho sublinha muito a importiincia deste dinamismo de acre
ditar em si, nas pr6prias capacidades enos Qutros, ao myel do conheci
mento e da progressao, quer das verda des naturais quer no intellectus 
fidei, i.e., na compreensao da fe, pois e ele que permite desbloquear e des
fazer dificuldades de compreensao que nao se superam de outro modo. 

E do plano pessoal, numa progressao perfeitamente 16gica, Agosti
nho avan,a fazendo uma arguta fenomenologia da confian<;a e da cren
\a, ao nivel da amizade pessoal 15

, das rela\5es farniliares, onde sao na
turais e decisivos as la~os de confian<;a entre pais e filhos e, antes de 
rnais, entre os esposos. Alias, nao e a aIian~a matrimonial acirna de 
tudo urn pacta de confian<;a? Do ponto de vista meramente natural, e 
este ambiente de confian~a que vai permitindo it crian<;a crescer e de-

lJ Da certeza, n.D 148, p. 55. 
14ldel11, n." 160, p. 57. 
1.1 De Fide rerum quae nOll videlltuf, I, 2. 
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senvolver-se harmoniosamente, numa dia1ectica muito fina entre auto
ridade acatada e experiencias pessoais de confirma~ao au infirma~ao. 

Do dominio familiar, Agostinho transita para 0 dominio publico, 
para a cidade e para as suas institui~oes. Ora, ha: lugar onde a confian
<;a, a cren~a, a fe, sejam mais necessarias? Desde a confian<;a politica, a 
confian<;a nas autoridades publicas, a confian<;a nos neg6cios, 0 credito 
na vida economica, na ernissao fiduciaria, na acredita<;ao diplomatica, 
etc., etc., onde e que a confian<;a naa e essencial? Sern confian<;a arruf
nam-se as sociedades e nao e passivel a vida em cornum. «Quem nao 
ve a grande perturbaC;ao, a espantosa confusao que atinge a sociedade 
humana se desaparece a fe? C .. ) Se nao acreditamos no que nao vemos, 
se nao admitimos a boa vontade do Dutro porque 0 nosso alhar 11aO 
pode alcanc;a-la, as relac;6es entre os homens ficam de tal modo pertur
badas que a vida em comum torna-se impossivel» 16. 

Enfim, seln entrar aqui nos detalhes e nas minucias da argumen
tac;ao, quer deste opusculo quer do De Utilitate credendi, sempre pode
mos acrescentar que se Agostinho em finais do sec. W, principios do 
sec. V, faz esta tao atenta pSicografia da credibilidade, sem duvida que 
n6s, portadores de cartoes de cridito universais, investidores na Bolsa, 
navegantes do virtual, cibernautas convictos, consultores de advoga
dos e de medicos credenciudos, utilizadores de uma miriade de institui
<;oes e de servi<;os publicos em que confiamos - ainda que muitas vezes 
nos causem desconfian<;a - com certeza, diziamos, que saberiarnos 
acrescentar hoje outras raz6es as razoes de Agostinho. Quem de nos, 
pOl' exemplo, e que saberia explicar como funcionam exactamente 0 te
lem6vel, a televisao, 0 fax, 0 computador, 0 e-mail, 0 CD-Rom, 0 DVD, 
o motor de reao;ao, ° scanner, a ressonancia magnetica ... ? Muito pou
cos. Aos outros resta acreditar que ha raz6es que explicarn, pois «na 
vida de uma pessoa, sao muito mais nurnerosas as verdades simples
mente acreditadas que as adquiridas por verificaC;ao pessoal. ( ... ) 0 ho
mem, ser que busca a verdade, e tambem aquele que vive de crent;as» 17. 

Mas se Agostinho observa tao atentamente estes dinamismos onto
logic os, antropologicos, sociais, econ6micos, politicos, etc., e porque 
esta apostado, antes de rnais, ern rnostrar que a fe religiosa e crista nao 
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I. De Fide rerum ... , 2, 4. 
17 Fides et Ratio, § 31. 

introduz nenhuma ruptura ao nivel da subjectividade crente (da fides 
qua)/ mas, ao contrario, e uma proposta razoavel porque se insere num 
percurso naturalmente crente e numa existencia humana toda ela per
meada de confianc;a. Com que legitimidade, depois de se ter percorrido 
as diferentes dimens6es da vida humana e de ai ter encontrado que a 
cren.;a in actu exercito e uma experit~ncia antropologica natural, e que, 
urna vez chegados it dimensao religiosa, se deveria recusar a aplica,ao do 
mesmo princlpio? «E preciso erer em algumas coisas temporais que nao 
vemos para que sejamos dignos de ver as etemas, que acreditarnos» 18. 

Vma atenta fenomenologia da existencia crente estabelece, assim, 
uma pertinencia na passagem do dominio daquelas verdades naturais 
acessiveis a razao, e nas quais a autoridade do perito constitui para n6s 
uma economia de tempo, para a dominio das verdades revel ad as. A 
nao ser assim, haveria aqui urn ilegitimo golpe de estado da razao que, 
neste dominio, mostraria precisarnente a irracionalidade do seu racio
nalismo, ao recusar aplicar 0 principia que antes considerara valida 1\1. 

Tanto mais que 0 que se prop6e como fides quae, os conteudos do credo, 
nao so permitem como requerern, a partir de si mesmos, ser esc1areci
dos por essa mesma razao - fides quaerens intellectum 20 -, ainda que a 
que ha para compreender possa exceder toda a humana compreensao. 
E assim se abre urn dinamismo relacional entre fe e razao, cuja termo, 
como veremos, e s6 escatologico. Mas antes de vermos isso no terceiro 
ponto, disso cumpre ver, no segundo, como se podem articular a credi
bilidade e a fe no ambito de uma religiosidade plural. 

Ponto II - A credibilidade da fe no ambito 
de uma religiosidade plural 

Num ambiente cultural marcado pelo pluralismo e, no caso verten
te, pelo pluralismo religioso, ja nao basta nem persuade uma argumen-

I~ De Fide rerum ... , 1, 2: (tideD utique debemus credere nonnulla etiam temporalia, 
quae non vidimus, ut aetema mereamur videre, quae credimus.» 

I~ A refuta.-;ao do cepticismo radical exigiria outros argumentas, mas a principia e a 
mesmo. 

lU Se a f6nnula exacta e anseirniana, 0 espirito e genuinamente agostiniano. V.g., De 
Trinitate, XV, 2: «Fides quaerit, intellectus inuenib>. 
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ta~ao que procure apenas esc1arecer os conteudos da fe a partir de den
tro, pressupondo constitufda uma certa comunidade de linguagem e 
de senti do, num esfon;o de aprofundarnenta radonal e de caerenda 
sistemica, precisamente porque a concep~ao de razaa em causa sofreu, 
ela mesma, profundas modifica~6es. 

Para utilizar a sugestiva expressao de Jean Greisch, estamos hoje 
numa «idade hermeneutica da razaa)), onde entre erer e eompreender se 
introduziu urn verba novo, e hoje absolutamente decisivo no processo 
de gera~ao de credibilidade dos enunciados religiosos, verbo esse que 
e interpretar. A fe crista esta hoje sob 0 risco da interpreta~ao, para 
igualmente parafrasear uma obra famosa de Claude Geffre. 

Neste sentido, a credibilidade da fe passa muito hoje pela aceita~ao 
de que nao s6 as Escrituras, i.e., os textos religiosos fundadores, devern 
ser sujeitas a interpreta~ao critica - e isto e hoje urn dado adquirido, 
mas com que custa: Pierre Lagrange, ora pro nobis! -, mas tambem a tra
di,ao dogmatica deve ser interpretada. Com efeito, «seria paradoxal 
que os textos da revela~ao pudessem ser objecto de uma interpreta,ao 
e que nao houvesse a mesma liberdade para interpretar os textos da 
tradi\'ao dogmcitica) 21. A hermeneutica conciliar da eonstitui~ao Dei 
Verbum, ao afirmar no seu n.D 10 que «0 magisterio nao esta acima da 
Palavra de Deus» veio perrnitir precisamente inflectir uma orienta~ao 
secular, consagrada no Concilio de Trento, segundo a qual as Escrituras 
deviam ser lidas a partir da tradi,ao dogmatica ", e nao a tradi,ao dog
matica a luz das Escrituras. Alias, este e hoje urn principio basico da 
exegese 23 quer cat6liea quer pratestante. 

E certo que se 0 tournant hermeneutique provoca vertigens em al
guns, talvez nao so pelo facto de Nietzsche ter relacionado intimamen
te suspeita moralizante e interpreta,ao, como pelo facto de estarem habi
tuados a pensar a partir de verdades eternas e inquestiomiveis, por 
outro lado introduz no testemunho da fe algo origimirio da experiencia 

21 CLAUDE GEFFRE, Lc christiallismc au risque ... , p. 39. 

21 Exegese dogmatizante cuja formula~ao remonta pelo menos a Atamisio de Alexan
dria, quando elabora 0 longo dossier escrituristico contra ao arianismo. 

2l PAUL RleoEUR, La critique et fa conviction. Entreticn avec Fran~ois Azouvi et Marc de 
Launay, Paris, Hachette - Calmann-Levy, 1995, pp. 211ss. 0., ID., L'hcrmeneutique bibliquc, 
Paris, Ced, 2001; 10., «Hermeneutique des symboles et reflexion philosophique (I),), in Le 
conflit des interpretations. Essais d'llenneneutiquc, Paris, SeuiI, 1969, p. 294. 
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crista: a fragilidade. Nao e so ao nivel do pensamento filosofico que 
hoje alguns falam da debilidade da razao, ou de pensiero debole, como 
Gianni Vattimo, como se afinal 0 destino de todo 0 logos fosse tomar-se 
urn Logos erucifi-cado, uma palavra na cruz dos carninhos, que segue nisto 
o esvaziamento do Verbo. 0 paradigma da fragilidade e hoje mais amplo 
e deve ser seriamente assumido ao nivel da experiencia de fe. Esta sera 
tanto mais eredivel quanta menos se fechar em f6rmulas feitas, passi
varnente transmitidas e recebidas, corn uma inteligibilidade dada a 
partida, e quanto mais aceitar descer ao vale fertil da experiencia hu
mana in fieri, muitas vezes tacteante, dubitativa. A f6rmula, mesmo a 
formula dogmatica mais imutavel, esta sempre ao servi~o da Vida e ja
mais a Vida ao servi~o da formula. Ela deve permitir a cad a momenta 
aferir a fidelidade a uma tradi,ao, sem duvida, mas tambem catalisar 
energias criativas de diferencia~ao, de inova~ao, de desenvolvirnento 
das solicita~6es do real, ~omo aquela hermeneutica conciliar prop6e. 
Caso contrario, a fe religiosa, e a fe crista ern particular, arrisca-se a 
ficar a falar sozinha, enredada em tautologias ininteligfveis. 

Importa sublinhar que <<DaO se trata de adaptar a mensagem crista 
ao ethos da sociedade modema sob 0 signo da permissividade [e do re
lativismo e do "vale tudo"] e, deste modo, trair 0 proprio conteudo do 
Evangelho» 24. Pelo contra rio, frise-se que esta e uma atitude muito 
mais exigente, muito mais atenta a complexidade da existencia huma
na, manifestando para com ela maior finura e cuidado. A parabola dos 
talentos exprime bern esta dinamica fiducial de so se poder ter aquilo 
que nos arriscamos a perder. Com efeito, de urn certo ponto de vista, a 
fe jamais e algo que se tern. Ela na~ e uma coisa, urn objecto que temos 
no bolso au uma especie de credito nurna caderneta que vamos afor
rando a espera de cobrar na altura certa; a credibilidade da fe nao e da 
ordem deste credito. Nesse sentido talvez nao devamos nunca dizer 
que ternos fe, mas antes que e a fe que nos anteeede e nos tern, nos man
tern, nos tern na mao. Importa nao esquecer a tradi,ao que sempre afir
mou a primazia da fe como urn dorn de Deus, que nos amou primeiro 
e teve a iniciativa. 

Estamos convictos, por isso, de que a credibilidade da fe passa hoje 

24 CLAUDE GEFFRE, Craire et interpreter ... , p. 48. 
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muito pelo tipo de rela<;ao que 0 crente aceita estabelecer com as inter
roga.;5es de quem se afirrna sinceramente descrente. Se e inegavel que 
muitos sistemas de cren\a foram, historicamente, espa\os identitarios e 
de oclusao, amiude negadores da diferen<;a e factores de violencia, e 
inegavel, pelo menos desde 0 contexto do pluralismo religioso que 0 

esplrito de Assis reconheceu, e ainda depois da tragedia do 11 de Se
tembro, que a cren<;a pode ser hoje urn espa<;o de abertura, de rela<;ao e 
de ec1osao de mais sentido 25. Urn mundo sem fe, alias, dificilmente 
concebivel e de qualquer modo insuportavel, seria urn espa<;o de fecha
menta ao passive}, aD mais sentido. Afirma a Fides et Ratio, § 32, que «a 
cren\a e muitas vezes mais rica, humanarnente, do que a simples evi
dencia, porque inclui a rela<;ao interpessoal, pondo em jogo nao apenas 
as capacidades cognoscitivas do pr6prio sujeito, mas tambem a sua 
capacidade rnais radical de confiar nas pessoas, iniciando com elas urn 
relacionamento moos estavel e intimo». 

A atitude crente mantem na alma 0 indispensavel suplemento de 
esperan<;a, face ao porvir e ao futuro. E e sobretudo isto que 0 crente 
pode testemunhar ao descrente: que a fe tern tambem urn valor heuris
tieu, mantendo 0 horizonte aberto. 0 descrente e hoje sobretudo aquele 
que ja nao acredita no acreditar ". E na~ e uma reduplica<;ao ociosa ou 
sem senti do, esta que fazernos. Qualquer propedeutica da fe tern de 
trabalhar este dominio: referimo-nos ao extraordinario poder de co
nhecer que a fe confere. A fe e verdadeiramente urn orgao de conheci
mento que, todavia, a modernidade sujeitou a sucessivas hipertrofias, 
ate quase 0 definhar". Este aspecto e de dificil compreensao apenas 
te6rica e quem nunea teve uma experiencia espiritual manifesta sem
pre algumas reticencias em rela<;ao ao valor cognitivo da fe. Mas, mes
rna assim, arriscamo-nos a afirmar que 0 acto de fe, ainda que na 
expressao minima da admissao de uma possibilidade, ou apenas a 
manifesta<;ao implicita de urn desejo de acreditar, como que reverte e 
retroage sobre a compreensao e da-lhe uma nova luz. Par esta razao, 

1-'; Cf. as reflexoes do Rabbi Jonathan SACKS, The dignity of Difference. How to avoid the 
clash ojcivilizatiofls, London/New York, Continuum, 2002. 

26 Cf. GIANNI VATfIMO, Acredjtar em Acrcditar, Lisboa, Rel6gio d'Agua, 1998. 
27 Cf. SERGE BULGAKOV, La lumicre sans dec/in, Lausanne, L'Age d'Homme, 1990, 

pp.485S. 
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consideramos que a existencia crente esta muito mais atenta a infinita 
pregnancia do real e as suaS possibilidades; muito mais capaz de lidar 
com a complexidade, com as situa~5es holfsticas, de compreender 0 

nao-dito, 0 que apenas e sugerido, 0 implicito, 0 que sempre fica na 
sombra do que e dito. 

A experiencia crente aproxima-se assim mais de uma inteligencia 
simbolica que transfigura 0 real, que the da espessura e 0 toma signi
ficativo, do que de uma inteligencia conceptual ou de urna racionalista 
compreensao da fe que, ilusoriamente, na sua pretensao de lucidez, 
tende a tornar tudo transparente, claro, evidente, inequivoco, mas de 
maneira atroz, como se a fe devesse estar numa vitrina e a sua reali
dade se destinasse a uma exposi~ao 28. A ltimpada que se acende para nao 
ftcar debaixo do a/queire nao se destina a estar em uma exposi<;iio, mas a 
testemunhar. Importa sublinhar, a este proposito, que 0 acto de fe cata
lisa energias de compree1)sao que normalmente desconhecemos e nao 
aproveitarnos; gera urn novo estado de consciencia, ao mesmo tempo 
que remove obstaculos a inteligencia associacionista e causal. E por 
iS50 que uma atitude racionalista se torna no seu extremo irracional 
porque tolhe a partida faculdades de compreensao que nao podem ser 
desbloqueada5 senao por urn acto de confian~a. Neste sentida, do 
ponto de vista da subjectividade crente, nao podemos por tudo ao mes
rna nivel: existem de facto estado5 diferenciados de existencia crente 
que variam de acordo com as metarnorfoses da consciencia, estados 
que no seu grau maximal tern urn poder quase taumarurgico: ~<Em ver
dade vos digo: se tiverdes fe como urn grao de mostarda, dirieis a este 
monte: "Muda-te daqui para acola", e ele ha-de mudar-se» (Mt 17,20). 

Ainda no ambito do pluralismo actual, considerando este trabalho 
de alargamento da consciencia crente e da credibilidade da fe, ha urn 
debate de horizontes mais amplos do qual os homens de boa vontade 
sao ainda e apenas meros cabouqueiros. E verdade que 0 cristianismo 
dialogou com a cultura e a civiliza<;ao greco-latina, ajudando a fundar 
a cham ada civiiiza,iio ocidental. Mas 0 que foi uma oportunidade nao 
pode tomar-se uma eterna fatalidade. 0 Espirito do Pentecostes nao fa
lava so hebraico, grego ou latim. Por isso, a credibilidade da fe crista 

~~ Cf. JEAN~LaUlS CHRETIEN, Voix Nue. Phenombwlogie de Ia promessc, Paris, Mi~ 

nuit, 1990. 
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jogar-se-a futuramente num plano mais amplo e mais largo do que 0 

dialogo come~ado em redor do lacus romanus. A racionalidade ociden
tal foi para 0 cristianismo uma oportunidade, sem duvida; urn desfg
nia da providencia, pode mesma slistentar-se. Mas nao pode ser urn 
fado tirano ou urn destino excIusivo: Jaz-te ao largo e 0 repto que 0 espi
rito lan~a as Igrejas ... 0 desafio e pensar hoje nao 56 numa escala maior, 
longe dos triunfalismos de qualquer neo-constantinismo ou neo-chris
tianitas que anima alguns revivalismos, e mais longe ainda de qualquer 
espirito de Cruzada, mas pensar diferentemente. Com efeito, 0 que esta 
presente na Cruz, no tal Logos crucificado, por via da simb6lica crucial 
dos quatro brac;os ou pontos cardeais que abra~am a terra, e a ligam ao 
Cell pelo eixo vertical, revela-se dinamismo de universalizarrao. Afirrna 
mesmo a Fides et Ratio, § 23: " ... a sabedoria da cruz supera qualquer 
limite cultural que se the queira impor.» 

o apelo inscrito na sua genese universal- Ide e proc/amai (Mc 16,15) 

- impele-o a ter de dialogar, mais cedo ou mais tarde, com as antigas 
civilizac;oes do Oriente, da india, da China, do Japao, com os saberes 
tradicionais de Africa, para alern de dever continuar a aprofundar as 
relac;oes com 0 Islao. Nesse plano, a credibilidade da fe jogar-se-a nao 
56 noutra escala, c ja naD tanto no plano sobredeterminado do dialogo 
entre a fe e a razao, como aconteceu no Oddente, ate a sua satura~ao 
no pensarnento moderno e contemporaneo, mas num modelo muito 
mais poietico, relacional, activo. Hoje, como a teologia hermeneutica 
vern sugerindo, importa alargar 0 quadro do dialogo da fe nao s6 com 
outras dimens6es da existencia humana que 0 exclusivismo daquela 
rela~ao ocultou, mas talvez ate com outras possibilidades de com
preensao do humano e da sua racionalidade. 

Na China, a religiao crista foi interdita, por volta de 1720, por causa 
da questao dos ritos 29

; na India, temos hoje a exemplo luminoso da 
Madre Teresa de Calcuta, cuja caridade tomou mais crivel a experien
cia crista do que mil artigos de fe, credivel e coerentemente expostos. 
A credibilidade passa pelo desafio relacional, se a fragilidade da fe que 
nos transparta e que n6s transportarnos nao nos atemorizar. Com efei
to, diz Paulo, na II Carta aos Corfntios (4,7), que levamos a fe em vasos 

19 Cf. FERNANDO CORREIA DE OUVEIRA, 500 Anos de Contactos Luso-chineses, Lisboa, PU
blico/Funda~ao Oriente, [1998], pp. 85-94. 
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de barro: «habemus autem thesaurunl istum in vas is fictilibu5.» Diziamos 

acima que a credibilidade passa pela aceitac;ao da fragilidade nao 56 do 
pensamento, mas tambem da propria fe. Os Evangelhos teste~u~ham 
que Jesus ora va, que interrogava 0 Pal e que JamaIs_ a condH;a.o. dlVln~ 
foi nele uma trapa~a da sua humanidade. A assun~ao da frag!lldade e 
urn desafio que, n6s, habituados a triunfar, digerimos mal. 0 repto da 
credibilidade passa hoje por assurnir uma fe que nem sempre tern a 
resposta pronta na ponta da lingua, que nao pode, nao pode, nem quer 
preyer ludo, que nao e urn trunfo na manga ~ara exibir quando 0 Jogo 
esta mau, mas que sabe calar-se, ficar em sIlenclO, aceltando a quota
-parte de obscuridade e de misterio que envoI ve e percorre as nossas 
existencias humanas, crentes ou descrentes 3(1. Por Dutro lado, preclsa
mente no centro dessa fragilidade, a experit~ncia crista confessante e 
mais originaria tern simbolos relacionais espantosos, COlno a Trindade, 
que, ao contrario do que eerto ecumenismo irenico e a~ressado defen
deu e que, por isso, queria par a Trindade 11" gaveta, mUlto podem favo

recer 0 dialogo, como bern viu 0 Pe. Henri Le Saux 31. 

E, por ultimo, queriamos apresentar 0 que nos parece ser 0, criteria 
dos crih~rios de qualqueT experiencia crente, ou de qualquer fe, 0 qual 
alias e genuinamente evangelico (Mt 7,16.21): "Pelos seus frutos os co
nhecereis. Por venlura podem colher-se uvas dos espinheiros ou figos 
dos abrolhos? [ ... ] Nem todo 0 que me diz: "Senhor, Senhor!" entrara 
no reino do Ceu, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pah 32 , 

Neste tempo em que a palavra, por for~a do seu uso e abuso, esta 
descredibilizada, humilhada, ferida ", a narrativa e 0 testemunho sur
gem como lugar decisivo da sua credibilidade e redenc;ao, retomando a 
mais pura tradic;ao da igreja primitiva: Vejam como eIes .se amam! E no 
testemunho do arnor-agape podernos constatar uma pencorose entre a 

3<! PAUL RICOEUR, «Religion, atheisme, foj», in Le conj1it des interpretations. Essais d'her-

meneutique, Paris, Seuil, 1969, pp. 441ss. , . ., , . . 
3! Sagesse hindoue, Mystique c1milienne. Du vedanta ala Tnlllfc, CenturIon, Pans, ?9.66. 

Cf. Ramond PANIKKAR, The Trinity and World ReligiONS, [cot/-Persoll-Mystery, Chnshan 
Institut for the Study of Religion and Sodety, Madras, Bangalore, 1970. .. 

32 Mt 7, 16; 21: IIA fructibus eorum cognoscetis COS numquid colligunt de Spll1lS UV{lS aut de 

tribulisficus?» . 9 
).1 Cf. JEAN-LoUIS CHRETIEN, I(La parole blessee», in L'arcJlC de Ia parole, Pans, PUF, 199 , 

pp.23-54. 
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I' , 

fides qua e a fides quae, que reenviam sempre uma para a outra, e ambas 
para uma caritas em acto como unica fonte de credibilidade. Citamos a 
Carta de Tiago, 2,14-18.26: 

«De que aproveita, irmaos, que alguem diga que tern fe, se nao tiver 
obras de fe? Acaso essa fe podera salva-Ia? Se urn irrnao ou uma irma 
estiverem nus e precisarem de alimento quotidiano, e urn de v6s lhe 
disser: "Ide em paz, tratai de vas aquecer e de matar a fome", mas nao 
lhe dais 0 que e necessaria ao corpo, de que lhes aproveitara? Assim 
tambem a fe: se ela nao tiver obras, esta completamente marta. Mais 
ainda: podera alguem alegar sensatamente: "Tu tens a fe, e eu tenho as 
obras; mostra-me entao a tua fe sem obras, que eu, pelas minhas obras, 
te mostrarei a minha fe. [ ... ] Assim como urn carpo sem alma esta 
morto, assim tambem a fe, sem obras, esta marta.» 

Ainda que ern nos esta rela\=ao activa entre fe e ac\=ao seja ainda uma 
pro mess a nao cumprida, e preciso ler nestas palavras de Tiago uma 
possibilidade real de que a caridade encarne em vida e em acto, para 
que a fe, mais do que credivel, seja crivel e para que a nossa creduli
dade, como diria Bergson, nao nos tome em nuiquinas de /azer deuses 34. 

Ponto III - A credibilidade da fides quae 

A prop6sito da credibilidade da fides quae - i.e., a respeito dos con
teudos doutrinais que uma dada religiao propoe para ser acreditados
nao se pode iludir aqui algumas dificuldades de monta. Podemos 
come~ar por dizer que, enquanto que ao nivel da fides qua, i.e., da di
mensao subjectiva da cren\=a, hci uma pertinencia fenomeno16gica na 
passagem do dominio natural ao dominio da fe religiosa, 0 mesmo ja 
nao se verifica ao nivel da fides quae pelo facto de a natureza do que e 
afnmado ser radicalrnente diferente num e noutro caso: no primeiro, 
totalmente acessivel a razao, no segundo, s6 parcialmente acessive], re-

.l~ HENRI BERGSON, Les deux sources de fa morale ct de la religion, Paris, PUF, 1948, p. 220: 
«MaIS voyons de plus pres pourquoi cette faculte fabulatrice impose ses inventions avec 
une force exceptionnelle quand elle s'exerce dans Ie domaine religieux. Elle est la chez 
elle, sans aucun doute; eUe est faite pour fabriquer des esprits et des dieux.» 
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velando-se ai urn nucleo que jamais se deixa esgotar racionalmente. 
Assim, para determinar a credibilidade de uma fides quae, face a outras 
propostas religiosas, 0 criterio teni mais de negativo do que de posi
tivo. Concretizando 0 problema: 0 que e que poderia permitir credibili
zar diferentemente, v.g., 0 credo cristao, 0 sh'ma judaico, ou a SUb111.iSStiO 

mUl;ulmana, apenas para dar estes exemplos conhecidos? Sem duvida 
que, em todos estes exemplos, existem denominadores comuns, exis
tern textos sujeitos a uma tradil;ao exegetica que, em maior ou menor 
grau, procura esclarece-Ios racionalrnente; existem acontecimentos his
taricos e testemunhos deles; existem narrativas de acontecirnentos ma
ravilhosos, rniraculosos, taumarurgicos; ha conhecimento historico dos 
contextos e das formula\=6es doutrinais; ha, em maior ou menor grau, 
pensamento filos6fico e teol6gico que visa esclarecer e aprofundar 0 

significado desta ou daquela proposi~ao. Enfim, temos urn quadro que 
distingue as religioes, com base hist6rica sustentavel, daqueles fen6-
menos puramente inventados, fruto das fantasias e dos sonhos visio
narios, sem qualquer referenda hist6rica. 

Mas, apesar destas distin~oes fundamentais, quando queremos fun
damentar a credibilidade de cada uma del as, and amos sempre na 
periferia da questao, porque 0 problema coloca-se sempre ao nivel da 
significa~ao mais profunda, do senti do soteriol6gico de tais aconteci
mentos, s6 dado precisarnente adentro da confissao de fe. Enfim, ao 
nivel da «verdade» das religi6es, temos agui urn drculo cornplexo en
tre escritura, acontecimentos e fe, talvez porgue a «verdade» destes fe
n6rnenos nao deva nem possa ser colocada do ponto de vista de uma 
critica do conhecimento, de uma epistemologia exterior, cujos criterios 
fossem pedidos de emprestimo aos da verifica~ao das ciencias ou 
mesmo a historiografia, mas antes ser entendida no sentido de uma re
velarao de possibilidades ao homem, que para isso utiliza sirnbolos, pa
nibolas, narrativas, preceitos, etc., enfim, recorre a todos as generos de 
linguagem humana, morrnente it linguagem natural que e 0 reposit6rio 
comum de todas as experiencias antropol6gicas fundamentais. 

Dando urn exemplo: sabemos hoje que a narrativa de origem, pre
sente no livro do Genesis, nao e hist6rica 35. Mas poderiamos nos dizer, 

);. Cf. ARMlNDO VAZ, A Visdo das Origem em Genesis 2,4b - 3,24, Didaskalia/Cannelo, 
Lisboa, 1996. 
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do mesmo modo e com a rnesma facilidade, que nao e real? Poderfamos 
n6s dizer que ela, lange de qualquer mitica ingenuidade, nao traduz 
uma consciencia extremarnente apurada sabre a condic;ao humana? Po
deriamos n6s sustentar que ela nao nos faz penetrar mais no enigma da 
existencia humana do que quantas obras de paleoantropologia ou de 
hist6ria? 36 Nao e verdade que esse e urn daqueles textos imemoriais 37 

que nos olham enos leem antes de os lermos? 
Mas apesar destas dificuldades e fragilidades, nao queremos deixar 

de tra,ar urn percurso possivel para a credibiliza,ao da fides quae. Tal 
como no primeiro caso~ come<;amos por esbo<;ar a posic;ao agostiniana, 
para depois a alargar ao ponto de vista da sua formula,ao substantiva. 

No Sermao 43, Agostinho sintetiza ao seu jeito judiciario a passagem 
do dominic da fides qua para 0 dominic da fides quae. Demos-Ihe entao 
a palavra: 

«Todo 0 homem quer entender; nao existe ninguem que nao 0 

queira. Mas nem todos querem erer. Diz-me entao alguem: "Entenda eu 
e aereditarei." Responda-lhe: "ere e entendenis." Tendo, assim, surgido 
entre nos uma especie de eontroversia a este respeito ( ... ), levemos 0 

pleito ao juiz. Concede-me que na controversia a jui:.:: :;eja u profeta C .. ): 
"Se nao acreditardes nao compreendereis" (Nisi credideritis nan intelle
getis), (ct. Is 7,9). [Tadavia] aquele suposto adversario C .. ) nao emite pa
lavras vazias de sentido quando diz: "Entenda eu e acreditarei". C .. ) De 
certa modo e verdade a que ele diz. Mas tambem a e 0 que eu digo, com 
o profeta: "antes cre para entenderes." Ambos dizemos a verdade; po
nhamo-nos en tao de acordo. Por eonseguinte, entende para erer, ere 
para entender (inteilege, ut credas; crede, ut intellegas). Vou dizer-vos em 
poucas palavras como devemos compreender isto sem nenhuma con
troversia: entende para erer na minha palavra; ere para entender a pa
lavra de Deus (intellege, ut credas, verbum meum; crede, ut intellegas, ver
bum Dei).) JR 

E justamente famosa esta passagem. Vemos que 0 Agostinho pro
cura aqui uma instancia onde a compreensao, em geral, e 0 acreditar na 

'" Cf. PAUL RICOEUR, «Hermeneutique des symboles et reflexion philosophique (I)), 
pp.30155. 
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.'7 Vide JEAN-LoUIS CHRETIEN, L'arche de In parole, Paris, PUF, 1999. 
JH Senna 43, passim. 

Palavra de Deus, em particular, nao litiguem, porque ele intuiu que a 
credibilidade da /<' reside numa leitura mais profunda do profeta Isaias, e 
nao numa leitura superficial e linear que coloca antecipadamente a fe 
como condi<;ao exclusiva e sine qua non da compreensao. 

Alias, 0 Ap6stolo Paulo, na Carta aos Romanos (10,14), perguntava
-se aparentemente ao arrepio do Profeta: «Como hao-de invocar aquele 
em quem nao acreditaram? E como hao-de acreditar naquele de quem 
nao ouviram falar? E como hao-de ouvir falar, sem alguem que 0 anUTI
cie?» Nesta passagem, Paulo da como suposto que, em primeiro lugar, 
esta 0 anUncio e a sua compreensao e 56 depois pode vir a fe. Estara a 
Escritura em contradi~ao consigo mesma? «jamais», diz Agostinho. 0 
«escuta 0 anuncio para que acredites» do Apostolo e 0 horizonte antropo-
16gico da compreensao em geral (a linguagem, 0 contexto, etc.), que se 
torna indispensavel a pregat;'ao, pois e a base minima para que as inter
locutores se possam entenger. A revelat;ao supce sempre uma condit;ao 
antropol6gica capaz de acolher 0 kerigma. E neste sentido que, em 
nosso entender, Agostinho interpreta 0 «nisi credideritis non intellegetis» 

do profeta, e nao como se ele defendesse que a fe precisa de uma espe
de de vazio antropologico e radona1 inicial para se afirmar como fe, 
quase a pisar a linha do fideismo irracionalista, que fez hist6ria desde Ta
ciano a Karl Barth, depois filosoficamente canonizada em Heidegger". 

Ora, ao nivel do «compreende para que acredites» e necessario exami
nar racionalmente as garantias do testemunho para ver se e credivel. 
Este cometimento ao exercfcio radonal antecede e prepara 0 acto da fe, 
cujo conteudo material a razao nao consegue compreender cornpleta
mente, v.g., na afirma~ao «Jesus Cristo e 0 Filho de Deus». Par esta 
razao, isto e, pelo facto de se compreender apenas em parte, mas nao 
tudo, segue-se 0 «ere para compreenderes», Avant;a-se assim num movi
mento redproco e espiralado de mutua potencia~ao. 

Donde, conclui Agostinho, que a fe preceda a razao seja uma ordem 
perfeitamente razoavel. "Proinde ut fides praecedal ralionem, rationabililer 
iussum esl" (Epislula 120,2). a que e que nesta f6rmula vern em pri
meiro lugar: a fe ou a razao? E indecidivel, porque a pergunta esta mal 
formulada. Aquela f6rmula provocat6ria e paradoxal impede que 0 

." Cf. JEAN-Lue MARION, Dieu sans I'€fre, Paris, Librairie Artheme Fayard, 1982, 
pp.91ss. 
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relacionamento entre a fe e a razao seja colocado em termos de simples 
precedencia cronologica de uma sabre a outra, dos conteudos objec
tivos sobre a atitude crente, e vice-versa, esquema que cai sempre nu
rna regressao ad infinitum. A rela~ao entre £e e razao so se ace de par urn 
exercicio de diferencia~ao, por uma pericorose infinitamente mais corn
plexa. Par isso, ja em ambiente propriamente de fides quae, i.e., na com
preensao dos conteudos doutrinais, Agostinho retoma a formula inicial 
- intellege ut credas - insistindo na possibilidade de a inteligencia se po
der continuar a exercer ja adentro da mesrna fe. 

EXelTIplifiquemos de noyo com a afirma~ao de fe acima referida: 
"Creio que Jesus Cristo e a Filho de Deus.» Compreendo logicamente 
este enunciado, no qual se predica «b de a», isto e, onde 0 predicado 'b' 
«filho de Deus}> e atribuido a urn sujeito i a' «Jesus Cristo}) atraves da 
copula verbal' e'. Sei par testemunhos em que acredito, e que chega
ram ate mim, que Jesus Cristo existiu, que disse deterrninadas palavras 
e realizou determinados gestos, que morreu e ressuscitou conforme 
testemunharam as discipulos; sei a que I' ser filho de alguem; tenho 
uma ideia aproximada, ainda que imperfeita, do que significa ser 
«Deus)); etc. Posso, alem do rnais, averiguar da credibilidade dos teste
munhos; posso interrogar-me sabre se alguem ja tinha alguma vez feito 
antes 0 que ele disse e realizou - a sua mensa gem e os seus milagres; 
posso comparar a ideia que tenho de homem para ver de que modo 
nele I' confirmada au excedida; posso perguntar porque razao a centu
riao romano tera concluido que «este era verdadeiramente 0 Filho de 
Deus», etc. Possa ir mesmo mais alem e perguntar se, e como, Deus po
de ou nao ter urn filho40, etc. Em suma: posso acreditar 41

• «Fides quaerit, 
intellectllS inuenib} (a fe procura, a inteligencia encontra) 42. 

Certamente que daqui nao resultara uma conclusao 16gica como se 
fosse retirada a partir de duas ou mais premissasl a maneira de urn si
logismo/epiquerema. Aeste nfvel, inteligencia encontra que mio eneontra 

~(I Vide BERNARD SESBOOE, BERNARD MEUNIER, Dieu peut·jl avair un fils? Lc deaat trinitaire 
du IVe siec/e, Paris, Cerf, 1993. 

~l No pensamento fenomeno16gico e etico contemponlneos, 0 ueu possa» surge como 
a dimensao mais radicalmente transcendental no humano (v.g., Michel Henry, Paul Ri· 
coeur), ainda que 0 acto de Ie crista suponha, mas nunca se esgate, neste posso, porque a 
initiuln fidei parte de Deus. 

~l De Trillitate, 15, 2. 
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completamente ". Mas funda-se uma determinada razoabilidade. 
E manifesta-se que a revela~ao, mesmo nas suas express6es mais ines
peradasf nao e urn obstaculo a razao, mas f ao inves, uma oportunidade 
e urn convite. Isto significa que a revela~ao nao e s6 revela~ao de uma 
realidade transcendente, de uma verda de eterna e acabada de que a 
homem teria de se apropriar sem maisf mas antes a revelac;ao de possi
bilidades para a existencia humana. Se, depois dis to, ainda quisesse
mas ver como I' que Agostinho desenvolve este programa do intellec
tus fidei e se aplica no intento de dar credibilidade a fe, i.e., a fides quae, 
desde a existencia de Deus, a Encamac;ao, a Trindade, etc., terfamos de 
percorrer toda a sua imensa obra. 

Mas, ainda em termos de grandes principios, devem05 acrescentar 
que, se no plano natural, a razao tende a crescer e a fe a diminuir - 0 

que vamos sabendo diminui 0 universo do acreditavel-, no plano da 
fides quae religiosa a raza(}<nao esgota 0 que ha a compreender em vir
tude da excedencia da mensagem que e proposta. A razao aumenta na 
propor~ao em que aprofunda 0 que a fe the propoe e a fe (fides qua), i.e., 
a disposic;ao para crer, fortalece-se a medida que a razao traz mais 
motivos para continuar a acreditar. E tambem, neste dominio, da-se 
uma potenciac;ao cad a vez maior que 56 culminara na visao face {l face, 
onde tanto a fe como a razao desaparecerao para dar lugar ao arnor 
contemplativo. Ate la videmus per speculum et in aenigmate e, enquanto 
vivermos, a fides quae nunca pod era ser esgotada. Por iS50, agora, uma 
naa diminui para outra aurnentar, mas crescem ambas. 

Este esquema que expusemos pode parecer-nos, prima facie, datado, 
demasiado escolar, dependente de uma certa concep~ao de racionali
dade e de urn modelo demasiado retorico de linguagem, a que nao dei
xa de ser verdade ate certo ponto. Mas cremos que, par detras deste 
tipo de argumentac;ao, se esconde uma experiencia verdadeira e pro
funda, que e a descoberta de alga sempre excedente na existencia 
crente, uma especie de intui~ao de urn horizonte infinito, sernpre 
aberto a novidade, ainda que na formula mil vezes repetida. 

Esta 1', grosso modo, a linha geral da resposta agostiniana e, apesar 
de traduzir fundamentalmente 0 percurso da Sua exegese e da sua pro-

..1 De Trinitate, 9, I, 1: "Adhuc enim quaerimus .. Sic ergo quaeramus tanquam inuen· 
turi, et sic inueniamus tamquam quaesituri.» 
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gressao na compreensao da fe, revela-se bastante amiloga a urn mo
delo noetico de verdade, ainda que a escapar para a sua consuma<;ao 
escatologica, perleitamente consonante, alias, com a defini<;ao de fe da 
Carta aos Hebreus (11,1): «A fe e garantia das coisas que se esperam e 
certeza daquelas que nao se veem.» Importa, contudo, como contra
ponto, meditar bern nas palavras de J.-L. Marion: «A fe, longe de des
truir as questoes pela prolepse imbecil de uma certeza bruta (como 
muitos, e nao dos rnenores, irnaginam) pode abrir para certos abismos 
que nern sequer toda a medita~ao do mundo poderia entrevef)44. 

Assim, apesar da validade actual da lenomenologia da existencia 
crente, feita por Agostinho, estamos em crer que neste segundo aspec
to, i.e., no ten tar esclarecer racionalmente os conteudos da revela<;ao, 0 

nosso tempo tera algumas dificuldades em segui-lo. A encfclica papal 
Fides et Ratio e os principios que a enforrnam, nomeadarnente a hiper
valoriza.;a.o da rela\,ao raza.o e fe e uma certa concep<;ao de verdade 
ainda como adequatio podern ser vistos, a este respeito, como urn exerci
cio elucidativo relativamente as possibilidades e as dificuldades de es
clarecimento e de fundamenta<;ao racionais da Ie. Talvez porque, como 
dissemos acima, haja urn circulo virtuoso entre a je em que acreditamos 
e a fe C01l1 que acreditamos, remetendo ambas para a linguagem do tes
ternunho e da caridade ern acto: «vejam como eIes se amain.» Poderemos 
ir muito alern disto? 

44 Dieu sailS ['etre, p. 107. 

30 

MODELOS DE TRANSMISSAO DA FE NA BiBLIA 

ARMINDO DOS SANTOS VAZ 

Ao fazerrnos urn acto reflexo sobre a nossa fe, aquilo que acredita
mos apresenta-se-nos como revela<;ao divina, mas sempre como revel a
<;ao transmitida: chega ate. nos, mediada pela tradi<;ao biblica e na tra
di<;ao oral. E 0 sinal mais not6rio dessa referenda e a transrnissao 
inalteravel das Sagradas Escrituras dentro da comunidade que ere se
rem inspiradas pelo Espirito de Deus. Nessa cadeia de tradi<;ao, a pes
soa de Jesus Cristo e 0 que esta historicamente vinculado a ele situa-se 
no cora<;ao daquilo que a Ie da Igreja e e transmite. 

A transmissiio da Ie e correlativa a recep,iio da mesma Ie numa comu
nidade crente, que nesse movirnento de «doa<;ao e aceita<;ao» assegura 
uma identidade a comunidade, a une e a dirige por dentro, no decorrer 
do tempo, em vista do grande objectivo: a comunhao corn Deus (<<0 

que n6s vimos e ouvimos, isso vos anunciarnos, para que tambem vos 
estejais ern cornunha.o connosco. Enos estamos em conlunhao com 0 

Pai e com seu Filho, Jesus Cristo», 1 Jo 1,3). 
o Condlio Vaticano II sup6e essa dinamica, ao descrever a trans

missao da revela<;ao divina: 

«Deus quis que 0 que tinha revelado para a salva~ao de todos os 
povos se conservasse para sempre integro e fosse transmitido ao longo 
de todos os tempos. Por isso, Cristo ... mandou aos apostolos pregar a to
dD 0 mundo 0 evangelho ... Este mandato curnpriu-se fielrnente, pois os 
apostolos transmitiram por palavras 0 que tinham aprendido das obras 
e palavras de Cristo ... as mesmos apostolos e outros da sua gera~ao 
puseram por escrito a rnensagem da salva~ao ... A pregar;ao apost61ica, ex
pressa de modo especial nos livros sagrados, deve conservar-se por 
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