A frágil transparência do Absoluto.
Teologia para uma espiritualidade transreligiosa
Marcelo Barros1

Resumo: Na linha do método “ver, julgar e agir”, o autor nos convida a verificar os
atuais desafios dos grupos inter-religiosos e associações consagradas ao diálogo entre as
religiões. Aprofunda a teologia subjacente, presente nas organizações inter-religiosas e
propõe uma Teologia da Libertação, pluralista e transreligiosa, para fundamentar o caminho
das iniciativas interculturais e inter-religiosas.
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Afirmar a fragilidade do Absoluto parece um absurdo, já que este sempre é
apresentado como “Todo-Poderoso”. Como pode ser frágil? É preciso que nos entendamos.
No século XVI, o rabino Isaac Luria dizia que, para criar o universo e possibilitar que este
tivesse vida própria, o Eterno aceitou como que diminuir-se a si mesmo, ceder algo da sua
perfeição. Retraiu-se para que a sua criatura pudesse existir como ser autônomo.2 Hoje,
penso que esta visão de uma divindade que recua ou se contrai (a expressão hebraica é o
Tzimtzum divino) pode ajudar no caminho do diálogo das religiões. Em si, Deus é mistério
indecifrável. As religiões procuram representá-lo e até apresentá-lo ao mundo. Não
esgotam o mistério, mas tentam torná-lo mais transparente. Isso o faz frágil, porque
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Este texto faz parte da obra organizada por J.M.Vigil, Teologia planetária, que sairá em breve pela Ed.
Paulinas (já existe versão em espanhol e em inglês da referida obra).
Monge beneditino, é autor de O sabor da festa que renasce:
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p. 290- 293.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 33

1

dependente da resposta que o seu apelo provoca. O seu chamado de amor é traduzido em
mil linguagens e concretizado em todas as culturas. Quanto mais se identifica com o
humano, mais se torna frágil.
Atualmente, o mundo assiste a certa busca espiritualista. Ao mesmo tempo, as
religiões vivem uma crise que não abrange apenas questões de estrutura religiosa. Toca na
própria fé. É também crise sobre Deus. Assim sendo, as religiões provocam uma nova
manifestação de fragilidade. Quando uma Igreja opta mais pelo dogmatismo do que pelo
amor, ou quando uma corrente do Islã insiste na intolerância, o que está em jogo não é
apenas a sobrevivência da religião, o que já seria grave. Trata-se de um testemunho sobre
Deus que fragiliza a própria imagem divina, à qual a humanidade tem acesso. No campo de
concentração de Auschwitz, a jovem judia Etty Hillesum escrevia:
Se Deus não me ajuda, serei eu quem o ajudará. [...] Meu princípio será “ajudar a Deus” tanto
quanto isso for possível. [...] Cada vez mais, a cada pulsação do meu coração, sinto que tu
não podes nos ajudar. Somos nós que temos de ajudar-te e defender-te até o final na mansão
que te guarda em nós.3

Hoje, esta oração de Etty Hillesum pode ser retomada não mais para defender a Deus
do Holocausto nazista, mas para salvar a honra de Deus diante dos grupos fundamentalistas
que apoiam guerras e imperialismos, como também para salvar a imagem divina,
fragilizada por posturas pouco espirituais de certos líderes religiosos e por documentos
pouco amorosos emanados de alguns hierarcas.
Na linha do “ver, julgar e agir”, convido vocês a verificarmos como esta situação
atinge os grupos inter-religiosos e associações consagradas ao diálogo entre as religiões.
Aprofundaremos a teologia subjacente, presente nas organizações inter-religiosas e
proporemos uma Teologia da Libertação, pluralista e transreligiosa, para fundamentar o
caminho das iniciativas interculturais e inter-religiosas.

Uma rápida história das iniciativas interreligiosas
3
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A história das relações inter-religiosas sempre teve alguns profetas ou movimentos
que buscaram o diálogo. Na Idade Média, homens de ciência filosófica, como Abelardo e
Nicolau de Cusa, tomaram o diálogo como estilo. Embora fossem diálogos inter-religiosos
fictícios e na linha que Panikkar chama de “diálogo dialético”,4 de qualquer modo
revelavam a necessidade de expressar a fé como diálogo. Abelardo escreveu Dialogus inter
philosophum, judaeum et christianum (1141). Nicolau de Cusa escreveu Dialogus de Deo
abscondito inter christianus et gentilis (1453).
No século XIII, enquanto a Igreja oficial pregava Cruzadas, o filósofo e místico
Raimon Lull aprendeu o árabe e tentou convencer Roma a abrir cátedras de copta, árabe e
grego nas universidades cristãs, para compreender o pensamento do outro.5 Na mesma
época, Francisco de Assis assumiu uma atitude amorosa com os muçulmanos. No início da
Idade Moderna, Erasmo de Rotterdam é um cristão precursor do diálogo intercultural. No
mundo muçulmano, vários místicos sufi, como Ibn’Arabi (século IX) e Rumi (século XI),
viviam uma espiritualidade aberta a todas as religiões, assim como são famosos os diálogos
promovidos por al-Haschim e al-Kindi sob o califa al-Ma’mun (813-834).
Na Abya Yala dos índios e dos negros trazidos da África, o contato com a religião
dos dominadores se deu de maneira violenta e forçada, mas o próprio fato de que se
tratavam de cultos pouco centralizados e não havia uma estrutura dogmática fixa ajudou a
realizar um sincretismo que foi uma síntese de sabedoria espiritual.
Apesar disso, as religiões não tiveram muitas experiências de diálogo. Somente a
partir do final do século XIX surgiu a preocupação sobre a contribuição das religiões para a
construção da paz. Em 1893, em Chicago, por ocasião dos 400 anos da “descoberta da
América”, o pastor presbiteriano John Henry Barrows, desautorizado por sua Igreja, fundou
o Parlamento Mundial das Religiões, que, em sua sessão inaugural, conseguiu juntar quatro
mil pessoas. Essa iniciativa não teve continuidade direta, mas, por todo o mundo, espalhou
a ideia de que o diálogo entre as religiões pode ser útil para a construção da paz e da justiça
no mundo. Na segunda metade do século XX, o Parlamento das Religiões pela Paz foi
retomado. Sua quarta assembleia geral ocorreu em julho de 2004 em Barcelona, com a
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participação de muitos grupos de base e muitos teólogos de várias tradições religiosas,
comprometidos com a paz e a libertação.
A Conferência Mundial das Religiões pela Paz, criada por cidadãos dos EUA, Índia e
Japão, teve sua primeira assembleia em Quioto, no Japão, em 1970, para tratar da questão
da paz, do desarmamento, opor-se a qualquer discriminação, trabalhar contra o
colonialismo e defender os direitos humanos. Ali se reuniram 139 participantes da Ásia e
da África, assim como 77 ocidentais. Entre os conferencistas estavam Helder Câmara,
Raimon Panikkar, Eugene Blake, Thich Nhat Hanh e o metropolita Galitski Filarete, de
Moscou.
Em 1999, William Swing, bispo anglicano de Los Angeles, o dalai-lama e o Conselho
de Coordenação Inter-Religioso de Israel lançaram a proposta de uma nova organização
mundial das religiões, semelhante à das Nações Unidas. Criaram a Iniciativa das Religiões
Unidas - URI.6
Na América Latina, no contexto da celebração dos 500 anos da conquista, grupos
ligados a Igrejas e religiões populares se uniram em um encontro continental e criaram um
processo que se chamou Assembleia do Povo de Deus (APD). Essa iniciativa oficializou o
termo macroecumenismo como “um ecumenismo que vai além da busca de unidade das
Igrejas e além do mero diálogo entre as religiões para reunir religiões e Igrejas na denúncia
profética contra o neoliberalismo e no aprofundamento de uma espiritualidade
macroecumênica”. A teologia inerente ao processo da APD pensava, ainda, de certo modo,
as relações a partir do Cristianismo latino-americano (Teologia da Libertação). Por se nutrir
de uma teologia aberta ao outro, mas implicitamente de tendência inclusivista, não
conseguiu aprofundar a espiritualidade macroecumênica proposta. No começo do processo,
o diálogo com as religiões populares se deu pela abertura ao sincretismo com o
Cristianismo, ou pela capacidade desses grupos de conviverem com a cultura corrente no
Cristianismo. Quando o caminho avançou mais, grupos afros e indígenas mais autônomos
não se sentiram representados. Como as autoridades eclesiásticas cristãs também nunca
assumiram o processo da APD, pouco a pouco este se esvaziou. Fizeram-se três encontros
internacionais (Quito, 1992; Bogotá, 1996; e Santo Domingo, 2000) e, depois, o processo
não conseguiu se articular mais.
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Nos anos de passagem do século (de 1999 a 2001), ocorreram inúmeros encontros e
congressos inter-religiosos. Diversas entidades com o objetivo do diálogo se manifestaram,
mas também não conseguiram ir além dos grandes congressos.
No processo do Fórum Social Mundial, desde o segundo Fórum, em Porto Alegre,
organismos ecumênicos e grupos consagrados ao trabalho pela paz uniram representantes
de diversas tradições espirituais em um testemunho de unidade e compromisso pela justiça
e paz. No Brasil, diversas ONGs educativas (a União Planetária, Unipaz e outras)
organizaram dois fóruns com a pretensão de serem um “Fórum Espiritual Mundial”.
Autoridades religiosas foram convidadas. Pouquíssimas aceitaram, e para momentos muito
específicos. Pastores da Igreja Católica e de outras Igrejas têm medo de sincretismo e
mesmo de iniciativas que parecem “coisa de Nova Era”.
Mesmo um teólogo como Michael Amaladoss, que se considera cristão-hindu, que é
aberto à busca de um novo caminho, tem críticas a uma tentativa de diálogo inter-religioso
que fosse como que a tentativa de falar duas línguas ao mesmo tempo.7 Ele tem razão
quanto a quem vive tal síntese espiritual e teológica entre duas tradições espirituais,
comumente, não falar em dupla pertença, porque integra de forma original e única as
tradições diversas em um só caminho espiritual. No mundo atual, quase nenhum de nós tem
uma única identidade ou pertença cultural. Pertencemos a um determinado grupo cultural
ou religioso, destacamo-nos como profissionais em outro grupo e como se fosse com uma
identidade que nada tem a ver com a primeira pertença e, ainda, em outro contexto, somos
conhecidos como pessoas de tal posição social e política. Quase todos nós somos, de certa
forma, plurais e, ao mesmo tempo, sem deixar de ser uma pessoa única e original. Isso tem
ocorrido cada vez mais no plano religioso e até mesmo em um nível transreligioso.

Uma tentativa de compreender teologicamente a
crise
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Ver o artigo de Michael Amaladoss: Ser un cristiano hindú, em: VIGIL, José María (org.) Hacia una
teología planetaria. Quito, Ecuador: Editorial Abya Yala, 2010. p. 33-37 (A versão bras. sairá em breve por
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Diversos(as) estudiosos(as) do campo das ciências das religiões e da teologia8
apontam para o fato de, atualmente, existir um verdadeiro divórcio entre a maioria das
sociedades e as religiões estabelecidas. As sociedades seculares são, cada vez mais,
baseadas em inovações tecnológicas e de comunicação. As religiões se mantêm fiéis a
linguagens antigas. Ao viver elementos desse desencontro, são tentadas a um
restauracionismo nostálgico e a um fundamentalismo dogmático que as afastam do diálogo
com a humanidade. Mesmo sociedades tradicionais, como indígenas e negras, também se
revelam em crise. No passado, essas tradições populares foram vítimas de religiões que as
condenaram e perseguiram. Agora, elas não querem se diluir na cultura de massas da
“Modernidade líquida”, como chama Zygmunt Bauman. Esse esforço para consolidar
costumes tradicionais em uma sociedade fechada ao diferente leva, às vezes, tais grupos à
tendência de se fecharem em seus ritos.
Outra dificuldade é que, como todo diálogo, o contato inter-religioso supõe igualdade
entre os parceiros. É difícil juntar padres e pastores vindos das universidades com xamãs
indígenas e mães de santo de cultura oral e popular.9

A teologia subjacente aos encontros oficiais
Apesar do risco de generalização, pode-se dizer que existem dois tipos fundamentais
de iniciativa inter-religiosa. O primeiro é constituído por encontros promovidos por
representantes oficiais das religiões e Igrejas. Esse modelo obedece aos projetos das
instituições religiosas que o promovem. A referência é a própria teologia. Por exemplo: em
8
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Cf. FABRI DOS SANTOS, Márcio (org.). Teologia e novos paradigmas. São Paulo: Soter/Paulus, 1998.
CORBI, Marià. Indagacions sobre el futur. Barcelona: Centre Català de Prospectiva, 1991. Religión sin
religión. Madrid: PPC, 1996. ROBLES, J. Amando. Repensar la religión. De la creencia al conocimiento,
San José de Costa Rica: EUNA, 2001. E outros: BINGEMER, Maria Clara L. (org.). Violência e religião; três
religiões em confronto e diálogo, Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio/Loyola, 2002. KURTZ, Lester R. Gods in the
Global Village. The World´s Religions in Sociological Perspective. Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge Press,
1995. USA, London, New Delhi. Sobre a crise no Cristianismo: VV. AA. Cristianismo em crise? Revista
Concilium 311 (2005/3).
Os Encontros Intereclesiais de Comunidades de Base no Brasil são encontros nacionais de CEBs. Desde a
década de 1970, tinham-se constituído como ecumênicos e macroecumênicos, não tanto em sua definição de
inter-religiosos, mas em sua composição popular de abertos a pessoas que fazem a síntese espiritual entre o
Cristianismo e outras religiões. Em tempos recentes, tais encontros, coordenados por bispos católicos
anfitriões, têm revelado uma dificuldade cada vez maior de manter esta abertura. Quem se lembra do 8 o
Encontro Intereclesial de Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 1992, sabe que os sacerdotes e sacerdotisas de
cultos afros e indígenas foram impedidos de se apresentar como participantes do encontro. No 12 o Encontro,
em Porto Velho, em 2009, até mesmo pastores de Igrejas evangélicas tiveram tal dificuldade. Mais ainda
pessoas ligadas a outras religiões.
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1996, o Papa João Paulo II convocou o Jubileu do Ano 2000, que visava uma nova
evangelização do mundo e uma renovação da fé cristã nos ambientes católicos. No contexto
do Jubileu, propôs um encontro inter-religioso que, por ocasião do ano 2000, unisse as
religiões abraâmicas (judeus, cristãos e muçulmanos) para dar um sinal da fé comum no
único Deus. Tal evento não chegou a ocorrer, mas foi pensado dentro do projeto do Jubileu,
cujo conteúdo mais explícito era, ao lado de insistir no perdão das dívidas dos países
pobres, receber em Roma uma multidão imensa de peregrinos que lá iriam para ganhar
indulgências. O desejo ecumênico do papa em nenhum momento questionou a tradição
católico-romana das romarias e das indulgências. O próprio fato de se tratar de um encontro
das religiões abraâmicas para testemunhar a fé em um único Deus continha algo de
depreciativo com relação a outros caminhos espirituais que não fariam essa mesma
profissão de fé, assim como os próprios judeus e muçulmanos poderiam não gostar da
proposta de encontrar-se “a partir de Jesus Cristo”, como propunha a encíclica Tertio
Millenio Adveniente.
A teologia subjacente a esses encontros parte da tradição de cada Igreja,
principalmente daquela que os organiza. Não é possível nenhum passo adiante do que cada
grupo religioso considera dogma. Ninguém aceita colocar em questão o seu modo de
pensar. Por isso, os encontros se restringem às boas relações e ao desejo da paz.
Nos encontros inter-religiosos de oração pela paz, que o papa convocou para Assis,
(1986-2003), os convites convocatórios faziam questão de dizer que os líderes das religiões
se encontravam para estar juntos e orar. Não oravam juntos, mas se encontravam juntos
para orar. Havia momentos em comum e uma declaração final, mas as orações eram vividas
separadamente. O fato de se encontrarem para orar mas não orarem juntos é salientado
tanto que parece tão ou mais importante do que o próprio encontro. É como se, ao contrário
da proposta do Papa João XXIII, se frisasse mais o que divide do que o que já pode unir.
Em setembro de 2007, 138 importantes personalidades muçulmanas, entre as quais
grandes muftis de 43 nacionalidades diferentes e até de correntes diversas do Islã,
escreveram uma carta ao Papa Bento XVI. Nessa carta propuseram princípios de uma
teologia comum: “O futuro do mundo depende da paz entre muçulmanos e cristãos. A base
desta paz e desta compreensão mútua já existe. Ela faz parte dos princípios que estão nas

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 33

7

bases das duas religiões: o amor do Deus único e o amor do próximo...”.10 Até aqui, o
Vaticano não respondeu. E o Cardeal Jean-Louis Tauran, que, no Vaticano, é o presidente
do Conselho para o Diálogo Inter-Religioso, declarou publicamente:
Esta carta (dos islamitas) apresenta os dois mandamentos fundamentais do amor de Deus e do
amor ao próximo como palavra comum que oferece ao diálogo a base mais teológica
possível. Entretanto, neste momento, não é possível um diálogo teológico com o Islã porque,
contrariamente aos cristãos, que reconhecem a mediação humana na escritura da Bíblia, os
muçulmanos consideram que o Corão vem diretamente de Deus e não pode ser colocado em
causa.11

Parece uma afirmação contrária ao que propunha Pierre Claverie, bispo mártir da
Argélia: “O diálogo é um espírito pelo qual o outro me revela uma parte da verdade que
ainda me falta”.12
Em alguns desses encontros oficiais, o cuidado principal parece ser o de respeitar os
graus hierárquicos e que o encontro sirva, mais do que para unir grupos diferentes, para
firmar o poder sagrado dos hierarcas presentes. Assim sendo, tudo é previsto de acordo com
os dogmas de cada grupo e o cuidado com a hierarquia dos considerados mais
“importantes” (existe uma hierarquia entre o papa e um babalorixá africano e esta deve ser
respeitada).
O dalai-lama também tem promovido encontros inter-religiosos que fortalecem o seu
projeto de chamar a atenção do mundo para o drama do Tibet. A teologia dele é que as
religiões são diversas e isso é bom. Cada pessoa siga a religião que mais o ajuda a ser um
ser humano de compaixão. O normal para um tibetano é ser budista, como para um
brasileiro é ser cristão. Essa teologia é simpática e inofensiva, mas não ajuda a colocar os
grupos religiosos em processo de crescimento no encontro com o outro. Cada grupo se
dispõe a acolher, mas sem se colocar em questão.
Em alguns países da África, autoridades muçulmanas convocam representantes de
outras religiões para comemorar datas importantes do calendário muçulmano, o que é ótimo
como sinal de diálogo, mas, ao mesmo tempo, é limitado pelo próprio âmbito do encontro.
10
11
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L’appel au dialogue. La Vie 3243, semaine du 25 octobre 2007, p. 66.
Cf. La réponse du cardinal Jean-Louis Tauran. La Vie 3243, semaine du 25 octobre 2007, p. 67.
ESCAFFIT, Jean-Claude. Défis du débat interreligieux. La Vie 3223, 7 juin 2007, p. 94.
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Teologias subjacentes a eventos inter-religiosos
mais laicais
O segundo tipo de encontros inter-religiosos é representado por iniciativas e fóruns
realizados por organizações leigas (consagradas à paz, por exemplo), ou por grupos
espiritualistas de tendência transreligiosa. Nesse modelo, as pessoas se encontram como
crentes e procuradores da comunhão e não como líderes ou representantes oficiais de cada
religião. Esse próprio fato leva o encontro a ser mais livre e menos preocupado com a
exatidão dos dogmas e os limites das normas canônicas. Nesse tipo de encontros, os
participantes experimentam gestos e ritos muito expressivos e comoventes, como abraços
de paz entre judeus e muçulmanos, ou celebrações, nas quais uma mãe de santo abençoa
um pastor evangélico.
Frequentemente, uma teologia subjacente a esses encontros é a de que as religiões são
em si relativas e o mais importante é a espiritualidade que cada uma vive e testemunha.
Todas as tradições religiosas têm uma riqueza e mais do que isso: na sua diversidade de
linguagem ou de expressões culturais, todas, no plano mais profundo, propõem a mesma
coisa, contêm a mesma verdade. Simplesmente se equivalem...
Na maioria das vezes, esse julgamento teológico sobre as religiões é emitido por
quem, em geral, não pertence a nenhuma. Às vezes, parece quase uma forma de se
desvencilhar da obrigação de avaliar cada religião em si mesma. Diz-se algo de todas, “de
fora”, sem a preocupação de verdadeiramente aprofundar cada uma em sua originalidade.
Mesmo que tal teologia não seja expressa em seus detalhes, no fundo as autoridades
religiosas percebem que é este o pensamento dominante nesses meios espiritualistas ou
macroecumênicos mais livres. E vários, principalmente os líderes de Igrejas cristãs, as
autoridades do Judaísmo tradicional e vários grupos do Islã, por princípio, os rejeitam ou
têm com tais grupos uma relação de desconfiança e certo desprezo. Não os consideram
grupos sérios. Por outro lado, como as pessoas que participam desses encontros mais
abertos não representam o seu grupo religioso, nem pedem permissão a seus chefes para
participar, não conseguem envolver a comunidade nesse caminho e dificilmente tais
encontros têm consequências concretas no avanço do caminho de diálogo e integração das
religiões.
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Uma breve apreciação dessas teologias
Pode-se dizer que os encontros e fóruns inter-religiosos não conseguiram, ainda,
explicitar uma teologia comum, ou, ao menos, uma base teórica que fundamente melhor a
experiência dos encontros e possibilite avançar mais na direção da comunhão e da
construção da paz. Não somente falta esta teologia inter-faith como é evidente que a
teologia ainda vigente nos diversos grupos religiosos não favorece um encontro que vá
além de uma colaboração comum para os problemas da sociedade e de relacionamentos
cordiais por parte dos representantes religiosos. Por mais que se tenha boa vontade com o
outro, o inclusivismo teológico não favorece a perspectiva espiritual de um aprender do
outro. No caso da Igreja Católica, é preciso reconhecer que a escravidão, indígena ou negra,
assim como a condenação das religiões populares, não foram iniciativas macabras de algum
eclesiástico mais desumano do que os outros, mas sim uma decorrência natural da teologia
vigente nos setores eclesiais. Se não se modifica tal patamar de teologias confessionais
fechadas, como esperar que as novas experiências de diálogo inter-religioso possam ser
aprofundadas?
Tanto no primeiro modelo de encontros inter-religiosos aqui citados como no
segundo tipo, esses eventos podem colaborar muito para a paz e a transformação do mundo,
se as pessoas que deles participam o fazem por uma verdadeira espiritualidade do diálogo e
da comunhão. Certos elementos dessa espiritualidade já fazem parte da experiência de
muitos participantes. A ética do diálogo, a humildade de valorizar o outro e, enfim, a
mística da paz, como uma utopia à qual servimos, são ferramentas neste caminho de
construção do mundo transformado.
A falta desses princípios espirituais fundamentais por parte de alguns participantes
pode explicar fragilidades no processo de diálogo e encontro. A espiritualidade mais
explícita evita que os encontros (qualquer que seja o modelo em que forem feitos) sejam
como meros espetáculos ou instrumentos de propaganda para um determinado grupo
religioso se autopromover. Nem se restringe a uma diplomacia tão cuidadosa que engessa a
profecia.
Em diversos encontros e cursos, é comum escutarmos missionários católicos que
trabalham na Coreia do Sul e em alguns países da África declararem que, em seus esforços
para dialogar e se integrar com outras religiões, não têm encontrado o mesmo interesse de
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diálogo e de trabalho em comum por parte de outras tradições espirituais. No diálogo interreligioso, não é justo que uns definam os outros. Não nos compete dizer o que os outros
pensam ou creem. Entretanto, não se pode negar que, algumas vezes, o diálogo interreligioso parece ser mais do interesse dos cristãos do que de outras religiões. Quando lhes é
pedido, há religiosos de outras tradições que aceitam a proposta do diálogo e de
colaboração mais como concessão do que por convicção e compromisso espiritual ou
teológico. É bom aprofundar as razões teológicas disso, seja na própria história (os cristãos
vieram como colonizadores e agora querem dialogar?), seja também nos elementos da
própria fé. Por exemplo: como religiões de caráter oral e de tradição mistérica (íntima ou
secreta) podem dialogar com uma religião dominante, habituada à clareza doutrinal e que
não tem percepção do segredo da fé? Além disso, comumente esses encontros são ligados a
preocupações com a paz, a justiça e o cuidado com a natureza. Nem sempre o modo de as
religiões expressarem a relação entre a fé e o cuidado com o social é o mesmo.
Da parte das Igrejas cristãs há uma tendência a trabalhar pelo diálogo inter-religioso
em países nos quais o Cristianismo é minoritário ou marginal (por exemplo, países nos
quais o Islã é a religião oficial do Estado) e não ligar tanto ao diálogo com outras religiões
quando a Igreja é majoritária. Na América Latina, alguns grupos de religião popular
pensam que, depois de um tempo em que a Igreja os perseguia e condenava, esta agora os
procura para cooptá-los. Como o Cristianismo parece perder terreno, as Igrejas estariam
inventando pastoral afro ou indígena para reconduzir ao âmbito eclesial grupos e pessoas
que estavam saindo.
Infelizmente, tanto nos encontros inter-religiosos, promovidos por líderes religiosos
como nos encontros de caráter mais livre, feitos por grupos espiritualistas ou de trabalho
pela paz, a dimensão crítico-profética nem sempre é bastante forte. Nos ambientes dos
fóruns sociais, de âmbito mundial, ou de caráter local, os que se propõem a encontros interreligiosos tendem a valorizar a inserção sociopolítica. No entanto, em geral, ainda não
existe uma linha de encontros inter-religiosos, a partir dos pressupostos e do jeito de ser das
comunidades populares e da Teologia da Libertação. Não porque os grupos engajados em
tais encontros rejeitem essa influência, mas porque os grupos populares ainda não se
engajaram suficientemente em tal processo de encontros inter-religiosos e uns não
conhecem suficientemente os outros.
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É, então, um desafio urgente aprofundar elementos e instrumentos dessa
espiritualidade transreligiosa a partir das opções da Teologia da Libertação. Ela é
transreligiosa não no sentido de abolir as religiões ou de substituí-las, mas sim de ir além
dos condicionamentos e limitações de cada uma.

Esboços fragmentados de teologias
transreligiosas
Mesmo se não podemos dizer que existe “uma” teologia transreligiosa elaborada e
comum a grupos ou entidades que atuam nesta área, é possível, sim, afirmar que, nos
eventos macroecumênicos e em entidades consagradas a este assunto existem elementos
teológicos que podem ser reunidos no esboço de uma teologia interespiritual (o termo é
impróprio, mas expressa uma relação entre tradições espirituais diversas) que pode também
ser transreligiosa (no sentido de unir elementos de várias religiões). Tradicionalmente, a
teologia aprofunda a expressão de uma fé que é adesão a Deus em um caminho concreto.
Como é expressão de um engajamento que é sempre pessoal e comunitário, a teologia
comumente é cristã evangélica ou católica, muçulmana sunita ou budista tibetana. Quanto
mais localizada e inserida, mais possível de se aprofundar. Por causa disso, há quem pense
ser impossível falar de uma teologia transreligiosa. De um certo modo, isso é verdade. Aqui
mesmo fiz uma alusão crítica a certa teologia que é negativa com relação às religiões, e é
um pensamento desenvolvido por pessoas que não vivem a experiência em nenhuma
comunidade religiosa concreta, portanto nem as conhece suficientemente para criticar. Uma
teologia transreligiosa não parte desse tipo de pressupostos. Ela parte da experiência
concreta de pessoas e grupos que vivem a fé e o engajamento de busca da intimidade divina
na relação entre grupos religiosos e espirituais, situando-se na confluência do
transreligioso. Quem conheceu o monge beneditino Bede Griffis, que foi abade do Mosteiro
de Prinash (Inglaterra) e se tornou sanyasi na Índia, sem deixar de ser monge cristão, sabe
que ele viveu uma experiência transreligiosa não por desprezo ou desenraizamento de uma
comunidade concreta, mas sim como vocação intercultural e interespiritual (no sentido que
usamos aqui). No seu livro Retorno ao Centro, afirma:
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Além de ser cristão, preciso ser hindu, budista, jainista, zoroastrista, sikh, muçulmano e
judeu. Só desta maneira poderei conhecer a verdade e encontrar o ponto de reconciliação de
todas as religiões... Esta é a revolução que se deve processar na mente do ser humano
ocidental. Há séculos, ele vem se voltando para fora, perdendo-se no espaço exterior. Agora,
precisa voltar-se para dentro e descobrir o seu ser; empreender a longa e difícil caminhada ao
Centro, profundo interior do Ser.13

É importante saber que ele escreveu isso antes de todo o desenvolvimento da teologia
pluralista. Ao reler a experiência de homens como Bede Griffis, como de tantos índios e
negros que há séculos viveram, e ainda vivem, uma espiritualidade de pertença a duas ou
três religiões, sem dualismos nem descompromisso para com nenhuma, podemos, então,
compreender os fundamentos de uma teologia transreligiosa e interespiritual. Ela não será
uma teologia desligada das teologias particulares de cada religião, mas poderá ir além
delas. Não busca uma síntese artificial que acabaria sendo colonialista, mas convive com os
fragmentos nem sempre unificáveis de cada caminho. Com todo o respeito pelo avanço
positivo e profético que o esperanto significa para a babel de línguas no mundo, no campo
das teologias particulares uma teologia transreligiosa terá de ser mais do que uma espécie
de “esperanto teológico”, porque ela parte de uma base e toma como objeto de reflexão
experiências que são, muitas vezes, de grupos e crenças concretas que ela não pretende
substituir, mas sim abrir mais ao outro e completar. Em resumo: ela se constitui como um
conjunto de subsídios a serem somados às teologias particulares abertas ao pluralismo.
Os elementos esparsos de teologias transreligiosas se referem, por exemplo, ao que se
começa a chamar de ecoteologia e à espiritualidade ecológica a ela ligada. Se lermos livros
sobre isso, descobriremos que cada tradição parte de elementos da sua cultura e sublinha
aspectos complementares a outras. As reflexões vindas da tradição hindu ou budista
sublinharão a sacralidade do universo e o principio da compaixão presente em todas as
criaturas. As de tradição cristã, provavelmente, terão como base uma teologia bíblica da
criação e uma referência à tradição patrística do Oriente muito mais aberta do que a
teologia ocidental no que diz respeito à positividade da realidade do mundo. Se vierem de
tradições afros, insistirão na sacramentalidade dos elementos naturais e na incorporação da
divindade por cada pessoa. Entretanto, a partir desses pontos de partida específicos a
13
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teologia sobre o cuidado com o ambiente se constrói de forma tão semelhante entre as
tradições que podemos vislumbrar ali um elemento importante de uma teologia
transreligiosa. O mesmo se poderá dizer sobre uma teologia da paz, sobre a busca de uma
ética comum planetária e assim por diante.14
Um dos principais elementos de uma Teologia da Libertação é partir sempre da
prática. Uma teologia transreligiosa se refere à prática dos encontros interespirituais que
reúnem pessoas de várias religiões, mas vai além disso. Não só reúnem pessoas que não são
de nenhuma religião, como também convidam os próprios crentes das diversas tradições a
irem além de suas confissões na formulação prática ou expressão de uma espiritualidade
transreligiosa. O prefixo trans pode significar através de, como um transatlântico é um
navio que atravessa o oceano Atlântico. É trans porque percorre as diversas tradições
religiosas (portanto, não as rejeita ou supera), mas para levá-las além de si mesmas, como é
a vocação espiritual de toda pessoa e todo grupo que quer ser de Deus. Esta teologia
transreligiosa é na linha da Teologia da Libertação quando assume um caráter crítico com
relação à realidade e se compromete em, partindo dos pequenos, inserir-se em sua
caminhada de libertação. Esta teologia pode fazer de grandes desafios contemporâneos,
como são a ecologia, a justiça internacional, a questão de gêneros e outras questões,
caminhos de espiritualidade e, no caso, espiritualidade transreligiosa ou que vá além da
referência a uma religião apenas. O Espírito que chama a todos para além de si mesmos
reúne pessoas e grupos em um espaço para além das instituições (transreligioso?).15

Elementos de uma teologia transreligiosa
Seguramente, se quem escrevesse estas páginas fosse de tradição budista ou xintoísta,
os elementos sublinhados, certamente, seriam outros. Os aqui destacados são alguns entre
outros e os valorizo apenas para iniciar certa classificação ainda provisória e a partir de

14

15

BARROS, Marcelo; FREI BETTO. O amor fecunda o universo (ecologia e espiritualidade). São Paulo: Ed.
Agir/Ediouro, 2009. p. 73 ss – principalmente o terceiro capítulo: O rosto divino da natureza.
Apesar da ambiguidade do termo “interespiritual”, emprego-o aqui no sentido de uma busca que integra não
só caminhos religiosos, mas propostas mais livres e espirituais. Por exemplo: no encontro entre experiências
espirituais cristãs e budistas elas podem ser inter-religiosas, podem ser transreligiosas, além de serem
interculturais. Uma busca de convergência entre experiências espirituais Xavante e Guarani não é em si interreligiosa ou transreligiosa, já que elas têm por trás uma tradição cultural e espiritual, mas não uma ou duas
religiões organizadas e estruturadas como religiões.
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minha experiência de trabalho e de compromisso com esta causa dos encontros e eventos
interespirituais.

O caráter de uma teologia espiritual apofática
Toda teologia, de qualquer religião que seja, é, antes de tudo, confissão de fé e
adoração do Mistério uno e múltiplo que não pode ser contido por nenhuma tradição
isolada. Uma teologia possível de ser chamada “transreligiosa”, mais do que qualquer
outra, precisa assumir o caráter de teologia espiritual e apofática. Isso significa que ela
parte da reverência silenciosa e não pretende explicar o inexplicável. O seu objetivo é
aprofundar teologicamente as intuições e propostas da espiritualidade pluralista e
transreligiosa. Valoriza o pluralismo cultural e inter-religioso, não apenas como fato
inevitável, mas como bênção divina para a humanidade. Valoriza a diversidade religiosa
não apenas como direito humano, mas como valor espiritual. E se centra na interioridade.
Este “interiorismo” não pode ser confundido com um caminho meramente individual,
menos ainda individualista. Não se trata de negar a dimensão comunitária e mesmo
organizativa das tradições espirituais e sim de buscar um jeito de tirá-las de uma cultura
autorreferente e autocentrada.

Contemplação do mistério uno e múltiplo
A pergunta sobre Deus tem de ser colocada sempre para ajudar as pessoas que se
lançam neste caminho a superar certas estreitezas das tradições, como, por exemplo, querer
definir se é monoteísta ou politeísta, ou panteísta, ou, ainda, sincretista. Tais catalogações
simplificam demais os conceitos, podem cair em dogmatismos e não ser justas com a fé de
muitas pessoas que não entram nesses esquemas. Em geral, as tradições indígenas e negras,
por exemplo, reconhecem uma fonte única de tudo, um Mistério maior que seria um único
Deus (Olorum, Zambi, ou Manitu, ou Tupã) e muitas manifestações e expressões deste
Mistério divino.16
A Teologia Pluralista do Apofatismo tem, hoje, dificuldade com cultos que, de forma
superficial ou quase vulgar, não hesitam em nomear Deus como Senhor Todo-Poderoso e
16

Sobre Deus, olhado nesta perspectiva pluralista e inter-religiosa, ver: BARROS, Marcelo; TOMITA, Luiza.
Uno e múltiplo: Deus numa perspectiva pluralista. Teologia latino-americana pluralista da libertação. São
Paulo: Paulinas, 2006. Terceiro livro da coleção “Pelos muitos caminhos de Deus”, da ASETT, publicado em
português por Paulinas Editora. Serie original completa está disponível em: <http://tiempoaxial.org/>.
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reler os textos da tradição de forma fundamentalista. Nesse sentido, uma oração centrada na
tradição vocal (recitar textos antigos) que, por muitos séculos, alimentou gerações, hoje não
apenas põe problemas ecumênicos como pode não alimentar quem não se conforma só em
repetir confissões feitas em outros contextos culturais.
Na Europa, em alguns ambientes tocados pelo secularismo, grupos cristãos fizeram
uma tradução adaptada dos salmos, tentando explicitar menos atributos divinos, como
evitar designações patriarcalistas e exclusivistas. O esforço, ainda incipiente, contém uma
opção de amor e de cuidado com o outro que indica esta espiritualidade transreligiosa.
Em muitas religiões, como em muitos eventos transreligiosos, a teologia subjacente e
que pode ser desenvolvida é na linha de uma pneumatologia macroecumênica. Mesmo
tradições não teístas conseguem sentir-se bem, quando se fala do mistério como “Espírito”
e energia amorosa. É também uma abertura a uma teologia feminista macroecumênica que
vê na figura do Espírito Mãe e Esposa uma imagem que sintetiza divindades femininas e o
simbolismo de toda mulher.

Abrir-se aos novos sacramentos do outro
O poeta e filósofo Paul Éluard afirmava: “Não convém ver a realidade tal como eu
17

sou”.

Essa constatação filosófica vale ainda mais para o campo do encontro intercultural

ou interespiritual. Infelizmente, a tendência das religiões é serem autossuficientes e
autorreferentes. Isso faz com que grande parte das pessoas não consiga mais encontrar nelas
aquilo que se espera. Em 1965, o Concilio Vaticano II afirmava:
Os homens esperam das diversas religiões resposta para os enigmas da condição humana, os
quais, hoje como ontem, profundamente preocupam seus corações: que é o homem? qual o
sentido e a finalidade da vida? que é o pecado? donde provém o sofrimento, e para que serve?
qual o caminho para alcançar a felicidade verdadeira? que é a morte, o juízo e a retribuição
depois da morte? finalmente, que mistério último e inefável envolve a nossa existência, do
qual vimos e para onde vamos? (Nostra Aetate, n. 1).

Se, hoje, as religiões não conseguem cumprir esta missão, não é o caso de pretender
substituir isso por alguma estrutura transreligiosa ou intercultural. Seria uma nova religião
transreligiosa. Theo Sundermeier afirmava: “A religião é uma resposta coletiva dos seres
17
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humanos à experiência da transcendência que, concretamente, se expressa em ritos e em
normas éticas”.18 E Raimon Panikkar diz: “A religião é o caminho que o ser humano toma
para conseguir a meta da vida. Em resumo: a religião é o caminho da salvação”.19 Ao
afirmar isso, ambos os teólogos parecem se referir mais a uma experiência espiritual das
pessoas, contida nas religiões, do que, em si, à estrutura religiosa. Uma teologia espiritual
transreligiosa reafirma isso, mas transpõe essas afirmações para a experiência espiritual do
outro. O que as religiões ofereciam para a salvação das pessoas, de certa forma, não lhes
pertence. São elementos que, no Cristianismo, se chamam “sacramentos”, mas existem em
todas as religiões. No Judaísmo, a circuncisão e o Yom Kipur têm características de
sacramentos. No Islã, a esmola feita durante o Ramadã, a peregrinação a Meca e outros
ritos têm densidade semelhante. No Candomblé, os ritos de iniciação e as festas que adoram
os Orixás nos diversos elementos da natureza... No Santo Daime, a bebida sagrada... Enfim,
em todas as tradições há caminhos e instrumentos que nos religam ao Divino.
Hoje, o diálogo interespiritual e o próprio encontro com o outro se constituem como
sacramentos fundamentais desta espiritualidade nova. Tais eventos não são cotidianos e,
para serem profundos e verdadeiros, supõem uma vida espiritual na qual a referência ao
outro seja constante e estrutural. Os encontros e fóruns inter-religiosos podem nos tornar
capazes de nos alimentar dos sacramentos que vêm dos outros e podem nos ligar ao Amor
Divino que se comunica conosco mais através do diferente do que de nossas próprias
referências culturais e religiosas.

Uma mística centrada na Vida
A teologia transreligiosa parte da mesma proposta da Teologia da Libertação de ligar
profundamente fé e vida, espiritualidade e compromisso transformador. Isso ocorre quando
os encontros inter-religiosos se centram em assuntos como paz, justiça e ecologia.
Entretanto, não se trata apenas de grandes temas e sim do cuidado em testemunhar um tipo
de espiritualidade aberto à vida e grávido de esperança.
Atualmente, no mundo mais secularizado, para que isso possa se expressar de forma
verdadeiramente ecumênica, tal tipo de expressões (encontros, atos inter-religiosos e cultos)
18
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terá de ser extremamente sóbrio e desapegado de certos estilos que não ajudam. Por questão
de justiça e de opção pelos empobrecidos, essa teologia transreligiosa tem de valorizar
prioritariamente as expressões espirituais e caminhos tradicionais dos grupos oprimidos. Na
América Latina, mas certamente também na África, como na Austrália, os grupos
tradicionais indígenas e de religiões autóctones sofreram todo tipo de perseguições. As
próprias culturas dos índios e dos negros tinham sido praticamente consideradas como em
extinção. Há dez anos o Padre Comblin escrevia: “No Ocidente, a cultura ocidental
moderna ainda não acabou de exterminar toda a cultura Pré-Moderna e ainda o movimento
científico como tal entra em contradição com essa cultura tradicional e a expulsa
irreversivelmente”.20 Um intelectual brasileiro confirmava: “O poder expansivo dos meios
de comunicação parece ter abolido, em vários momentos e lugares, as manifestações da
cultura popular, reduzindo-as à função de folclore para turismo”.21
Entretanto, apesar de tudo isso, essas culturas não só resistem como até se fortalecem.
Esse movimento transreligioso aprende muito da vitalidade espiritual e da abertura
intercultural dessas expressões. Mesmo se elas também precisam sempre ser relidas, nada
disso diminuirá a dimensão do mistério contido no amor e no respeito profundo ao outro,
que toma mesmo uma fisionomia mística.
O filósofo e espiritualista italiano Ernesto Balducci assim se expressou:
Depois do universalismo político do Império Romano, tivemos o universalismo teocrático.
Roma passou a ser o papado. Não se esqueçam que foi a autoridade do papa que legitimou e
tornou cristã a invasão da América e o genocídio que ali se cometeu. Depois, chegamos ao
universalismo moderno, laical e republicano, mas igualmente autorreferente e sem sentido do
Outro. Martin Buber dizia que o homem de hoje é um homem sem casa. Mas será que
aceitamos este empobrecimento, ou procuramos seguranças artificiais nos sistemas que nos
prometem reforçar a identidade, mas sem nenhum senso de alteridade?22

O rabino Abraham Heschel expressa tal realidade quando escreve:

20
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COMBLIN, J. Cristãos rumo ao século XXI. Nova caminhada de libertação. São Paulo: Paulus, 1996. p. 250268.
BOSI, A. Dialética da colonização. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 328.
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É o sentido do sublime que devemos considerar como a raiz das atividades criativas do ser
humano nas artes, no pensamento e na nobreza da vida. [...] A tentativa de comunicar o que
vemos e não conseguimos dizer é o eterno tema da sinfonia inacabada da humanidade. É uma
aventura cuja realização jamais será consumada. Somente aqueles que vivem de palavras
emprestadas acreditam na sua capacidade de expressão. Uma pessoa sensível sabe que o
intrínseco, o mais essencial, nunca é expresso.23
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HESCHEL, A. O homem não está só. São Paulo: Paulus, 1974. p. 16.
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