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Rubem Alves
Biografia



Biografia

• Nasceu em 15 de Setembro 
de 1933 em Dores da Boa 
Esperança / MG, filho de 
Herodiano Alves do Espirito 
Santo e Carmen de Azevedo 
Alves, caçula dos irmãos 
Ismael, Murilo e Ivan.

https://institutorubemalves.org.br/biografia/



Biografia

• Conheceu muito cedo a 
pobreza pois seu pai que era 
um homem muito rico, em 
1930 foi levado à falência 
devido à quebra da Bolsa de 
Nova Iorque em 1929. Por 
conta disso a família foi morar 
numa roça, com casa de pau 
a pique, iluminada por 
lamparinas.

https://institutorubemalves.org.br/biografia/



Biografia

• Aos poucos o padrão de vida 
ia melhorando e mudaram-se 
para Lambari, Três Corações e 
Varginha respectivamente. 
Durante as férias escolares, 
visitavam os avôs maternos 
em Lavras/ MG que moravam 
num casarão colonial, de 
família abastada e tradicional.

https://institutorubemalves.org.br/biografia/



Biografia

• A despeito dos tempos 
pobres, Rubem Alves teve 
uma infância muito feliz, da 
qual sempre guardou 
memórias e “causos” com 
muito carinho e humor.

https://institutorubemalves.org.br/biografia/



Biografia
• Em 1945, mudam-se para o Rio de 

Janeiro onde teriam um padrão de 
vida melhor. Rubem foi matriculado 
no Colégio Andrews, um dos mais 
famosos da cidade, onde conheceu 
o bullying por ser o garoto de 
sotaque “caipira” e pobre que 
estava estudando entre os ricos. 
Sua adolescência foi marcada por 
essa vivência, a qual o levou a 
rumos mais solitários. Começou a 
estudar piano com o intuito de ser 
pianista profissional (em 1948) e 
também conheceu a primeira Igreja 
Protestante onde se sentiu acolhido 
e ligou-se ao protestantismo.

https://institutorubemalves.org.br/biografia/



Biografia

• Em 1953, com 19 anos, 
muda-se para Campinas para 
fazer seu Bacharelado em 
Teologia no Seminário 
Teológico Presbiteriano (filiado 
à Igreja Presbiteriana do 
Brasil), concluído em 30 de 
Novembro de 1957.

https://institutorubemalves.org.br/biografia/



Biografia

• Ao começar seu Bacharelado em Campinas, Rubem 
Alves cursou paralelamente a CPOR de São Paulo 
(Centro de Preparo de Oficiais da Reserva) do Ministério 
da Guerra, o qual concluiu em 10 de Setembro de 1954 
recebendo sua espada como prêmio de 1º lugar em 
Artilharia. E também durante esses anos continuou seus 
estudos de piano, obtendo seu diploma de Habilitação 
para ensinar piano no Conservatório Carlos Gomes em 15 
de Dezembro de 1956.

https://institutorubemalves.org.br/biografia/



Biografia

• No final do seminário, em 1956, Rubem conhece Lidia 
Nopper, com quem começa a namorar. Concluído o 
seminário, torna-se pastor de uma comunidade 
presbiteriana em Lavras no interior de Minas. Casam-
se em 07 de Fevereiro de 1959 e Lidia passa a morar com 
Rubem em Lavras. Em 10 de Dezembro de 1959 nasce 
Sergio Nopper Alves, o primeiro filho do casal.

https://institutorubemalves.org.br/biografia/



Biografia

• Eu pouco tempo como pastor, Rubem toma consciência 
que sua linha de pensamento teológica não era 
convencional, o que o levaria a caminhos difíceis. Como 
ele mesmo escreveu: “Eu achava que religião não era 
para garantir o céu, depois da morte, mas para tornar 
esse mundo melhor, enquanto estamos vivos. Claro 
que minhas idéias foram recebidas com 
desconfiança…”

https://institutorubemalves.org.br/biografia/



Biografia

• Nessa época, além de pastor, 
Rubem Alves lecionava 
Filosofia no curso científico 
do Instituto Gammon.

https://institutorubemalves.org.br/biografia/



Biografia

• Em 17 de Julho de 1962 nasce Marcos Nopper Alves, o 
segundo filho do casal. Em 1963, viaja sozinho para Nova 
Iorque para fazer sua pós-graduação em estudos 
religiosos avançados no The Union Theological Seminary, 
o qual lhe confere o título de Mestre de Teologia Sacra 
em 19 de Maio de 1964, com a defesa da sua tese “A 
Theological interpretation of the meaning of the 
Revolution in Brazil”. Neste período Lidia fica com os 
filhos em Campinas, onde moravam seus pais.

https://institutorubemalves.org.br/biografia/



Biografia
• No final da sua estadia nos EUA, descobre a chegada do Golpe Militar de 31 de 

março de 1964, o que lhe dá grande preocupação pois sabia que sua visão 
como pastor não era considerada ortodoxa. De volta ao Brasil, regressa a Lavras 
com a família onde começam seus anos de solidão, medo e perseguição pois 
seu nome havia sido enviado ao Supremo Concílio com acusações difamatórias. 
“Voltei ao Brasil. Comecei a aprender a conviver com o medo. Antes eram 
só as fantasias. Agora, sua presença naquele homem que examinava o meu 
passaporte e o comparava com uma lista de nomes. Ali ficava eu, 
pendurado sobre o abismo, fingindo tranqüilidade (qualquer emoção pode 
denunciar), até que o passaporte me era devolvido.” Com ajuda dos seus 
amigos e contatos, tem acesso ao “dossiê”, resultado da incursão militar de 
meses antes, o qual confirma que Rubem Alves era um dos indiciados. “O 
que mais doeu foi que uma das peças básicas da denúncia era um 
documento da direção do Instituto Gammon, escola protestante, que 
funcionava numa chácara que pertencera ao meu bisavô, e que a vendera 
aos missionários que fugiam da epidemia de febre amarela em Campinas, 
nos fins do século passado.”

https://institutorubemalves.org.br/biografia/



Biografia

• Em 1965 foi convidado a fazer doutorado pela United 
Presbyterian Church – EUA (Igreja Presbiteriana Unida dos 
Estados Unidos da América do Norte), em combinação com o 
presidente do Seminário Teológico de Princeton. Rubem Alves 
volta aos EUA para morar em Princeton, desta vez junto com sua 
família. “Não me esqueço nunca do momento preciso quando 
o avião decolou. Respirei fundo e sorri, descontraído, na 
deliciosa euforia da liberdade.” Em 04 de Junho de 1968 recebe 
seu título de Doutor em Filosofia. Seus anos de exílio foram de 
muita felicidade.

https://institutorubemalves.org.br/biografia/



Biografia

• Regressam para o Brasil no fim de 1968, para morar em 
Campinas quando experimenta o desemprego. Em 1969 começa 
a lecionar na Faculdade de Filosofia de Rio Claro, onde inicia sua 
carreira acadêmica. Nessa época, influenciado pela experiência 
amarga do desemprego, renova seus conhecimentos de piano, 
obtendo o registro como professor de piano em 30 de Junho de 
1970, pelo Conselho estadual de cultura.  Em 1971 é convidado a 
lecionar como professor visitante no The Union Teological 
Seminary em Nova Iorque – EUA onde vive novamente com sua 
família durante 1 ano; quando recebe o título de Cidadão 
Honorário de Indianápolis. Regressando novamente ao Brasil em 
1972, retorna à Faculdade de Rio Claro.

https://institutorubemalves.org.br/biografia/



Biografia

• Em 1974, ingressa no Instituto de Filosofia da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). Em 10 de Novembro de 1975, 
nasce sua filha Raquel Nopper Alves, fato que marca a sua 
vida e sua carreira. Ela nasce com lábio leporino e fissura 
palatal e diante disso Rubem Alves transforma seu jeito de 
escrever. Começa a se desligar dos formatos acadêmicos de 
escrita, dando espaço àquilo que lhe dizia o coração, como forma 
de tocar a alma e também ajudar a sua filha.

https://institutorubemalves.org.br/biografia/



Biografia

• Em 08 de Abril de 1980 conquista o grau de Livre 
Docente em Filosofia Política pela Unicamp e em 1982 
torna-se membro da Academia Campinense de Letras.  
Segue sua carreira como professor universitário na 
Unicamp, até o começo da década de 1990 quando se 
aposenta. Nesse período assume a Diretoria da 
Assessoria Especial para Assuntos de Ensino (1983-85) e 
a Diretoria da Assessoria de Relações Internacionais 
(1985-88).

https://institutorubemalves.org.br/biografia/



Biografia

• Esses anos marcam o início da explosão da sua carreira 
como escritor, quando começa a lançar seus primeiros 
livros em 1984, totalmente descomprometidos com a 
linguagem e o ambiente acadêmicos. Inspirado pela sua 
filha, começa a escrever estórias para crianças 
também. No final desta década, começa a fazer curso de 
formação em Psicanálise em São Paulo, para iniciar sua 
trajetória como psicanalista quando se aposentasse.

https://institutorubemalves.org.br/biografia/



Biografia

• Durante a década de 1990, 
dedicou-se a sua rotina de 
psicanalista e escritor, e nessa 
época já era convidado a dar 
palestras por todo Brasil na 
área de educação.

https://institutorubemalves.org.br/biografia/



Biografia

• Faleceu em 19 de Julho de 
2014, de falência múltipla dos 
órgãos.

https://institutorubemalves.org.br/biografia/



Biografia
Pastor;

Teólogo;

Poeta;


Místico;

Educador;

Escritor;

Pianista;


Jardineiro;

Amante da vida…



–MARIANI; CAMPOS, LIÇÕES DO ABISMO: REFLEXÕES SOBRE 
TEOLOGIA, MÍSTICA E POESIA EM RUBEM ALVES, 2018, p. 475.

“É possível captar no fundamento da teopoética de 
Rubem Alves uma espiritualidade mística; seus 

escritos teológicos, priorizando a linguagem poética, 
deixam transparecer um itinerário espiritual que pode 
ser caracterizado como místico, pois traduzem uma 

experiência que pode ser compreendida no quadro de 
certa tradição mística, a da teologia negativa. 

Conforme a discussão introdutória deste artigo, 
mística está a se referir à experiência que implica um 
trabalho pessoal de ascese que conduz ao encontro 
direto com algo ou alguém que ultrapassa os limites 

de capacidade humana de compreensão, embora esse 
encontro seja descrito nas narrativas místicas como 

uma experiência cognitiva. Trata-se de uma 
experiência que ultrapassa também as capacidades 

humanas de apreensão volitiva, embora atraia o objeto 
de um desejo fundamental.” 



Livros
Rubem Alves



“Protestantismo 
e Repressão”

40 anos (1979)



Introdução
Protestantismo e Repressão



Nota preliminar
Introdução



p. 11-13



Prefácio
Introdução



RA e seu objeto
Prefácio



p. 15-16



RA, seu objeto e seu 
desejo

Prefácio



p. 16-17



–ALVES, Rubem, 1979, p. 25.

“Rejeito, portanto, que não importe o que um ou 
mesmo todos os homens pensam. E que, ao 

contrário, o que importa é o que  
é e o que os homens serão forçados a fazer, por 

esta realidade. Escrevo porque creio, a despeito de 
quaisquer argumentos em contrário, que a 

linguagem e o pensamento também sustentam o 
mundo, e que, portanto, pela transformação da 

linguagem e do pensamento algo está sendo feito 
para que o mundo se transforme. Se assim não 

cresse, deixaria de ensinar e de escrever.” 



Introdução
Definindo o objeto: Protestantismo da Reta Doutrina 

(PRD)



Definindo o objeto: PRD
• Para os católicos dos séc. XVI: “movimentos 

heréticos” (p. 27);


• Protestantes: muitas denominações;


• Porém, sociologicamente, a divisão cristalizada pela 
história é inadequada;


• “[…] muito embora eles sejam peixes pescados em uma 
mesma lagoa, nem todos os peixes são do mesmo 
tipo.” (p. 33)



Definindo o objeto: PRD

• “Espírito de um grupo” - “consciência coletiva”/
linguagem (p. 29; 31)


• “Desejos fundadores” - “matriz emocional na qual o 
grupo organiza seu tempo e espaço” (p. 30)


• “Estruturação da realidade” - “construção sobre as 
emoções” (p. 30)


• Tipo ideal (p. 34-35)



Definindo o objeto: PRD

1. O Protestantismo da Reta Doutrina, que privilegia a 
“concordância com uma série de formulações 
doutrinárias, tidas como expressões da verdade, e que 
devem ser afirmadas sem nenhuma sombra de dúvida, 
como condição para participação na comunidade 
eclesial” (p. 35).



Definindo o objeto: PRD

2. O Protestantismo do sacramento, em que a confissão 
doutrinária tem importância secundária em relação a 
participação emocional e mística na liturgia e nos 
sacramentos (p. 35).



Definindo o objeto: PRD

3. O Protestantismo do espírito, em que a participação 
eclesial tem como marca distintiva a experiência 
subjetiva de êxtase religioso, deixando tanto a confissão 
doutrinária como os sacramentos em caráter 
secundário. (p. 36)



p. 36



I. O Protestantismo: 
medieval ou moderno?

Protestantismo e Repressão



I. O Protestantismo: 
medieval ou moderno?

• O Protestantismo tem relação com o espírito medieval ou 
moderno?


• “[…] a identidade [do Protestantismo] se define por 
oposição ao inimigo.” (p. 38)


• Como o Protestantismo se percebe?



I. O Protestantismo: 
medieval ou moderno?

• Protestantismo:


• Espírito de liberdade;


• Democrático;


• Modernidade;


• Progresso.



I. O Protestantismo: 
medieval ou moderno?

• Catolicismo:


• Teme a liberdade;


• Inclinação para soluções totalitárias;


• Oposição à modernidade.



p. 38



I. O Protestantismo: 
medieval ou moderno?

• Reforma: justificação pela fé (Lutero / graça):


• “Peca com ousadia” (Lutero) - p. 39


• Catolicismo: justificação pelas obras (Lei quebrada pela 
Reforma)



p. 40-41



I. O Protestantismo: 
medieval ou moderno?

• Catolicismo = atraso no mundo;


• Protestantismo = mundo moderno;


• Max Weber - A Ética Protestante e o Espírito Capitalista


• Protestantismo é semelhante ao espírito capitalista, 
“se sente em casa neste mundo” (p. 42).



I. O Protestantismo: 
medieval ou moderno?

• Diz a Igreja Católica, entretanto, que o Protestantismo:


• Sacralizou a consciência;


• Dessacralizou o mundo;


• “[…] espírito de revolta contra todas as ordens 
institucionalizadas.” (p. 42)


• Utilitarismo;


• No Protestantismo estão as causas da desintegração 
da civilização ocidental.



I. O Protestantismo: 
medieval ou moderno?

• Protestantismo seria um reavivamento do espírito 
medieval?


• Segundo Troeltsch sim (p. 44)


• Segundo Weber: ou modernidade ou liberdade (p. 
45);


• Segundo Tillich: “O Protestantismo histórico… não 
foi capaz de evitar a ideologização do seu próprio 
princípio.” (p. 47)



Tese de RA: 
p. 48-49



II. A conversão ao 
protestantismo

Protestantismo e Repressão



Método investigativo



Método investigativo
• Neste primeiro momento, a articulação consciente daquilo que o 

PRD define como conversão – religiosa-institucional – é deixada 
para um segundo momento, pois é nesta articulação explícita, no 
discurso lógico e na racionalização da experiência, que está o 
“ocultamento do crime”. (p. 51)


• O método investigativo que Rubem Alves utiliza para sua análise 
da conversão do protestante é fundamentado em três referenciais:


• Primeiramente, em Sigmund Freud (1856-1939), que, em 
Introdução Geral à Psicanálise, esclarece que fenômenos 
frequentes e familiares, aparentemente sem importância, são 
usados como ponto de partida em sua análise das 
profundezas da alma humana. (conf. p. 50)



Método investigativo

• Ou seja, o fenômeno para ser devidamente 
investigado precisa ser decifrado, pois trata-se de 
um enigma. Aquilo que é evidente; é enganoso. “O 
discurso articulado não revela; esconde. Não 
explica; dissimula. É necessário descobrir o trauma 
emocional original, trauma que o discurso 
consciente deseja resolver através do 
esquecimento.” (p. 51)



Método investigativo
• Rudolf Otto, também referenciado por Alves para fundamentar 

sua linha investigativa, faz sugestão semelhante em seu livro O 
Sagrado. Para se compreender o fenômeno religioso, ele diz que o 
“mito sistematizado tanto quanto a escolástica elaborada são 
achatamentos do processo religioso básico, que ao mesmo tempo 
em que o achatam acabam por expulsá-lo” (OTTO, Rudolf, 2011, 
p. 59) se referindo ao aspecto misterioso da experiência religiosa. 


• Otto, inclusive, ao sinalizar o equívoco de partir das 
representações de espíritos e concepções similares para 
compreensão das origens da religião, diz que estes tipos de 
abordagens nada mais são do que “‘racionalizações’ posteriores, 
que tentam interpretar de alguma maneira o mirum, as quais então 
logo atenuam, amenizam a respectiva experiência”. (OTTO, 
Rudolf, 2011, p. 58 – grifo meu)



Método investigativo
• Em terceiro e último lugar, Rubem Alves fundamenta seu 

método investigativo baseado em Paul Ricoeur 
(1913-2005). Ricoeur, em seu livro O Simbolismo do Mal, 
ajuda a compreender a importância da atenção neste 
processo investigativo para tudo aquilo que é expressão 
de espontaneidade. 


• A pergunta que Ricoeur faz diz respeito a uma linguagem 
que expresse “uma experiência cega, ainda firmemente 
enraizada numa matriz de emoção, medo e angústia”. 
(RICOEUR, Paul, 1967, p. 7) 


• Aqui também está o ponto de partida para o processo 
investigativo da religião.



Método investigativo

• Portanto, ao analisar a conversão do protestante, o 
método investigativo aqui sugerido impulsiona o 
pesquisador a não observar apenas as “cristalizações 
institucionais da religião, doutrina, ritual ou organização, 
como se elas revelassem realmente os fundamentos da 
religião”. (p. 51)



A experiência de 
conversão



A experiência de conversão

• Uma vez que a linguagem é a resposta, seguindo a 
sugestão de Ricoeur de proceder regressivamente 
(RICOEUR, Paul, 1967, p. 4), Rubem Alves prossegue em 
busca da pergunta que foi feita.


• Para compreensão do objeto é necessária a observação 
em seu momento de nascimento: a conversão. De acordo 
com a análise de Rudolf Otto citada por Rubem Alves “a 
conversão está para a racionalidade da mesma forma 
como a experiência religiosa está para as construções 
intelectuais que a seguem”. (p. 54)



A experiência de conversão
• A experiência de conversão acontece na vida, no presente. 

Ela pode ser desencadeada por uma crise ou uma situação 
de dor. (p. 54)


• O que está em jogo na crise de conversão? O sentido da 
vida, ou a questão de fé. (p. 59)


• Segundo William James, citado por Rubem Alves, a fé [ou 
sentido da vida] pode ser definida utilizando as palavras de 
Tolstoi como “aquilo de que os homens vivem”, pois trata-se 
de um “estímulo, uma excitação, uma fé, uma força que 
reinfunde a vontade positiva de viver”. (JAMES, William, 
1995, p. 125)



A experiência de conversão
• O resultado da conversão é a “indicação de que a personalidade 

passou por uma metamorfose”, de que “emoções anteriores de 
confusão, culpa e ansiedade são substituídas por um sentimento de 
paz, alegria e poder”. A vida é, agora, dividida em “antes e depois”, o 
velho homem e o novo homem. (p. 59)


• Na literatura bíblica, quando homens experimentam esta 
transformação radical, eles recebem novos nomes, indicando o 
surgimento de uma nova identidade. O Novo Testamento faz menção 
a um “novo nascimento”, simbolizado pelo batismo, em que a pessoa 
morre, mergulhando nas águas, e ressurge, emergindo das águas. O 
converso está envolvido em um êxtase emocional. É como um 
apaixonado: fala dia e noite sobre seu amor, sem se sentir impelido a 
se justificar ou dar razão sobre o que sente. Não tem o que temer e se 
percebe forte. (p. 60)



p. 60



–DURKHEIM, Émile. As Formas Elementares da Vida Religiosa. São Paulo: 
Martins Fontes, 1996, p. 459

“O fiel que se pôs em contato com seu deus não é 
apenas um homem que percebe verdades novas 
que o descrente ignora, é um homem que pode 

mais. Ele sente em si mais força, seja para suportar 
as dificuldades da existência, seja para vencê-las. 
Está como elevado acima das misérias humanas 
porque está elevado acima de sua condição de 
homem; acredita-se salvo do mal, seja qual for a 

forma, aliás, que conceba o mal.” 



Pretextos para 
linguagem



Pretextos para linguagem
• Para correta compreensão da linguagem institucionalizada 

do PRD acerca da conversão do protestante é necessário 
analisar a experiência emocional que o converso vivenciou. 
(p. 61)


• Uma vez que a linguagem se mostra incapaz de nomear as 
coisas que envolvem este processo e o sistema de 
significação entra em crise, Rubem Alves compreende que 
aqui surge a ansiedade. (p. 61)


• A primeira tarefa do PRD é dar nome a ansiedade. “Ao se 
dar um nome à emoção, ela se torna compreensível, 
manipulável, exorcizável.” (p. 61)



–ALVES, Rubem, 1979, p. 61

“Trata-se do primeiro passo no sentido de se 
construir uma racionalidade em torno do irracional. 
A conversão se inicia quando o homem, prisioneiro 

de suas emoções, aceita os nomes que lhe são 
dados pela comunidade religiosa que lhe dirige a 

palavra.” 



Pretextos para linguagem

• O PRD procura alterar o eixo temporal da experiência 
religiosa do homem, experiência que tem relações 
inerentes ao tempo presente. Para este tipo de 
protestantismo, o homem não é produto das relações 
sociais, tão pouco resultado de traumas biográficos nas 
relações familiares, ou resultado de contradições 
econômicas e da classe da sociedade onde vive. O 
homem não é solidário ao tempo e espaço presente, 
embora habite nele.



Pretextos para linguagem
• Na antropologia deste protestantismo o fundamento é 

ontológico e os horizontes vão além do tempo e do 
espaço, se abrindo para à eternidade. A eternidade é, 
portanto, a resposta acerca da ansiedade que o converso 
sente, revelando “uma ruptura com os próprios 
fundamentos da vida”. 


• A resposta religiosa que este protestantismo fornece é um 
diagnóstico, o porquê. Neste tipo de protestantismo a 
compreensão desta ruptura é o problema a ser resolvido e 
o nome da ruptura é pecado. A ansiedade é causada pelo 
pecado, que abalou o ser do homem perante a eternidade.



–ALVES, Rubem, 1979, p. 63

A eternidade é “o eixo em torno do qual todo o 
universo de significação protestante irá se 
construir. Ponto originário absoluto, cordão 

umbilical do universo, do qual depende o sentido 
da vida, ponto de referência para todas as 

coordenadas do tempo e do espaço, início de 
todas as direções.” 



Pretextos para linguagem

• O homem é pecador não no sentido moral, mas no 
sentido ontológico, uma vez que a moralidade 
protestante é uma racionalização que se processa 
posterior a conversão (a questão da moralidade será 
abordada no tópico acerca do universo dos protestantes, 
especialmente dentro do campo ético). Inclusive, a 
excelência moral do pecador não é exigida no momento 
da conversão. Na conversão se espera uma mudança de 
orientação. Não se trata de um fazer, mas de uma 
entrega, sintetizada na fórmula aceitar a Cristo como 
único e suficiente salvador. (p. 63)



Pretextos para linguagem
• A análise do pecado precisar ser feita baseada na relação que 

este homem possui com a morte e com Deus. A morte dentro 
deste contexto protestante não é compreendida como o fim, 
mas como um momento de verdade e transparência. Desta 
forma, estar diante da morte ou de Deus é exatamente a mesma 
coisa. Se a morte fosse interpretada como fim da consciência a 
culpa deste pecador seria eliminada após a morte. Não é o que 
acontece. Uma vez constituído o eixo “alma-perante-a-
eternidade”, a “morte passa a ser a impossibilidade de morrer”. 
(p. 64)


• Logo, a morte é a eternalização da culpa. “Ser homem é ser 
pecador. E ser pecador é estar destinado à condenação eterna.” 
(p. 65)



–ALVES, Rubem, 1979, p. 66

“A pregação da salvação, em decorrência disto, 
pressupõe a interpretação da morte como o 

encontro com um destino eterno. Ela é a 
cristalização ontológica, uma solidificação do 

futuro. A vida é o tempo da oportunidade. 
Enquanto se vive é possível modificar a orientação 

existencial para com o divino. Na morte cessa a 
oportunidade. O que foi, será.” 



Pretextos para linguagem

• Aquilo que marca a conversão do protestante é aceitar a 
Cristo como único e suficiente salvador. Neste 
momento, em que o converso se entrega a Cristo, é o 
momento de maior tensão entre a experiência de Deus e 
a racionalização da mesma. Por isso, existem duas 
linguagens distintas: a do recém-convertido e da 
comunidade religiosa a que ele se converteu. (p. 68)



Linguagem



Linguagem

• Dentro do discurso oficial do PRD, Rubem Alves destaca 
a presença de uma linguagem já cristalizada por este 
protestantismo. Esta linguagem é apresentada como 
doutrina, liturgia e conversação, sendo uma estrutura da 
realidade do PRD. A linguagem faz um inventário do real, 
nos indica o nome das coisas e nos revela uma 
articulação lógica e funcional. A linguagem é, segundo 
Rubem Alves, um “mapa da realidade: ela reduz a imensa 
pluralidade da experiência a uma série limitada de 
categorias e conceitos que tornam possível a sua 
manipulação teórica e prática” (p. 52)



–ALVES, Rubem, 1979, p. 52

“A vida e a morte, o passado, o presente e o futuro, 
o aqui e o além, o corpo e a alma, o tempo e a 

eternidade, o proibido e o permitido, os amigos e 
os inimigos, tudo é rigorosamente definido.” 



Linguagem

• Para o recém-convertido, que experimentou o totalmente 
outro (OTTO, Rudolf, 2011, p. 62), conhecer a Cristo 
significa conhecer os benefícios daquele que provocou a 
miraculosa mudança subjetiva e que é o símbolo do 
poder transformador. Ele não possui linguagem que 
constitua uma cosmovisão protestante, pois a linguagem 
é vazia de ideias sobre a realidade externa.



Linguagem
• Neste momento o recém-convertido canta sua nova experiência, 

sua linguagem é confessional e emotiva, ele está sob o encanto 
mágico do objeto que o fascina e que transformou suas 
emoções, está de frente com algo misterioso e não enuncia 
pensamentos, canta sentimentos. A comunidade religiosa, ao 
contrário, o trata como quem “ainda não sabe no que crê”. (p. 
68) 


• A linguagem da comunidade revela articulação dos sentimentos 
com uma cosmovisão compreensiva e contém elaboração 
teórica da experiência do recém-convertido. O objeto misterioso 
e maravilhoso para o recém-convertido já foi submetido a um 
processo de reflexão globalizante dentro da comunidade. O 
misterioso e maravilhoso já se tornou conhecimento. (p. 68)



Linguagem
• “A mística antecede a moral”, afirma Rubem Alves. A 

conversão é uma experiência com uma pessoa e não um 
processo didático em que se aprende um novo conhecimento. 
(p. 69)


• Willian James diz que “existe pouca teologia doutrinária numa 
experiência desta natureza, que começa com a necessidade 
absoluta de uma ajuda do alto, e termina com a sensação de 
que ele nos ajudou.” (JAMES, William, 1995, p. 134)


• Aliás, pouco importa o conhecimento adquirido neste 
processo, mas sim o senso novo de poder, conforme indicou 
Durkheim. (DURKHEIM, Émile, 1996, p. 459) 



Linguagem

• Existe algo de muito semelhante com a experiência de 
Paulo de Tarso: “Vivo, não eu, mas Cristo vive em 
mim” (Gl 2:20). Cristo resolve o problema ontológico da 
culpa. O problema não é resolvido através da pedagogia 
filosófica de Cristo ou da moral cristã, mas de uma cura 
que é resultado de uma “participação mística, emocional, 
pessoal, no próprio ser do Salvador”. (p. 69)



Linguagem
• Na tensão entre o converter-se a Cristo e o converter-se ao 

PRD, o converso ainda não sabe que está aderindo a uma 
série de “acordos silenciosos”, completamente 
assimilados pela consciência coletiva da igreja. Em sua 
conversão inarticulada e emocional, o convertido está 
prestes a compreender as visões de mundo que estes 
acordos revelam. 


• A comunidade não se contenta com expressões 
puramente emocionais. A comunidade precisa entender os 
sentimentos para evitar que eles não passem de 
alucinações e fantasias, destituídas de fundamento. (p. 70)



Linguagem

• Na intenção de evidenciar as visões de mundo que os 
“acordos silenciosos” revelam, Rubem Alves faz uso de 
quatro grupos de vocabulários referentes a noção de 
pecado. Estes quatro grupos são apenas ângulos 
diferentes acerca do mesmo tema – a culpa – e são 
fundamentais para construção do universo protestante.



Linguagem

• O primeiro vocabulário é de natureza jurídica-penal. 
Neste ângulo, pecado é quebra da lei, ou seja, um crime. 
Ao crime se espera uma punição. O homem é réu. Deus é 
lei e garante o seu cumprimento.



Linguagem

• No segundo grupo se adentra em um mundo de 
impureza. Pecado é sujeira, imundície e lama. Uma vez 
manchado por toda esta lama, o pecador está separado 
do puro. Deus é pureza. Portanto, o homem está sem 
comunhão com Deus. Existe uma repulsão que afasta o 
puro do impuro.



Linguagem

• O terceiro grupo diz respeito a um universo medicinal. 
Pecado é doença, enfermidade e veneno. O pecador 
perdeu seu acesso a fonte da vida, logo, está 
mortalmente doente. 



Linguagem

• Por fim, o quarto grupo revela uma natureza político-
comercial. O pecador está escravizado e sem sua 
liberdade. Sua libertação exige um pagamento, tem um 
preço de resgate.



Fundamentos do 
mundo protestante



Fundamentos do mundo 
protestante

• Deus, dentro destes grupos de vocabulários, é sempre 
absoluto. Deus é “lei e garantia de punição; pureza e 
garantia de repulsão; saúde e garantia de morte aos 
enfermos; e finalmente empresário que garante que não 
existirá liberdade sem o pagamento do preço”. (p. 71)



Fundamentos do mundo 
protestante

• O ponto de partida deste universo protestante não é o 
paraíso. O abismo, com o caos e as trevas, vem antes da 
graça, amor e perdão. Trata-se de uma realidade rígida, 
fruto de uma causalidade inflexível, onde não há perdão 
gratuito. (p. 71)



Fundamentos do mundo 
protestante

• Dentro desta lógica, Cristo é mediatorial, se colocando 
entre Deus e os homens. Para que se cumpra a Lei, 
Jesus recebe de Deus aquilo que o homem deveria 
receber – punição –, e oferece ao homem aquilo que 
Deus não poderia oferecer – graça, amor e perdão. Esta 
mecânica não termina com este universo bem 
estruturado, regido em termos de causa e efeito. “A Lei e 
a ordem permanecem como realidades fundamentais”, o 
que se tornará evidente ao avançarmos na análise do 
PRD. (p. 74)



Fundamentos do mundo 
protestante

• Qual a resposta que o discurso oficial do PRD fornece 
para que o homem, imerso no pecado, passe a participar 
misticamente de outra realidade? Neste protestantismo a 
resposta é fé. “Fé é o ato emocional de aceitar a Cristo 
no coração.” Nesta conversão institucional, em que o 
convertido aceitou Cristo no coração e observando tudo 
o que foi relatado acerca da lógica teórica – ou “acordos 
silenciosos” – Rubem Alves ressalta que a experiência é 
interpretada dentro de uma perspectiva absoluta, além de 
toda dúvida. (p. 74)



Fundamentos do mundo 
protestante

• É obrigatório para o converso “ter certeza de sua 
salvação”, pois duvidar é confessar que a crise que 
originou sua conversão ainda não está resolvida. As 
bases emocionais, nas quais se fundamentarão os 
dogmatismos construídos no PRD nascem desta 
ausência da possibilidade da dúvida e da crítica, pois, na 
conversão deste protestante, um universo conhecido de 
forma absoluta e final é pré-requisito. (p. 81)



III. Como o 
Protestantismo constrói 
e conhece a realidade

Protestantismo e Repressão



Teoria do conhecimento 
protestante



Teoria do conhecimento 
protestante

• Na experiência de conversão foi dito que o converso está 
no momento de maior tensão entre aquilo que ele 
experimentou e aquilo que a comunidade religiosa 
conhece de sua experiência. As construções da realidade 
protestante ainda não estão claras para o converso. 
Porém, as regras que estruturam o mundo em que ele 
está entrando já estão definidas para o PRD. (p. 82)



Teoria do conhecimento 
protestante

• Emoção e razão. Experiência e explicação. Fé e inteligibilidade. 
Embora os dois discursos sejam distintos e descontínuos, a relação 
entre os dois não pode ser entendida em termos de oposição. Onde 
existe experiência emocional, encontramos busca de inteligibilidade. 
Onde encontramos a razão, encontramos também uma experiência 
emocional em que a racionalidade se fundamenta. Nesta tensão que 
se estabelece entre racional e irracional, Otto deixa claro que, para 
religião não ser religião racional, embora os atributos racionais sejam 
essenciais, eles, no sentido kantiano, são atributos a posteriori, uma 
vez que são fruto de uma experiência, diferentemente do atributo 
analítico, “cujo conhecimento independe da experiência”, sendo, 
portanto, a priori. O grande problema ocorre quando o aspecto 
racional prepondera sobre o irracional, o que é uma tendência, 
segundo Otto. Esta tendência está inserida na teoria do conhecimento 
que é analisada aqui. (OTTO, Rudolf, 2011, p. 33-35)



Teoria do conhecimento 
protestante

• Embora a racionalidade possua fundamentos em experiências pré-
racionais emotivas, a racionalidade está em busca de resolver um 
problema causado pela experiência emocional. Ora, a experiência é 
detentora de um elemento ameaçador e a racionalidade busca 
obscurecer a própria experiência, especialmente nos casos de 
“religiões racionais”. Esta é uma característica da própria linguagem, 
conforme Rubem Alves afirma. A linguagem permite ver, mas também 
cega. A racionalidade tem sempre pretensões totalitárias, pois o que 
não pode ser assimilado por ela se torna irrelevante e destituído de 
significação. Para a racionalidade, tudo aquilo que não pode ser 
conhecido é perigoso, uma vez que coloca em risco a racionalidade 
instaurada, a qual não pode ser subvertida. “Toda racionalidade, por 
isso mesmo, exige a eliminação das informações inassimiláveis 
que tenderiam a romper o mundo por ela construído”. (p. 82-85)



Dúvida: a grande 
inimiga



Dúvida: a grande inimiga

• Qual seria o aspecto da experiência, neste caso a de 
conversão, que a racionalidade tenta eliminar – o grande 
inimigo? A dúvida. Uma vez que a experiência é de 
ordem subjetiva, em que há intensidade e paixão, existe a 
incerteza permanente da experiência em sua 
objetividade. Neste sentido, a fé e a dúvida pertencem 
uma à outra. Mesmo assim, a teoria do conhecimento 
protestante está baseada na pretensão de um 
conhecimento absoluto que exorcize o terror que é a 
dúvida, transformando a fé em dogma. (p. 85-87)



p. 88-89



p. 90



Sagradas Escrituras



Sagradas Escrituras

• A pergunta que surge, diante de uma teoria do 
conhecimento com pretensão de saber absoluto e de 
uma fé que rejeita o dogma, é como esta teoria do 
conhecimento protestante é fundamentada. 


• O tipo de pensamento que se apresenta é tal que “o 
converso ‘aprende’ que a sua experiência, longe de ser 
fundadora de um conhecimento, é fundada sobre um 
conhecimento absoluto que a antecede.” (p. 94)



Sagradas Escrituras
• Como existiria tal possibilidade? Como se assegura que a 

dúvida não corroa as engrenagens deste sistema de 
pensamento? 


• A resposta utilizada como fundamentação desta linha de 
raciocínio protestante é a doutrina da origem e do caráter 
divino das Sagradas Escrituras. (p. 94)


• Para formular esta teoria do conhecimento protestante 
Rubem Alves analisa esta doutrina sobre algumas 
perspectivas que serão destacadas na sequência.



p. 95



Sagradas Escrituras
• Duas perguntas surgem e carecem de respostas para que a teoria do 

conhecimento protestante se torne mais robusta: 


1. Se a Bíblia é um livro de testemunhos de homens que 
relatam suas experiências, como é possível ter certezas, 
uma vez que testemunhos podem estar equivocados? 


2. Se a Bíblia é parte da história, como se pode ter certeza de 
que ela – a Bíblia – é a experiência fundadora e não a 
história? 


• A doutrina da inspiração das Escrituras dá conta de suprimir toda 
dúvida. Deus é quem fez com que tudo fosse escrito. No PRD todas 
as vias que se iniciam com a experiência estão bloqueadas. (p. 98-99)



Sagradas Escrituras

• Existe um a priori dogmático que diz a Bíblia foi escrita 
por inspiração de Deus e, mais do que isto, que o texto – 
antigo e novo testamento – foram preservados puros em 
todos os séculos. A Bíblia é, então, um milagre. Não pode 
ser tratada como objeto de conhecimento, pois ela é em 
si o a priori de todo o conhecimento. (p. 98-99)



Sagradas Escrituras

• A teoria do conhecimento protestante está fundamentada 
em um texto de autoridade absoluta. O texto sendo 
verdade absoluta torna todo esforço hermenêutico 
supérfluo e impossível, pois não há conexão entre o texto 
e a vida (tarefa que a hermenêutica se propõe). (p. 99) No 
texto se encontra o centro absoluto do sagrado – o texto 
é dotado de inerrância (p. 102) – e não na experiência, 
nos sentimentos e nas emoções. (p. 100)



–ALVES, Rubem, 1979, p. 101

“Se a experiência não é iluminada pela autoridade, 
esqueça-se da experiência. Se a vida não se torna 

mais inteligível pela leitura das Escrituras, 
abandone-se o ideal de inteligibilidade. Se os fatos 

resistem ao texto, que os fatos sejam abolidos.” 



Sagradas Escrituras

• A teoria do conhecimento protestante tem na doutrina da 
inspiração das Escrituras uma consequência complicada 
para aqueles que se debruçam seriamente no texto 
bíblico. 


• A sustentação de toda teoria do conhecimento depende 
da inspiração do texto. 


• Se houver apenas um erro no texto, a dúvida pode 
penetrar todo o sistema, que acabaria ruindo. 



–KIERKEGAARD, Soren, 1968, p. 27

“qualquer pessoa que afirme a inspiração, como o 
crente o faz, deve consistentemente considerar 

qualquer deliberação crítica, seja a favor ou contra, 
como uma direção falsa, uma tentação para o 

espírito.” 



Sagradas Escrituras
• A forma como o PRD se aproxima do texto possui características 

muito específicas (p. 105):


• Trata o texto como se ele não estivesse inserido na história;


• Embora seja evidente que os textos humanos possuem seu 
lastro na terra, em um contexto histórico, social, político e 
econômico específico, sendo eles solidários aos mundos 
de onde vem, a Bíblia, ao contrário, tem sua origem na 
eternidade;


• A ordem em que os capítulos são apresentados é 
meramente acidental, uma vez que Deus decidiu gravar em 
um livro sua vontade eterna e absoluta.



Sagradas Escrituras
• Neste tipo de protestantismo os signos, que são referências a 

conteúdos empíricos, e os símbolos, cujas significações reais são 
distintas das significações óbvias, estão no mesmo nível. 


• Na verdade, todos os símbolos são reduzidos a signos. Isto significa 
que o modo como o PRD significa um fato histórico é igual ao modo 
como se significa o sagrado. 


• Portanto, a linguagem das coisas espirituais é a mesma das coisas 
materiais. 


• É com este tipo de mentalidade que o PRD observa os textos bíblicos. 
Discutir o significado dos textos sem ser considerando a literalidade 
como a verdade, um signo e não um símbolo, é um sério crime, 
passível da acusação de heterodoxia e heresia. (p. 103-105)



p. 105-106



p. 109



Sagradas Escrituras

• Os protestantes se vangloriam por terem instaurado o 
direito ao “livre exame” das Escrituras aos fiéis. Mas, será 
que dentro de um sistema como este, em que o 
intelectualismo se revela um traço marcante do espírito 
protestante, com sua busca implacável da defesa da 
verdade absoluta, este “livre exame” não se tornaria uma 
porta aberta para a dúvida, colocando todo o sistema em 
risco? 


• A resposta é sim.



Sagradas Escrituras
• Estamos diante da questão hermenêutica. Nada garante ao 

PRD que a proximidade entre o leitor e o texto produza a 
significação do texto esperada por este protestantismo. O 
texto sempre responde as questões que o leitor faz. Porém, 
as questões do leitor são condicionadas por inúmeros fatores 
relacionados ao leitor: experiências biográficas, neuroses, 
cultura, condição social, situação econômica, entre outros. 


• Trata-se de um ponto que coloca toda teoria do 
conhecimento protestante em risco. 


• Como se resolve no PRD o problema da unidade da verdade 
que colide com a diversidade de interpretações?



Sagradas Escrituras

• Da mesma forma como o magisterium é a solução para 
Igreja Católica –inaceitável para o protestantismo –, a 
solução do protestantismo foi a criação das confissões. 
As confissões estabelecem para a teoria do 
conhecimento protestante a leitura uniforme do texto. 
Nas confissões estão inseridas as doutrinas ensinadas 
nas Sagradas Escrituras, garantindo que a dúvida não 
adentre o sistema e o comprometa.



–ALVES, Rubem, 1979, p. 112

“[…] o conhecimento, para o protestante, começa 
com o ato de submissão a um texto de 

proposições verdadeiras, absoluto, que contém a 
verdade do tempo e a verdade da eternidade. A fim 
de preservar o caráter absoluto do conhecimento, 
acima de toda a dúvida, interdita-se o exercício da 

consciência interpretativa e da razão crítica, por 
meio de uma confissão que se torna no critério final 

para a leitura do texto sagrado.” 



Sagradas Escrituras

• Origem e do caráter divino das Sagradas Escrituras


• Inspiração das Escrituras


• Inerrância


• Confissões


• Livre exame?



Onde está o esforço 
intelectual?



–ALVES, Rubem, 1979, p. 112

“A verdade do presente e do futuro já foi revelada 
no passado. Assim, presente e futuro são 

destituídos de significação. Nada contém de novo. 
Nada existe neles que possa surpreender ou 

inovar.” 



Onde está o esforço 
intelectual?

• É um cenário em que o empreendimento intelectual está 
limitado a repetir e deduzir. “Se o passado é a norma 
absoluta, podemos estar certos de que amanhã será 
igual hoje, e qualquer tempo futuro será igual 
amanhã.” (p. 113)



Onde está o esforço 
intelectual?

• A situação em que este tipo de protestantismo se coloca 
é enfadonha, pois que graça há em um mundo sem 
novidades? Trata-se de um mundo monótono. Como 
amenizar este estado emocional de enfado, em que a 
expectativa é sempre da impossibilidade da surpresa? 
Rubem Alves diz que a “função tranquilizante da 
repetição” compensa este estado. 


• Repetir para este protestante tem o sentido de afirmar 
que o conhecimento construído no passado ainda é 
válido. A atitude de repetição aqui implica na confirmação 
de que não há necessidade de se repensar. (p.113)



Onde está o esforço 
intelectual?

• Sermões em que o pregador deixa de fornecer respostas 
acarretam desconforto nos ouvintes. A falta de um 
discurso dogmático significa a presença da dúvida e a 
dúvida é expelida neste sistema construído, seja pelos 
teólogos do PRD ou pela própria comunidade religiosa 
deste contexto do protestantismo. Portanto, o essencial 
nesta lógica é apresentar o que já se está acostumado a 
ouvir. (p. 113)



p.115-116



–ALVES, Rubem, 1979, p. 116

“Os pastores brasileiros não são como Karl Barth, 
que gasta o seu tempo fazendo teologia diante da 

lareira, em meio às nuvens de fumaça do seu 
cachimbo. Nossos pastores são homens de ação.” 



A vida se torna 
discurso



A vida se torna discurso

• A conclusão que se chega até aqui é de que o 
protestante pesquisado habita um discurso. Partindo da 
premissa de que este protestantismo é detentor da 
verdade absoluta, pode-se afirma que qualquer dúvida 
em forma de crítica e questionamento que a vida impor, 
inclusive as experiências religiosas, são, a priori, falsas. 
Existe, portanto, uma desconexão entre a vida e o 
conhecimento absoluto deste protestantismo. Mais do 
que isto, pode-se afirma que a vida é reprimida dentro 
deste sistema. (p. 123)



A vida se torna discurso

• A questão que Rubem Alves levanta neste momento é: 
como se justifica para os indivíduos e comunidades esta 
repressão da vida e submissão a um tipo de 
conhecimento que é absoluto e que não permite que a 
vida se exprima? Ou então: por que substituímos a vida 
por palavras? Ou ainda: por que experimentar o 
pensamento sobre a experiência e não a experiência em 
si, que somente a vida pode proporcionar? 


• A resposta que ele nos fornece é: o temor da vida.



A vida se torna discurso

• A linguagem, ao contrário da vida, torna possível 
definições estáveis, receitas prontas e um ambiente mais 
seguro do que a vida. Este processo de absolutização da 
linguagem acaba por colocar as emoções em um estado 
inconsciente, se transformando em racionalidade que se 
afirma através da doutrina da inspiração. (p. 124)



Sectarismo e poder



Sectarismo e poder
• O Protestantismo é marcado por suas muitas denominações 

e seitas. O livre exame e a liberdade, características 
tradicionalmente associadas a este movimento, são tidas 
como responsáveis por estas divisões. 


• A forma de interpretação deste sectarismo que Rubem Alves 
propõe segue um outro caminho. 


• No PRD, o critério para participação na comunidade é a 
confissão da reta doutrina, como estabelecida na 
confissão de fé. Desvios intelectuais desta ortodoxia 
provocam rupturas, uma vez que trata-se de algo definido 
rigorosamente. (p. 124)



Sectarismo e poder

• Desta forma, não podemos compreender que a tendência 
do Protestantismo para cismas, divisões e criações de 
novas denominações e seitas como fruto da liberdade. 
Uma vez que o protestante habita o mundo de uma 
linguagem rigorosamente definida, a crise se estabelece 
quando o discurso destoa do senso comum. O “herege” 
não tem espaço neste tipo de comunidade. (p. 125)



–ALVES, Rubem, 1979, p. 125

Rubem Alves entende que “é porque o universo 
protestante é intelectualmente compacto, sem 

espaços livres, sem indefinições, sem dúvidas, que 
qualquer leitura divergente dos evangelhos é 

sentida como um ato de rebelião que deve ser 
resolvido com a saída voluntária do dissidente ou a 
sua expulsão. Não é a liberdade intelectual que cria 

os cismas. O oposto é a verdade.” 



Sectarismo e poder
• Como garantir que a interpretação do texto é a correta?


• Como assegurar a significação do texto, de cada palavra?


• Na forma de organização deste protestantismo tudo é feito com 
a intenção de obscurecer que as significações e interpretações 
são, na verdade, resultado da compreensão de um leitor. Este é 
um ponto importantíssimo da compreensão desta teoria do 
conhecimento. O conhecimento absoluto recebe o status de 
conhecimento divino, porém, trata-se de conhecimento 
humano. Homens precisaram declarar e afirmar as verdades 
divinas. Esses homens não são homens comuns, mas fazem 
parte de uma ortodoxia que detém poder para dizer a última 
palavra. (p. 126)



Sectarismo e poder
• Quem decide quem têm a última palavra? 


• Somente quem possui poder político para impor suas 
definições. 


• Estes são os ortodoxos. 


• Na ortodoxia estão contidas as ideias dos mais fortes. 
Heresia, dessa forma, são ideias dos mais fracos. 


• Os mais fracos são destituídos de poder para impor suas 
definições para a comunidade eclesiástica. (p. 126)



–ALVES, Rubem, 1979, p. 126

Ou seja, a confissão é resultado de um ato de 
natureza política, “porque as leituras heréticas só 
eram heréticas do ponto de vista dos que tiveram 

poder para impor a sua interpretação. Do ponto de 
vista do herege, a sua leitura é a verdadeira – e, 
portanto, ortodoxa –, e a leitura ortodoxa é na 

verdade falsa, e, portanto, herética.” 



Sectarismo e poder
• Assim, a ortodoxia protestante trabalha com uma lógica 

em que o conhecimento se torna absoluto. 


• A verdade não está baseada nas Sagradas Escrituras, 
nem mesmo na Confissão e sequer baseado na própria 
voz verdade. 


• “A certeza da verdade é a face risonha da intolerância”, 
que se manifesta no ortodoxo que usa seu poder de 
imposição do absoluto de forma arbitrária e autoritária. 
(p. 127)



IV. O mundo que os 
protestantes habitam

V. “Os crentes são diferentes” - A ética protestante

VI. “Converta-se o indivíduo e a sociedade se 

transformará” - A ética social protestante

VII. Os inimigos do Protestantismo


VIII. Verdade e dogmatismo



Mestres e aprendizes



Mestres e aprendizes

• Primeiramente, se compreende que o converso ao 
adentrar o círculo do PRD será submetido ao 
conhecimento já adquirido pela comunidade. 


• A relação que existe neste momento é de mestre e 
aprendiz, em que o aprendiz nada sabe acerca de sua 
própria crença e o mestre é o detentor do monopólio do 
estoque de conhecimento. 



Mestres e aprendizes
• Nessa relação de subordinação, o caminho do saber não 

é caminho de espontaneidade, mas caminho de poder, 
no sentido que o processo de aprendizagem acontece 
com o mestre impondo suas definições de mundo. 


• Aqui, não se espera que o converso construa o seu 
universo de dentro para fora, construção que seria uma 
elucidação espontânea da experiência. 


• “A conversão vale” apenas “como experiência 
emocional” e “como mudança de orientação existencial”, 
pois o converso nada sabe. (p. 128-129)



Mestres e aprendizes

• O conhecimento do PRD é um conhecimento a priori na 
construção do mundo do converso, como já afirmado. 
Aquilo que o converso já possui de conhecimento não 
tem importância, pois diz respeito a um conhecimento 
adquirido em seu tempo de trevas e perdição. 


• Ele não tem o que dizer, apenas escutar, ou então, como 
Foucault diz, se referenciando a Kant novamente, 
“obedeçam, não raciocinem”. (FOUCAULT, Michel, 2008, 
p. 338)



Mestres e aprendizes

• Não é sem razão que os catecismos são as cartilhas dos 
aprendizes. Os catecismos são organizados em forma de 
perguntas e respostas. O aprendiz não precisa perguntar 
e sequer elabora a pergunta. Tudo está pronto. Basta 
decorar e repetir. (p. 129)



p. 129-130



Mestres e aprendizes

• Não é sem razão que os catecismos são as cartilhas dos 
aprendizes. Os catecismos são organizados em forma de 
perguntas e respostas. O aprendiz não precisa perguntar 
e sequer elabora a pergunta. Tudo está pronto. Basta 
decorar e repetir. (p. 129)



–MENDONÇA, Antônio Gouvêa, 1995, p. 200

“A experiência de muitos protestantes mostra 
mesmo que a aprendizagem anterior torna a 

conversão mais confiável para a liderança. Nas 
igrejas presbiterianas, por exemplo, o rito de 

ingresso de um candidato na comunhão da igreja é 
precedido de um exame de conhecimentos bíblicos 

e doutrinários. Há mesmo aulas de preparação 
prévia em classes especiais. Creio que pelo menos 
entre os presbiterianos, o aspecto epistemológico é 
mais importante do que a experiência emocional da 

conversão.” 



Organização do 
tempo e do espaço





Organização do  
tempo e do espaço

• Esta cosmovisão do PRD parte da compreensão 
fundamental da existência de uma dualidade de 
caminhos possíveis para o homem: o caminho largo e o 
caminho estreito. O caminho largo leva o homem para a 
perdição, o abismo ou o inferno. O caminho estreito para 
a salvação, o céu. Para aquele que não observa com os 
olhos da fé não existem apenas dois caminhos, pois as 
alternativas são múltiplas. Entretanto, para o PRD tudo é 
resumido a esta dualidade básica. (p. 131-134)



Organização do  
tempo e do espaço

• “Todo o tempo e todo o espaço estão subordinados a 
esta divisão original”. A forma de ver o mundo não está 
separada entre sagrado e profano para este protestante, 
pois todo o mundo foi transformado em templo sagrado e 
todo homem em sacerdote. 


• Ou seja, a vida toda está sob o manto do divino. 
Importante notar que mesmo o caminho largo é 
construído a partir de uma definição religiosa. Assim, 
quem está no caminho largo, os homens que não estão 
no caminho estreito, se apresentam como quem se rebela 
contra o sagrado. (p. 135-136)



Organização do  
tempo e do espaço

• Características:


• Peregrino;


• Recusa a aceitar o espaço-presente como destino;


• Caminho é o espaço e tempo que são negados e rejeitados como 
lar;


• Estar a caminho é viver sob o signo do ainda-não;


• Nova dualidade: provisório e definitivo;


• A vida é, na verdade, apenas uma preparação para a morte, que é 
o momento decisivo para este forasteiro. 



Organização do  
tempo e do espaço

• A morte é bem vista somente para o crente, pois ele sabe 
que será a transição entre a provação para o galardão, em 
que se inaugura para o homem aquilo que é real, o momento 
de libertação e plenificação. 


• Para quem está no caminho largo, ao contrário, é o 
momento do castigo eterno. 


• Importante destacar mais uma dualidade que surge: crente 
e ímpio. 


• Crente é o protestante. Ímpio são todos os que não 
pertencem a essa classe. (p. 138)



–ALVES, Rubem, 1979, p. 142

“A estruturação do espaço e do tempo, assim, não 
é o resultado, seja da atividade teórica, seja da 

atividade prática, dos homens. O universo 
protestante tem a solidez das coisas, a 

imutabilidade da natureza. Ele é tão inevitável (na 
realidade mais) quanto montanhas e mares, sóis e 

galáxias. Universo fixo, rigidamente estruturado por 
uma necessidade divina. Não é possível 

transformá-lo. É bem verdade que as aparências 
podem ser modificadas. Mas isto em nada altera a 

fixidez da essência que lhes subjaz.” 



Organização do  
tempo e do espaço

• Neste protestantismo o modo indicativo, que descreve como as 
coisas são, é privilegiado em relação ao imperativo, que não 
descreve fatos, mas enunciam imperativos morais. Existe um 
privilégio do conhecimento sobre a moralidade, do saber sobre 
a bondade, da doutrina sobre a vida. (p. 118)


• Diante de tal realidade definida, resta apenas compreender o 
universo, que não pode ser transformado. Salvação é, portanto, 
uma questão de compreensão e sua marca é o conhecimento 
absoluto. (p. 142)


• Assim, com base no conhecimento adquirido no passado, o 
futuro é o lugar da plenitude, o destino. O aqui e agora é 
somente o meio para o fim.



Providência divina



Providência divina
• No mundo protestante não existe espaço para a pergunta “por quê?”. 


• Nesta visão de mundo que torna o presente lugar estagnado, fixo, sólido e 
imutável, a doutrina da providência divina é invocada quando 
questionamentos da realidade surgem e sempre está pronta com a 
resposta: 


• “É a vontade de Deus”. 


• Em Calvino, diferente de Lutero, esta doutrina é defendida com a intenção 
primária de expressar o caráter soberano e absoluto de Deus e não a graça 
salvadora de Deus. (TROELTSCH, Ernst, 1981, p. 582)


• Em um mundo dualista em que existe caminho largo e estreito, ímpios e 
crentes, perdição e salvação, esta doutrina revela uma visão de mundo 
monista. Como estas duas visões podem ser harmonizadas? (p. 143)



Providência divina

• Doutrina da dupla predestinação:


• “Deus, de forma sábia, bondosa e eficaz, 
predestinou alguns homens para a salvação e outros 
para a perdição, de sorte que ninguém que tenha 
sido predestinado para a salvação se perde, e 
ninguém que tenha sido predestinado para perdição 
se salva. Assim, caminho largo e caminho estreito e 
todas as dualidades que se seguem, são efeitos de 
uma causa única: o decreto de Deus.” (p. 143)



Providência divina
• Rubem Alves compreende que a doutrina da providência 

é a mais alta categoria explicativa de que se vale a 
racionalidade protestante. (p. 143)


• Para mentalidade protestante, qualquer que seja o 
acontecimento, alegre ou trágico, esta doutrina é 
invocada. Todas explicações analíticas para os 
acontecimentos da vida são reduzidas a “causas 
secundárias” e consideradas inúteis, uma vez que a 
causa primária e real é obtida com base na providência 
divina, que é “invisível, irresistível, misteriosa, não-
analisável”. (p. 242-243)



–WEBER, Max, 2013, p. 134

“O Pai no céu do Novo Testamento, tão humano e 
compreensível, que se alegra tanto ao ver o 

arrependimento de um pecador como quando uma 
mulher encontra uma peça de prata que havia 

perdido, vai-se embora. Seu lugar fora tomado por 
um ser transcendental, para além de onde se pode 

chegar o entendimento humano, que, com Seus 
decretos completamente incompreensíveis, decidiu 
o destino de cada indivíduo e regulou os mínimos 

detalhes do cosmos da eternidade. A graça de 
Deus é, uma vez que Seus decretos não a podem 
mudar, tão impossível de perder para aqueles a 

quem Ele as concedeu quanto irrealizáveis àqueles 
a quem Ele a negou.” 



Providência divina
• Como é relacionada esta causalidade divina com os 

fenômenos da vida cruéis e desumanos, como por 
exemplo a fome, a pobreza, a dor, a injustiça, as guerras, 
os genocídios, a crueldade, etc.? 


• Como relacionar esta causalidade divina com mortes 
estúpidas, como, por exemplo, um pai que assassina a 
própria filha? 


• Os padrões éticos válidos para os homens não seriam 
válidos para Deus?



–ALVES, Rubem, 1979, p. 145

“[…] ou Deus não é a causa do mal, não sendo, 
portanto, onipotente, ou ele é a causa do mal, não 
sendo, portanto, amor. Os crentes não levantam 

tais questões críticas, mas “se humilham perante a 
potente mão de Deus”. Há, evidentemente, uma 

suspensão do ético. A ética vale para os homens, 
mas não vale para Deus. A expressão “os mistérios 

da Providência” enunciam exatamente a 
perplexidade e o espanto ante o absurdo que, pela 
doutrina da Providência, é afirmado como ‘bom e 

justo’.” 



Providência divina

• Todo fenômeno, seja ele uma experiência religiosa ou 
qualquer experiência da vida, que ocorrem no tempo 
presente, são “cobertas pela sombra misteriosa e 
bondosa da Providência”. (p. 145)



Providência divina

• A experiência é posta em lugar de “aparências” e habita o 
nível da “falsidade”, pois o que é vivido e sentido não 
possui significação. Assim, o trágico, que é categoria da 
experiência, é sacralizado, se transformando em teofania. 
Esta doutrina garante o final feliz, justo e bom, e dispensa 
a invocação ética, que fica suspensa em nome de uma 
eternidade de felicidade. (p. 145-146)



Providência divina

• Diante da visão de mundo construída, Rubem Alves cita a 
irônica fala de Hegel em que diz que os cristãos 
“amontoaram tantas razões para confortá-los na 
desgraça... que nós poderíamos ficar tristes, afinal, 
porque não podemos perder um pai ou uma mãe uma 
vez por semana.” (KAUFMANN, Walter, 1966, p. 32)



Providência divina
• É possível perceber um aspecto já citado, quando foi analisada a teoria 

do conhecimento deste protestante: a aversão à dúvida. Quando, diante 
de um fato trágico, a visão de mundo deste protestantismo responde 
com “é a vontade de Deus”, o PRD revela sua impotência diante do 
irreparável e a esperança de que haja um sentido diante da tragédia na 
vida. Trata-se de um “protesto contra o irracional”. Porém, quando não é 
a dor que protesta contra o irracional, mas sim aquele que não sofre, “a 
linguagem sobre a Providência deixa de ser confissão de uma esperança 
e se transforma numa justificação lógica do absurdo”. Quem não sofre, 
pode, de maneira racional e fria, oferecer aos desgraçados os 
argumentos para explicar a desgraça. Dentro desta racionalidade 
protestante, se justifica a realidade como fatalidade, absolutizando as 
coisas como elas são e impedindo o “dizer ético que afirma que o que é 
não deveria ser”. Assim, se mantém fora do olhar de mundo protestante 
a desorganização e o caos, já que a dúvida não pode se estabelecer. (p. 
148)



Providência divina

• . “O que foi dito no passado é a voz da eternidade. Vale 
para sempre.” (p. 151)


• “[…] ela interdita o exercício crítico das emoções”. (p. 
153)



p. 154-155



Providência divina

• Logicamente, se torna muito complicado conciliar a 
responsabilidade do homem com a Providência. Se 
estabelece aqui um paradoxo em que este 
protestantismo eleva a condição de mistério. “Ora como 
se tudo dependesse de Deus”; “Age como se tudo 
dependesse de ti”. A contradição é evidente e o “como 
se” revela a ficção da fórmula, em que a inteligibilidade 
não se encontra. (p. 157-159)



Providência divina

• Embora existam variações nas aparências do mundo dos 
protestantes, a Providência estabelece um mundo fixo e 
acabado, em que uma realidade processual não é 
possível.



–ALVES, Rubem, 1979, p. 159

Rubem Alves ressalta um ponto recorrente nesta 
pesquisa, a relação do PRD com os tempos, pois 

“o real se constituiu num só momento 
cosmogônico originário, antes do tempo histórico. 

O futuro é apenas a revelação do que já estava 
presente, no passado. No presente, o que já existia 
de forma seminal no passado, se torna atual. Não 

existe lugar para o novo, o novo como uma síntese 
inesperada. O futuro não pode surpreender o 
passado. Admitir o inesperado é duvidar da 

Providência, é fazer lugar para o fortuito e para o 
acaso. Mas, ao fazer assim lugar para a operação 
da liberdade, como criação do novo, destrói-se a 
certeza do ‘happy end’. O preço da liberdade é o 

fim das certezas. E isto é terrível.” 



Providência divina: 
oração?



Providência divina: oração?

• A linguagem da oração exprime um desejo daquele que 
ora. Diante de Deus é derramado as angústias, tristezas e 
sentimentos mais profundos da alma humana. Seria uma 
grande destituição do sentido da oração que a pessoa 
que ora não cresse que o seu desejo é capaz de 
modificar o curso dos eventos.



Providência divina: oração?
• Existem argumentos que buscam harmonia entre a doutrina aqui 

destacada e a oração, como por exemplo a subordinação àquilo 
que se deseja com a vontade de Deus. 


• Mas, nesse caso, não bastaria o crente apenas pedir pela vontade 
soberana de Deus, sem referência aquilo que se deseja? 


• A oração não se tornaria supérflua e desnecessária?


• Poderiam argumentar também que oração é essencialmente 
comunhão com Deus e não um esforço para mover Deus.


• Entretanto, estes argumentos não esgotam a oração, que é 
petição, súplica, luta com Deus. (p. 163)



Providência divina: oração?
• Dentro do universo fixo e determinado, o mesmo homem que 

crê nesta visão de mundo coloca entre parêntesis a linguagem 
indicativa da Providência. 


• A esposa, devido a doutrina da dupla predestinação, ora para 
que Deus converta seu marido incrédulo, a mãe ora que seu 
filho retorne para a Igreja e deixe os caminhos do mundo, o pai 
ora para que a filha seja curada e o empresário para que os 
negócios sejam bem-sucedidos. 


• Existe, claramente, uma expectativa de que, misteriosamente, 
os desejos de quem ora possam mover a vontade suprema, que 
permaneceria inalterada caso a oração não fosse anunciada. (p. 
164)



–ALVES, Rubem, 1979, p. 164

“A oração, portanto, revela algo surpreendente: um 
crente que não crê na Providência como 

causalidade de ferro, e um outro Deus que acolhe 
os desejos humanos e altera o curso dos eventos. 
Num universo rigorosamente determinista, em que 

as emoções são impotentes frente ao real, a oração 
é uma impossibilidade.” 



Providência divina: oração?

• Como se explica essa contradição? Se crê na 
Providência e se pratica a oração? Para Rubem Alves é 
na psicanálise que se encontra uma resposta factível.


• Segundo Freud, existe semelhança entre a vida psíquica 
dos homens que lançam mão da magia para alcançar 
seus objetivos e a vida psíquica dos neuróticos. São os 
desejos dos homens que os motivam a fazer uso da 
magia. (FREUD, Sigmund, 1996, p. 97)



Providência divina: oração?
• Existe nesses homens uma recusa do seu ego em relação ao 

veredito final dos fatos. No caso dos neuróticos existe a “crença 
de que seus desejos são capazes de abolir o mundo real e 
poderoso para criar os desejos a que eles aspiram”. Neste 
sentido, a oração para este protestante é um protesto, uma 
evidência de que o “rebelde ainda não morreu”, de que a 
“consciência ainda não se curvou, de forma total, à 
Providência”, de que a “alma ainda é capaz de dizer os seus 
desejos, em oposição à fatalidade”. (p. 165)


• Uma vez que não existe uma síntese entre razão e sentimento, a 
racionalidade desse Protestantismo permanece fria e o seu calor 
permanece amorfo. Nesse contexto, orar é sintoma de uma 
neurose. (p.165-166)



A ética protestante



A ética protestante

• No mundo dos protestantes, outro aspecto a ser 
analisado é a dimensão ética. Após os “mestres”, que já 
habitam o mundo dos protestantes, terem introduzido 
para o “aprendiz” de forma mais precisa o universo em 
que habitam e todo o sentimento ter se tornado em 
conhecimento, a salvação precisa se materializar visível e 
objetivamente na vida do converso.


• Isto só acontece quando a salvação é assumida em 
forma de comportamento. (p. 168)



A ética protestante

• Enquanto na eclesiologia luterana está envolta na 
questão da Igreja e da Graça, no calvinismo a igreja não é 
um mero órgão de salvação em que tudo se desenvolve 
como um resultado lógico da graça. 


• No calvinismo todos os aspectos da vida de quem está 
na comunidade está submetida a uma determinada 
regulamentação cristã.



A ética protestante

• Não existe espaço para equívocos em relação a 
fisionomia do Espírito que age no salvo. Uma vez que 
existe uma fisionomia da salvação, em que “desenha-se 
[...]” um “[...] ‘novo ser’”, a igreja já sabe quais são as 
marcas que distinguem, de forma clara e precisa, os 
verdadeiros dos falsos crentes, o “joio” do “trigo”.


• O conhecimento absoluto, embora necessário, também 
não é suficiente, uma vez que nem todo aquele que 
confessa é aquilo que confessou.



A ética protestante

• Para estabelecer um verdadeiro crente é necessária a 
confissão da reta doutrina e um comportamento 
conforme as normas estabelecidas pela Igreja. 


• Aqui entra a moralidade como condição de 
pertencimento na comunidade, a qual é estabelecida pela 
própria igreja, que é detentora do monopólio do 
conhecimento ético. (p.169)



A ética protestante

• Como o pensamento calvinista tornou-se apto a 
identificar a verdadeira fé? 


• Weber responde: “por um tipo de conduta do cristão que 
servisse para aumentar a glória de Deus” (WEBER, Max, 
2013, p. 143)



–ALVES, Rubem, 1979, p. 172

A racionalidade da moral protestante se revela na 
disciplina eclesiástica, que 

“se define como um conjunto de mecanismos, 
regulamentados por um texto universalmente 

aceito dentro dos limites da Igreja, que cataloga as 
faltas passíveis de punição, recebe queixas e 

denúncias contra os transgressores, julga-os e 
pune-os com penas que podem ser admoestações, 

afastamento da participação dos sacramentos e 
exclusões, pela qual o faltoso é eliminado da 

comunhão da Igreja.” 



A ética protestante
• Por definição teológica todos os homens são pecadores. 

Logo, como a instituição religiosa, que se transforma 
em um tribunal eclesiástico, que julga a condição 
ética dos membros da comunidade por um viés 
jurídico, conseguem julgar todos os pecados com a 
autoridade necessária?  

• Não são todos os pecados que são julgados. Somente os 
pecados que tem condições de distorcer a fisionomia da 
salvação. Se não fosse assim, todos aqueles que 
ocupam cadeira de juízes nesses tribunais estariam 
desqualificados, pois também possuem pecados.



–ALVES, Rubem, 1979, p. 173

“(...) os pecados passíveis de punição demarcam 
uma zona de culpa, revelam uma existência 

separada de Deus e indicam que o destino eterno 
da alma está em jogo. Já me preparava para dizer 
que a disciplina eclesiástica estabelece os limites 
entre o humano e o desumano. Mas contive-me a 

tempo. Esta ética protestante ignora estas 
categorias. O correto é dizer-se que ela marca os 

limites entre a graça e a desgraça.” 



A ética protestante
• Uma vez que o essencial é o que é visto pelos olhos, ironicamente, se 

adota uma lógica de justificação pelas obras, já que o crente é julgado 
pelo que ele faz e não pelo que ele é.


• Lutero percebeu que a busca pela perfeição moral gera a angústia no 
homem. É a partir daí que ele afirma que os homens são justificados pela 
graça, produto do amor de Deus, e não por “superávits morais” humanos. 


• Assim, dentro dessa lógica da ética protestante, o que se tem não é a 
graça libertando o homem da lei, como na teologia luterana e paulina, 
mas a graça como poder para cumprimento da mesma. 


• “O que significa que a quebra da lei é a evidência de que o crente se 
afastou da graça. Logicamente, quem quebra a lei deve ser afastado da 
participação dos sacramentos”, ou seja, punido. (p. 200)



A ética protestante
• Pecados passíveis de julgamento:


• Pecados sexuais;


• Transgressão do domingo;


• Vícios;


• Honestidade;


• Crime de pensamento.



A ética protestante: 
pecados sexuais



A ética protestante: 
pecados sexuais

• O princípio que rege as ilicitudes sexuais é: o sexo é 
permitido se, e somente se, ele ocorrer dentro do 
casamento. Desta forma, independentemente de cada 
contexto em que um ato ilícito ocorrer, infringindo a 
norma estabelecida, a pessoa será passível de punição. 
Importante ser salientado que a lei civil é de extrema 
importância dentro desse processo jurídico cujo infrator é 
submetido, pois ela é parâmetro para julgar se a norma 
foi ou não transgredida. (p. 174-176)



A ética protestante: 
pecados sexuais

• Dentro do processo de julgamento a legalidade é 
privilegiada em relação ao amor e a forma em relação à 
vida. “O amor, a fidelidade, a responsabilidade, como 
determinações existenciais da situação moral são 
colocados entre parêntesis como irrelevantes”, pois o 
que importa é o parecer técnico entre o ato julgado e a lei 
estabelecida. (p. 176)



A ética protestante: 
pecados sexuais

• Em especial nesse caso, existe o agravante de que toda 
referência ao sexo é sempre vista de um ponto negativo: é perigo 
e tentação.


• Rubem Alves destaca que não se encontra uma doutrina positiva 
sobre a sexualidade, mas apenas um silêncio acerca do assunto. 


• O motivo do silêncio, justifica Rubem Alves, é que no mundo 
protestante o prazer sexual não é visto como graça, mas como 
algo transitório e acidental, com destaque para a função 
reprodutiva.


• Neste sentido, a ética protestante entende que sexo tem lugar 
apenas como concessão e como permissão. (p. 178-179)



A ética protestante: 
pecados sexuais

• É importante notar a influência do pensamento grego, por 
intermédio de Agostinho de Hipona. No pensamento de 
Agostinho sexo não é um fim, mas apenas um meio, e 
seu objetivo é de apenas complementar o número de 
predestinados para a salvação e para a perdição. Nesta 
antropologia de influência grega existe uma 
predominância das funções intelectuais da alma em 
detrimento dos impulsos vitais do corpo e a repressão 
destes impulsos do corpo é tida como “cura” da 
“desordem antropológica” do homem. (p. 179)



–ALVES, Rubem, 1979, p. 180

A proximidade desta ética com o catolicismo 
medieval também é notada por Rubem Alves: 

“Trata-se de um silêncio que fala. Fala o 
neoplatonismo. Fala Santo Agostinho. Fala toda a 

espiritualidade católica, com toda sua exaltação da 
castidade, e a imposição da abstinência sexual a 

todos aqueles que desejam atingir a espiritualidade 
mais alta da vida religiosa.” 



A ética protestante: 
pecados sexuais

• Rubem Alves conclui que


• “[…] na moralidade sexual e na ética do corpo, encontramos, a 
meu ver, a forma concreta daquilo que já indicamos quando 
discutimos a teoria protestante do conhecimento: o 
Protestantismo substitui a vida pela linguagem, o corpo pela 
palavra, a experiência por um dizer que a ignora. E se a 
essência da neurose é a repressão do corpo por uma 
racionalidade que lhe é estranha, temos de chegar à conclusão, 
de que a ética protestante tende, inevitavelmente, a produzir a 
neurose. Mas o Protestantismo é apenas uma espécie de um 
grande gênero que inclui o Catolicismo. Poderíamos generalizar 
as conclusões: toda a religião que, em nome de uma ordem 
espiritual, impõe sobre o corpo um regime de sistemática 
repressão, tende a produzir personalidades neuróticas.” (p. 184)



A ética protestante: 
transgressão do domingo



A ética protestante: 
transgressão do domingo

• No Breve Catecismo, se encontra a norma: 


• Deve-se santificar o Domingo com um santo 
repouso por todo esse dia, mesmo das ocupações e 
recreações temporais que são permitidas nos outros 
dias, empregando todo o tempo em exercícios 
públicos e particulares de adoração a Deus, exceto 
o tempo suficiente para as obras de pura 
necessidade e misericórdia. (ASSEMBLEIA DE 
WESTMINSTER, 2016, p. 244)



A ética protestante: 
transgressão do domingo

• Como foi afirmado anteriormente, todos os dias fazem 
parte da peregrinação do crente para se alcançar a 
eternidade, de forma que não existe separação entre 
sagrado e profano dentro da visão de mundo protestante. 
Neste sentido, “o domingo é o oásis” para o crente, um 
dia em que se exige a paralisação das atividades de 
produção, consumo e de prazer. Trata-se do dia da 
Palavra, tempo de estudo e de ouvir o sermão, em que 
todas as ideias sobre a realidade são ratificadas. 
Domingo é tempo de meditação, comunhão e de 
renovação espiritual para os demais dias da semana. (p. 
188)



A ética protestante: 
transgressão do domingo

• O imperativo de descanso que existe aqui nada tem a ver com 
o descanso do corpo, mas ao principal dos dias da semana 
em que, mais do que nos outros dias, o corpo será reprimido 
do seu desejo por se exprimir e será levado mais uma vez a se 
reprimir, para que a alma do fiel se exprima. Portanto, o 
domingo não se refere a uma ética natural e humanista, que 
interrompe a semana de trabalho cansativa. O que permanece 
no domingo é a repressão, com determinações do que é lícito 
ou proibido neste dia santo, com a invocação do mandamento 
em que “Deus disse”. Desta forma, cessam as tentativas de 
justificar o descanso com base nas necessidades humanas e 
prevalece a legalidade e possibilidade de julgamento dos 
infratores que violarem o dia santo. (p. 188-189)



A ética protestante: 
vícios



A ética protestante: vícios

• Outro aspecto em que a ética protestante pode levar o 
acusado ao tribunal diz respeito aos vícios. As razões 
para os vícios serem passíveis de punição não tem 
origem em questões médicas. Quando se justifica a 
oposição ao vício por razões relacionadas a saúde se 
trata apenas de mais um argumento, acrescido da “razão 
religiosa fundamental: meu corpo não me pertence. Ele 
pertence a Deus”. (p. 190)



A ética protestante: vícios

• Da mesma forma como a moralidade sexual e a guarda 
do domingo, estamos diante de um quadro em que: o 
corpo é um meio para determinados fins; a corrupção do 
corpo implica na inversão desta ordem – o corpo se 
transformando em fim; e a restauração da ordem divina 
se expressa nos imperativos da moralidade, exigindo 
sempre que o corpo seja subjugado pela disciplina, 
deixando de ser instrumento de si mesmo e passando a 
ser instrumento de Deus. (p. 192)



A ética protestante: vícios
• Portanto, o vício, que é “uma relação entre corpo e um 

objeto qualquer, na qual o corpo é escravo do objeto”, 
revela um corpo impotente face ao impulso, embora o 
sujeito saiba que o vício é irracional. Aqui o homem se 
mostra impotente para se submeter ao controle da 
racionalidade divina, o que significa que a graça não está 
operando de forma plena nesse sujeito. Se a função da 
graça é curar e restaurar a ordem da relação corpo-alma, 
submetendo a vitalidade do homem à racionalidade e, 
entretanto, o corpo está sendo controlado de forma 
irracional, estamos diante de um quadro grave do sujeito e 
passível de condenação, pois o corpo ainda não se 
submeteu totalmente ao poder de Deus. (p. 193)



A ética protestante: 
honestidade



A ética protestante: 
honestidade

• “O crente deve ser um espelho dos fatos”, pois 
honestidade é dizer a verdade sempre. Tudo o que tange 
o comportamento do crente, verbal ou não, deve exibir 
uma perfeita conformidade com aquilo que é, sem 
dissimular, esconder ou enganar. Rubem Alves faz uma 
análise deste protestante afirmando que não é difícil que 
ele seja um bom cientista. Entretanto, a pobreza literária 
desse protestantismo se explica por esta forma de ser, 
que subordina a imaginação à observação, uma vez que 
a consciência não transcende o dado. (p. 198)



A ética protestante: 
honestidade

• Outro ponto importante destacado por Rubem Alves 
acerca da honestidade diz respeito a conexão dos fatos 
com a providência divina. Quando se mente, se nega ao 
outro o acesso aos fatos. E os fatos pertencem ao outro 
não por direito natural, mas por serem produto da 
providência de Deus. Assim, ao mentir, não somente se 
nega ao próximo o que lhe pertence, mas se nega a Deus 
o que lhe pertence. Negar a Deus o que foi por ele criado 
é mascarar o que Deus produziu e aí se encontra a 
gravidade deste aspecto da moral nesse protestantismo. 
(p. 198-199)



A ética protestante: 
crime de pensamento



A ética protestante: crime 
de pensamento

• “A pretensão de posse da verdade torna impossível a 
tolerância, sem a qual a liberdade e o livre-exame não 
podem sobreviver.” (p. 270)


• Portanto, na classe de pecados que constituem crime de 
pensamento se encontram os atos mais graves. 


• O crime do herege não é sucumbir a alguma fraqueza da 
carne, mas rejeitar o conhecimento absoluto.



A ética protestante: crime 
de pensamento

• Se este conhecimento absoluto for colocado em situação 
de risco, significa que todo o sistema de conhecimento 
está em risco, pois uma nova verdade está sendo 
proposta. 


• Se todo o sistema está em risco, se cria a possibilidade 
de surgimento de um novo sistema. 


• O crime de pensamento ultrapassa a questão ética, pois 
tem relação com a verdade e a liberdade para 
desestruturação de um sistema cognitivo e criação de um 
outro. (p. 199)



A ética protestante: crime 
de pensamento

• Profetas não são bem-vindos no PRD. O PRD está imerso a 
um pensar intolerante, pois somente aquele que duvida é 
que pode tolerar, pois não se pretende ser detentor do 
monopólio da verdade. 


• “O amor à verdade, afirmada como posse, é o lado risonho 
do seu aposto: a intolerância para com aqueles que 
sustentam um pensamento divergente”. 


• O herege, dentro desse contexto, é aquele que contesta as 
“regras do jogo”, que denuncia, que proclama, que não se 
sente envergonhado, que não esconde suas ideias. (p. 271)



A ética protestante: crime 
de pensamento

• “Na heresia, revela-se um deslocamento no centro do sagrado: não 
mais o consenso político-social, mas uma experiência, no momento 
solitária, talvez individual, talvez compartilhada por poucos.” (p. 272)


• Não é a toa que pessoas tiveram de ser queimadas, tanto por 
católicos como por protestantes. 


• A heresia tenta subverter uma visão de mundo estabelecida e criar 
uma nova. 


• Quando a instituição eleva a verdade absoluta e faz a salvação 
depender de tal conhecimento, a mensagem do herege coloca a 
instituição do lado da perdição e, consequentemente, força a 
instituição ao ataque furioso para defender “A Verdade”. (p. 273)



–ALVES, Rubem, 1979, p. 273

Rubem Alves afirma que  
“trata-se de um sistema global, fechado: 

conhecimento que não pode ser contraditado por 
experiência alguma. O discurso passa a ser o seu 
próprio ponto de referência. Nenhuma experiência 
que lhe é exterior pode ser invocada para criticá-

lo.” 



A ética protestante: crime 
de pensamento

• Nesse sentido, o livre exame protestante é uma 
permissão para heresia. 


• Conforme dito anteriormente, a possibilidade de uma 
liberdade de consciência individual para ler e interpretar o 
texto sagrado não existe. 


• Aqui é travada uma guerra entre fracos e forte, entre a 
minoria e a maioria ortodoxa.



A ética protestante: crime 
de pensamento

• A maioria é fiel a confissão da reta doutrina, cuja 
aceitação é critério para participação na comunidade. 


• Aquele que leva a sério o livre exame, que não se 
esqueceu de sua intuição inicial no momento de 
conversão, que se recusa a repetição e se atreve ao 
novo, “pressupõe que a verdade não se esgotou no 
passado” e acredita em mundos novos, anunciando 
novas visões, este é o herege. (p. 273-274)



–KAUFMANN, Walter, 1965, p. 324 apud ALVES, Rubem, 1979, p. 274-275.

“Ó, meus irmãos, um homem, certa vez, viu os 
corações dos bons e dos justos e disse: ‘Eles são 
fariseus’. Mas ele não foi entendido. Os bons e os 
justos não podiam compreendê-lo. O seu espírito 

estava prisioneiro de sua boa consciência. A 
estupidez dos bons é imensamente sagaz. Esta, 

entretanto, é a verdade: os bons têm de ser 
fariseus – eles não têm nenhuma opção. Os bons 
têm de crucificar aquele que inventa a sua própria 

virtude.” 



A ética protestante: crime 
de pensamento

• Estamos diante de duas determinações temporais de espírito, 
em que os ortodoxos estão voltados para o passado e os 
hereges desejam criar o futuro. (p. 276)


• Nesse aspecto da ética protestante, em que o crime de 
pensamento é passível de julgamento, a questão é menos 
inerente a verdade ou falsidade e mais sobre perdedores e 
ganhadores. 


• “Heresia e ortodoxia são palavras inventadas pelos 
ortodoxos.” (p. 276)


• E, como já foi anunciado, os ortodoxos são aqueles que tiveram 
poder para impor suas ideias.



Os inimigos do 
protestante



Os inimigos do protestante
• A visão dos inimigos é muito clara para os participantes da 

comunidade religiosa e a definição de quem é inimigo faz 
parte da maneira que o PRD tem de compreender a si 
mesmo. (p. 240)


• Inimigo é aquele com quem não se tem a possibilidade do 
diálogo e da cooperação.


• Do contrário, seria um amigo, em busca do bem comum. 


• Se conclui aqui que inimigo é aquele que se deve temer, 
fugir, pois ele deseja a minha perdição e não existe 
possibilidade de aproximação.



Os inimigos do protestante
• A identidade da comunidade também é impactada por quem ela define 

como inimigo, uma vez que a identidade da comunidade está definida 
em termos de dar combate a certo inimigo. 


• O que ocorre quando o inimigo se torna amigo? 


• “A comunidade em questão perde a sua razão de ser, sua função, sua 
identidade e está condenada a desaparecer.” 


• A tentativa de transformar inimigos em amigos é, dessa forma, 
equivalente à traição e à subversão. 


• “Esta é a razão por que a Inquisição sempre afirmou que só negam a 
existência das bruxas aqueles que, secretamente, estão ligados à 
bruxaria. É bruxaria negar a bruxaria. É heresia negar a heresia.” (p. 241)



Os inimigos do 
protestante: Igreja 

Católica



Os inimigos do protestante: 
Igreja Católica

• O grande ponto levantado por Rubem Alves diz respeito a 
guerra metafísica que é enfatizada pelo PRD quando o assunto 
é o catolicismo romano. 


• A questão não é propriamente indicar que nos países em que o 
catolicismo prevaleceu houve um atraso e nos países de 
predominância protestante houve prosperidade econômica. 


• O ponto é a associação dessa prosperidade com uma fidelidade 
à verdade divina e o atraso a uma maldição por corromper a 
verdade. 


• Existe aqui um conflito entre luz e trevas, entre salvação e 
perdição, entre verdade e falsidade. (p. 243)



Os inimigos do protestante: 
Igreja Católica

• Tudo está relacionado a teoria do conhecimento protestante. 
Para o Protestantismo a verdade se tornou objetiva e 
documentada num documento escrito – confissão da reta 
doutrina. Nada aqui pode ser alterado e os protestantes negam 
que os concílios que preparam tais textos foram influenciados 
pelo seu contexto histórico-social. Assim, o documento passa a 
ter caráter praticamente divino e absoluto. A Igreja Católica, ao 
contrário, “afirma que o mesmo Espírito que inspirou as 
Escrituras continua vivo em si mesmo. Não lhe é possível, 
portanto, separar a sabedoria do texto da sabedoria da 
instituição.” 


• Ou seja, a leitura que a IC faz do texto através do magistério “é 
o próprio Espírito Santo se interpretando a si mesmo”. (p. 244)



Os inimigos do protestante: 
Igreja Católica

• Embora as confissões do Protestantismo tenham sua 
equivalência ao magistério da IC, conforme foi indicado 
no tópico acerca da teoria do conhecimento protestante, 
qual seria a razão para os protestantes não perceberem 
que a identidade de sua leitura do texto sagrado não é 
“pura”, mas está condicionada a todo um processo que 
produziu uma leitura uniforme da “verdade”, da forma 
como a IC percebe?



Os inimigos do protestante: 
Igreja Católica

• Em primeiro lugar, os mecanismos de interpretação na IC 
estão institucionalizados de forma clara, “enquanto que 
no Protestantismo eles são mascarados pela ilusão do 
livre exame”.


• Uma segunda razão é de natureza psicossocial, pois, 
para o Protestantismo preservar sua identidade é 
necessário que ele se defina em relação a IC em termos 
de inimizade radical. “Tal necessidade não pode permitir 
a tomada de consciência de uma identidade fundamental 
que os caracteriza a ambos, na sua atitude para com os 
textos sagrados.” (p. 244-245)



Os inimigos do protestante: 
Igreja Católica

• O grande símbolo deste erro é o dogma da infalibilidade 
papal, que caracteriza, na ótica protestante, à voz dos 
homens em oposição à voz de Deus. Nesse sentido, 
todos os demais erros – mediação de Maria, mediação 
dos santos, uso de imagens idólatras, etc. – são 
secundários, resultados de um passo falso: a rejeição do 
sola Scriptura.


• Por que não houve alegria após o Concílio Vaticano II?


• Porque o PRD necessita do Catolicismo como inimigo.



–ALVES, Rubem, 1979, p. 245-246

“A Inquisição se criou para, entre outras coisas, 
acabar com as bruxas. Mas, se não existissem 

bruxas? E se tais estranhas mulheres nada mais 
fossem que parteiras, práticas na manipulação de 
ervas ou, quem sabe, pessoas com desarranjos 

mentais? Não haveria razões para a Inquisição. Por 
isto, as instituições cuidam que o problema que 
elas pretendem resolver seja real. A Inquisição 

definiu e encontrou as bruxas. O Protestantismo 
necessita, para justificar-se, de um Catolicismo 

apóstata e inimigo. E ele o encontra.” 



Os inimigos do 
protestante: liberalismo



Os inimigos do protestante: 
liberalismo

• A grande questão em relação a ele é sua atitude frente aos textos bíblicos, pois 
ele tem a cosmovisão científica moderna como ponto de partida e instrumento 
metodológico para interpretação dos textos sagrados.


• Ao se aplicar instrumentos críticos ao texto, mesmos instrumentos utilizados 
para análise de outros textos – não sagrados – as Escrituras se tornam 
documentos entre outros documentos. 


• Uma vez que a análise do texto sagrado passa a estar condicionada pela 
história, pela cultura, pela sociedade, pela psicologia dos seus autores, 
instaura-se o relativismo. 


• A instauração desse elemento relativista é danosa para todo o sistema que 
defende a verdade absoluta. 


• “Arruína-se a certeza ao se roubarem dela seus fundamentos objetivos.” (p. 
257)



Os inimigos do protestante: 
liberalismo

• Rubem Alves questiona: “Não seria esta, entretanto, a 
consequência inevitável do livre exame?” 


• Ele ainda diz que o Liberalismo é quem levou o livre 
exame até suas últimas consequências. 


• O Protestantismo recua diante de tal afirmação, uma vez 
que se trata de uma ameaça que impede a distinção 
entre ortodoxia e heresia.



Os inimigos do protestante: 
liberalismo

• A fé, na teologia liberal, não é cosmovisão. Ela não é 
substituta pela ciência. “A fé tem a ver com a estrutura do 
espírito”, pois “a mensagem do Evangelho se dirige à 
subjetividade”. A mensagem do texto não tem como 
intenção a constituição de um novo conhecimento, mas 
de arrependimento, “metanoia”, mudança das estruturas 
do espírito, e “se constrói em torno do dever ser da 
subjetividade”. (p. 259)


• “Fé deixa de ser confissão sobre uma Pessoa e passa a 
ser conhecimento abrangente, totalitário, 
cosmovisão.” (p. 264)



Os inimigos do 
protestante: mundanismo



Os inimigos do protestante: 
mundanismo

• Este próximo inimigo não atua no campo das ideias. Ele não tem 
uma teoria e nem deseja ter. 


• O Mundanismo, terceiro inimigo a ser analisado, é aquele que 
abala a ética protestante. 


• Enquanto a ética protestante exige a repressão ao corpo, o 
mundanismo “é um estilo de vida em que a carne é mais poderosa 
que o mandamento divino”. 


• Esse inimigo coloca em risco a fisionomia da salvação dos 
crentes. (p. 264-265)


• Ataca o comportamento.



Os inimigos do 
protestante: evangelho 

social



Os inimigos do protestante: 
evangelho social

• A leitura que essas teologias realizam acerca do 
Evangelho privilegiam o imperativo em detrimento do 
indicativo. Neste sentido, os ensinos morais do 
Evangelho ganham ênfase. Fundamentada nos ensinos 
de Jesus, o Evangelho Social busca estabelecer no 
presente princípios básicos para uma ordem justa e 
fraterna. Assim, o Evangelho, que para o ortodoxo se 
refere a salvação da alma do indivíduo para depois da 
morte, para o Evangelho Social se trata de “uma utopia 
político-social que deveria se realizar num futuro 
histórico.” (p. 266-267)



Os inimigos do protestante: 
evangelho social

• Enquanto que para o protestantismo tradicional o 
presente está interditado, sem possibilidade de mudança, 
o Evangelho Social faz uma leitura da Bíblia que exige 
uma “transformação das estruturas da sociedade”, para 
que ela se transfigure numa ordem justa e fraterna”. (p. 
268)


• O Protestantismo analisado nunca deu ênfase em uma 
ética social. Na verdade, todo seu esforço está 
direcionado para a alma de indivíduos. O PRD pode dizer 
tudo o que precisa ser dito sem mencionar a necessidade 
de transformar o mundo. (p. 216)



Os inimigos do protestante: 
evangelho social

• Quando esse protestantismo se viu pressionado a falar acerca 
das questões sociais, falou com o propósito de desqualificar suas 
pretensões, mantendo sua posição fatalista acerca do presente, 
impedindo a articulação entre a vida e a economia. (p. 220)


• Max Weber, ainda relaciona a visão deste protestantismo acerca 
da pobreza com sua visão de mundo baseada na doutrina da 
Providência. A conclusão a que ele chega sobre a distribuição 
desigual de bens no mundo diz respeito a uma “especial 
distribuição da Divina Providência, que, nessas diferenças, assim 
como na graça particular, perseguia fins secretos, não conhecidos 
pelo homem”, o que, para mentalidade do PRD, é uma 
“confortante segurança” – ou certeza. (WEBER, Max, 2013, p. 
177)



–ALVES, Rubem, 1979, p. 268

Em suma, o Evangelho Social “transforma a fé, de 
um conhecimento metafísico absoluto, em um 

programa de ação política. Perde-se, assim, o que 
é mais central para a cosmovisão protestante: a 

mensagem da salvação eterna da alma depois da 
morte. O Evangelho Social nega o problema central 

em torno do qual se estrutura o universo 
protestante. Nega seu equacionamento da questão 
do conhecimento, ao privilegiar o imperativo sobre 
o indicativo. Nega a sua estruturação de mundo. E 

finalmente nega a centralidade da ética de 
perfeição individual, tornando-a totalmente 

secundária em relação à ética de transformação da 
sociedade.” 



p. 215



Religião e Repressão
30 anos depois…



–Citado por KIERKEGAARD, Soren, 1968, p. 97 apud ALVES, Rubem, 1979, 
p. 284

“Se Deus tivesse na sua mão direita toda a 
Verdade, e na sua mão esquerda somente apenas o 

perpétuo impulso na direção da verdade, muito 
embora acrescido do fato de que estou destinado a 

errar sempre e eternamente, e me dissesse: 
‘Escolhe’. Eu escolheria sua mão esquerda e diria: 
‘Dá, ó Pai! A Verdade pura, na verdade, é para Ti 

somente’.” 



Outros textos…



A libélula e a 
tartaruga



O rosto risonho de 
Deus

Creio na ressurreição do corpo - Meditações



Os bichos vão para o 
céu?

Ostra feliz não faz pérola



Tenho um amigo que é pastor de uma comunidade 
protestante. Por favor, não confundir “protestante” 
com “evangélico”... Contou-me de uma velhinha 

solitária que tinha como seu único amigo um cãozinho. 
Ela o procurou aflita. Havia lido no livro de Apocalipse, 
capítulo 22, versículo 15, que não entrarão no céu “os 

cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os 
idólatras...”. Que os impuros, os assassinos, os 

idólatras não entrem no céu está muito certo. “Mas, 
reverendo”, ela dizia, “o meu cãozinho... A Bíblia está 
dizendo que o meu cãozinho não vai entrar no céu... 

Mas eu amo o meu cãozinho. O meu cãozinho me 
ama... O que será de mim sem o meu cãozinho?”



Aí eu pergunto aos senhores, teólogos, estudiosos dos 
mistérios divinos: há, no céu, um lugar para os cãezinhos? 

Sei qual será a sua resposta. “No céu não há lugar para 
cãezinhos porque cãezinhos não têm alma. Somente os 
humanos a têm.” Acho que, teologicamente, segundo a 

tradição, os senhores estão certos. Nas inúmeras telas que 
os artistas pintaram da bem-aventurança celestial, por mais 

que procurasse, nunca encontrei animal algum. Aves, às 
quais são Francisco pregou (por que pregar-lhes, se elas 
não têm alma?), peixes, símbolos de Jesus Cristo, vacas, 

jumentos e ovelhas, que adoraram o Menino Jesus no 
presépio, todos eles serão reduzidos a nada. Não 

ressuscitarão no último dia. O céu será um mundo de almas 
desencarnadas. Não haverá beĳos nem abraços. Falta às 
almas a materialidade necessária para beĳos e abraços.



–Rubem Alves, Ostra feliz não faz pérola

Os senhores já observaram que no Credo Apostólico a 
“alma” não é sequer mencionada? Lá se fala em 

“ressurreição da carne”. É a carne que está destinada à 
eternidade. A carne é o mais alto desejo de Deus. Tanto 

assim que Ele se tornou carne, encarnou-se. A esperança 
é a volta ao Paraíso, onde havia bichos de todos os tipos. 
Se Deus os criou é porque Deus os desejava e deseja. Um 
céu vazio de animais é um céu de um Deus que fracassou. 

Ao final, Ele não consegue trazer de novo à vida aquilo 
que criou no princípio. Não. Herege que sou, direi à 

velhinha: “Fique tranquila. O seu cãozinho estará 
eternamente ao seu lado... Não só o seu cãozinho como 

também gatos, girafas, macacos, peixes, tucanos, patos e 
gansos... Deus gosta de bichos. Os bichos o louvam 
melhor que os humanos. Se Ele gosta de bichos eles 

serão ressuscitados no último dia...”.” 



Deus nos deu asas
Ostra feliz não faz pérola



“As religiões inventaram as gaiolas. Nossas asas 
são a imaginação. Pela imaginação voamos longe, 
muito longe, pela terra do nunca mais, pela terra do 

impossível, pela terra do impensado. Não 
entenderam? Leiam Cem anos de solidão. Vocês 

entenderão. Eu até que entendo a razão por que se 
fazem gaiolas e cercas. Vejam o caso das galinhas. 

Se não vivessem em cercados, como colher os 
seus ovos? Se os pássaros não estivessem nas 

gaiolas, como possuir o seu canto? Cercas e 
gaiolas são construídas para se possuir aquilo que, 

de outra forma voaria livre, para longe…” […] 



“Faz tempo, escrevi uma estória para a minha filha, 
A menina e o pássaro encantado. É sobre uma 
menina que tinha como seu melhor amigo um 

pássaro. Mas o pássaro voava livre. Vinha quando 
tinha saudades da menina. E depois ia embora e 
deixava a menina a chorar. Aí a menina comprou 
uma gaiola... Essa estória eu a escrevi porque iria 

ficar muito tempo longe, nos Estados Unidos, e ela, 
minha filha de quatro anos, não queria que eu 

fosse. Fui e voltei.” […] 



–Rubem Alves, Ostra feliz não faz pérola

“Depois de publicada, fui informado de que a 
estória estava sendo usada por terapeutas como 
material para tratamento de homens que queriam 

engaiolar as mulheres e mulheres que queriam 
engaiolar os homens. Aí um amigo me disse. “Que 
linda estória você escreveu sobre Deus...” Fiquei 

sem entender. Ele perguntou então: “Mas o 
Pássaro Encantado não é Deus, que as religiões 

tentam prender numa gaiola?”. Cada religião 
anuncia que o Pássaro Sagrado está na sua gaiola, 
só na sua gaiola. Os outros pássaros, nas gaiolas 
das outras religiões, não são o verdadeiro Pássaro 

Encantado...”



Inspiração
Ostra feliz não faz pérola















A menina e o pássaro 
encantado

As mais belas histórias de Rubem Alves



Era uma vez uma menina que tinha um pássaro como seu melhor 
amigo. 
Ele era um pássaro diferente de todos os demais: era encantado. 
Os pássaros comuns, se a porta da gaiola ficar aberta, vão-se 
embora para nunca mais voltar. Mas o pássaro da menina voava 
livre e vinha quando sentia saudades… As suas penas também 
eram diferentes. Mudavam de cor. Eram sempre pintadas pelas 
cores dos lugares estranhos e longínquos por onde voava. Certa 
vez voltou totalmente branco, cauda enorme de plumas fofas como 
o algodão… 
— Menina, eu venho das montanhas frias e cobertas de neve, tudo 
maravilhosamente branco e puro, brilhando sob a luz da lua, nada 
se ouvindo a não ser o barulho do vento que faz estalar o gelo que 
cobre os galhos das árvores. Trouxe, nas minhas penas, um pouco 
do encanto que vi, como presente para ti… 
E, assim, ele começava a cantar as canções e as histórias daquele 
mundo que a menina nunca vira. Até que ela adormecia, e sonhava 
que voava nas asas do pássaro. 
Outra vez voltou vermelho como o fogo, penacho dourado na 
cabeça.



— Venho de uma terra queimada pela seca, terra quente e sem água, 
onde os grandes, os pequenos e os bichos sofrem a tristeza do sol que 
não se apaga. As minhas penas ficaram como aquele sol, e eu trago as 
canções tristes daqueles que gostariam de ouvir o barulho das 
cachoeiras e ver a beleza dos campos verdes. 
E de novo começavam as histórias. A menina amava aquele pássaro e 
podia ouvi-lo sem parar, dia após dia. E o pássaro amava a menina, e por 
isto voltava sempre. 
Mas chegava a hora da tristeza. 
— Tenho de ir — dizia. 
— Por favor, não vás. Fico tão triste. Terei saudades. E vou chorar…— E 
a menina fazia beicinho… 
— Eu também terei saudades — dizia o pássaro. — Eu também vou 
chorar. Mas vou contar-te um segredo: as plantas precisam da água, nós 
precisamos do ar, os peixes precisam dos rios… E o meu encanto 
precisa da saudade. É aquela tristeza, na espera do regresso, que faz 
com que as minhas penas fiquem bonitas. Se eu não for, não haverá 
saudade. Eu deixarei de ser um pássaro encantado. E tu deixarás de me 
amar. 
Assim, ele partiu. A menina, sozinha, chorava à noite de tristeza, 
imaginando se o pássaro voltaria. E foi numa dessas noites que ela teve 
uma ideia malvada: “Se eu o prender numa gaiola, ele nunca mais partirá. 
Será meu para sempre. Não mais terei saudades. E ficarei feliz…”



Com estes pensamentos, comprou uma linda gaiola, de prata, 
própria para um pássaro que se ama muito. E ficou à espera. Ele 
chegou finalmente, maravilhoso nas suas novas cores, com 
histórias diferentes para contar. Cansado da viagem, adormeceu. 
Foi então que a menina, cuidadosamente, para que ele não 
acordasse, o prendeu na gaiola, para que ele nunca mais a 
abandonasse. E adormeceu feliz. 
Acordou de madrugada, com um gemido do pássaro… 
— Ah! menina… O que é que fizeste? Quebrou-se o encanto. As 
minhas penas ficarão feias e eu esquecer-me-ei das histórias… 
Sem a saudade, o amor ir-se-á embora… 
A menina não acreditou. Pensou que ele acabaria por se 
acostumar. Mas não foi isto que aconteceu. O tempo ia passando, 
e o pássaro ficando diferente. Caíram as plumas e o penacho. Os 
vermelhos, os verdes e os azuis das penas transformaram-se num 
cinzento triste. E veio o silêncio: deixou de cantar. 
Também a menina se entristeceu. Não, aquele não era o pássaro 
que ela amava. E de noite ela chorava, pensando naquilo que havia 
feito ao seu amigo… 
Até que não aguentou mais. 
Abriu a porta da gaiola.



— Podes ir, pássaro. Volta quando quiseres… 
— Obrigado, menina. Tenho de partir. E preciso de partir para que a 
saudade chegue e eu tenha vontade de voltar. Longe, na saudade, 
muitas coisas boas começam a crescer dentro de nós. Sempre que 
ficares com saudade, eu ficarei mais bonito. Sempre que eu ficar 
com saudade, tu ficarás mais bonita. E enfeitar-te-ás, para me 
esperar… 
E partiu. Voou que voou, para lugares distantes. A menina contava 
os dias, e a cada dia que passava a saudade crescia. 
— Que bom — pensava ela — o meu pássaro está a ficar 
encantado de novo… 
E ela ia ao guarda-roupa, escolher os vestidos, e penteava os 
cabelos e colocava uma flor na jarra. 
— Nunca se sabe. Pode ser que ele volte hoje… 
Sem que ela se apercebesse, o mundo inteiro foi ficando 
encantado, como o pássaro. Porque ele deveria estar a voar de 
qualquer lado e de qualquer lado haveria de voltar. Ah! 
Mundo maravilhoso, que guarda em algum lugar secreto o pássaro 
encantado que se ama… 
E foi assim que ela, cada noite, ia para a cama, triste de saudade, 
mas feliz com o pensamento: “Quem sabe se ele voltará 
amanhã….” 
E assim dormia e sonhava com a alegria do reencontro.



Para o adulto que for ler esta história para uma criança: 
Esta é uma história sobre a separação: quando duas pessoas que se 
amam têm de dizer adeus…  
Depois do adeus, fica aquele vazio imenso: a saudade. 
Tudo se enche com a presença de uma ausência. 
Ah! Como seria bom se não houvesse despedidas… 
Alguns chegam a pensar em trancar em gaiolas aqueles a quem 
amam. Para que sejam deles, para sempre… Para que não haja mais 
partidas… 
Poucos sabem, entretanto, que é a saudade que torna encantadas as 
pessoas. A saudade faz crescer o desejo. E quando o desejo cresce, 
preparam-se os abraços.  
Esta história, eu não a inventei. 
Fiquei triste, vendo a tristeza de uma criança que chorava uma 
despedida… E a história simplesmente apareceu dentro de mim, 
quase pronta. 
Para quê uma história? Quem não compreende pensa que é para 
divertir. Mas não é isso.  
É que elas têm o poder de transfigurar o quotidiano. 
Elas chamam as angústias pelos seus nomes e dizem o medo em 
canções. Com isto, angústias e medos ficam mais mansos. 
Claro que são para crianças.  
Especialmente aquelas que moram dentro de nós, e têm medo da 
solidão…



Reflexão final



Reflexão final

• O PRD ainda vive?


• Onde pode ser identificado?


• Está limitado a uma 
denominação?


• Se aplica para além dos 
limites religiosos?


