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A INFLUÊNCIA DA FILOSOFIA 
GREGA NA TEOLOGIA CRISTÃ
DEUS



A influência da filosofia 
grega na teologia cristã

Se Deus é pessoal;


Martin Buber:


As relações Eu-Isso. Buber usa essa categoria para se 
referir às relações entre sujeitos e objetos; por exemplo, 
entre um ser humano e um lápis. O ser humano é ativo, ao 
passo que o lápis é passivo.


Relações Eu-Tu. Coração da filosofia de Buber. A relação 
Eu-Tu existe entre dois sujeitos ativos, entre duas pessoas. 
É algo mútuo e recíproco.


“O Tu Absoluto” = Deus

McGRATH, 2015, p. 321



A influência da filosofia 
grega na teologia cristã

Quais as implicações teológicas da filosofia de Martin Buber?


1. A abordagem de Martin Buber afirma que Deus não pode 
ser reduzido a um conceito ou a uma formulação 
puramente conceitual. De acordo com ele, apenas um 
“Isso” pode ser tratado dessa maneira. Para Martin Buber, 
Deus é “aquele Tu que graças a sua própria natureza 
jamais se tornará um ‘Isso’. Isto é, Deus é um ser que 
escapa a todas tentativas de ser tratado como objeto e 
que transcende a qualquer descrição”. A teologia deve 
aprender a reconhecer e a lidar com a presença de Deus, 
percebendo que essa presença não pode ser reduzida a 
um simples conjunto de conceitos.

McGRATH, 2015, p. 323



A influência da filosofia 
grega na teologia cristã

Quais as implicações teológicas da filosofia de Martin Buber?


2. Essa abordagem permite-nos alcançar valiosas noções sobre a 
idéia de revelação. Para a teologia cristã, a revelação não é 
simplesmente uma manifestação de fatos a respeito de Deus, mas 
a manifestação de Deus. A revelação das idéias sobre Deus deve 
ser complementada pela própria revelação pessoal de Deus, sendo 
um conceito que envolve tanto presença quanto conteúdo. 
Poderíamos compreender isso dizendo que a revelação inclui o 
conhecimento de Deus como “Isso” e como “Tu”. Aprendemos 
coisas a respeito de Deus; contudo, também conhecemos o próprio 
Deus. Da mesma forma, o “conhecimento de Deus” envolve 
conhecê-lo tanto na condição de Isso, quanto na condição de Tu. O 
“conhecimento de Deus” não é uma simples coleção de dados 
sobre Deus, mas um relacionamento pessoal.

McGRATH, 2015, p. 323



A influência da filosofia 
grega na teologia cristã

Quais as implicações teológicas da filosofia de Martin Buber?


3. O “personalismo dialógico” de Martin Buber também 
evita a idéia de Deus como objeto. […] Emil Brunner em 
seu livro Truth as encounter [Verdade como encontro],  
defendem que Deus deveria ser visto como Tu, um sujeito 
ativo. Assim, Deus poderia tomar a iniciativa, 
independentemente dos seres humanos, por intermédio de 
sua revelação e disposição de tornar-se conhecido de uma 
maneira histórica e pessoal, a saber, em Jesus Cristo. A 
teologia tornar-se-ia, dessa maneira, a resposta humana 
diante da auto-revelação de Deus, em vez de uma busca 
do homem por Deus.

McGRATH, 2015, p. 323



DEUS SOFRE?



A influência da filosofia 
grega na teologia cristã

Deus é pessoal;


Cristianismo nasce na Palestina;


Teve grande expansão;


Contato com a cultura helênica;


Teriam os teólogos cristãos, que viviam e atuavam nesse 
ambiente helenístico, incorporado algumas idéias gregas a seu 
pensamento de maneira inadvertida? 

Termos metafísicos na teologia seriam, na verdade, uma imposição 
do estático pensamento grego sobre uma dinâmica cosmovisão 
semita?

McGRATH, 2015, p. 324



A influência da filosofia 
grega na teologia cristã

Hoje é consenso que a idéia de um Deus que está 
além do sofrimento possa representar exatamente 
o tipo de influência helenística;


A clássica idéia pagã da apatheia ou da 
“impassibilidade” de Deus - uma perspectiva de 
acordo com a qual Deus se encontra além de 
todos os tipos de emoções e dores dos seres 
humanos.

McGRATH, 2015, p. 325



Apatheia pode significar ausência de emoções, 
paixão. O termo apatheia foi usado por Aristóteles 
para expressar um estado ideal a ser atingido pelo 
homem, sendo que o sentido por ele expresso é 

de impassibilidade, insensibilidade.

–SILVA, Nilo César Batista da; SILVA, Paula Oliveira e. As 
paixões em Agostinho de Hipona: relações entre o augustinismo 

e o estoicismo tardio. In: Civitas Augustiniana, pgs. 99-112, 
2012.



VISÃO CLÁSSICA: A 
IMPASSIBILIDADE DE DEUS



Visão clássica: a 
impassibilidade de Deus

Platão:


Nos diálogos, como A República ele compreende que para ser 
perfeito é necessário ser imutável e auto-suficiente;


Portanto, é impossível para esse ser tão perfeito ser afetado ou 
transformado por qualquer causa que lhe seja exterior;


Se Deus é perfeito, logo qualquer tipo de mudança em qualquer 
direção torna-se uma impossibilidade;


Se Deus muda, isso tanto representa um movimento que o afasta 
da perfeição (e nesse caso Deus deixa de ser perfeito), ou ainda 
um movimento em direção à perfeição, o que significa 
imperfeição antes da mudança.

McGRATH, 2015, p. 325



Visão clássica: a 
impassibilidade de Deus

Aristóteles, recorrendo a essas idéias, declarava 
que “uma mudança sempre seria uma mudança 
para pior”, excluindo, assim, seu ser divino da 
condição de estar sujeito à mudança e ao 
sofrimento.

McGRATH, 2015, p. 325



Visão clássica: a 
impassibilidade de Deus

Filo, um judeu helênico, defendia veementemente a idéia da 
impassibilidade de Deus em face do sofrimento;


Defendia veementemente a idéia da impassibilidade de Deus em face 
do sofrimento;


As passagens bíblicas que pareciam falar de um Deus sofredor 
deveriam, de acordo com ele, ser consideradas como metáforas, não 
devendo ser interpretadas literalmente;


Aceitar que Deus pudesse vir a mudar era o mesmo que negar a 
perfeição divina;


“Que heresia maior poderia haver do que o fato de supor que aquele 
que é Imutável mude?” - Filo

McGRATH, 2015, p. 325



Visão clássica: a 
impassibilidade de Deus

Anselmo de Cantuária, influenciado por essa idéia, 
argumentava que Deus era compassivo de acordo com 
nossa experiência, mas não em termos de seu próprio ser;


A linguagem do amor e da compaixão é tratada como 
algo puramente figurativo, quando usada em relação a 
Deus;


E possível que, de acordo com a nossa experiência, 
vejamos Deus como alguém compassivo; isso, no 
entanto, não quer dizer que Deus seja de fato 
compassivo.

McGRATH, 2015, p. 326



“Tu, Senhor, és verdadeiramente compassivo do 
ponto de vista de nossa própria experiência 
humana. Contudo, tu não és compassivo em 
relação a ti mesmo. Pois quando nos vês em 

nossa miséria, experimentamos o efeito dessa 
compaixão; tu, porém, não experimentas esse 

sentimento. Portanto, tu és compassivo pelo fato 
de que salvas o miserável e poupas aqueles que 

pecam contra ti; ao mesmo tempo, não és 
compassivo no que se refere ao fato de não seres 
afetado por qualquer sentimento de simpatia pela 

miséria.”

–Anselmo apud McGRATH, 2015, p. 326



Visão clássica: a 
impassibilidade de Deus

Tomás de Aquino também desenvolveu essa abordagem, 
particularmente quando refletia sobre o amor de Deus pelos 
pecadores;


O amor implica em vulnerabilidade e na possibilidade de que 
Deus pudesse ser afetado por nossas aflições ou tocado por 
nossa miséria;


Contudo, Tomás de Aquino considerava essa hipótese 
impossível: “A misericórdia deve ser atribuída especialmente a 
Deus, desde que seja considerada como um efeito, e não 
como um sentimento ligado ao sofrimento... Não cabe a Deus 
sofrer pela miséria alheia”.

McGRATH, 2015, p. 326



Visão clássica: a 
impassibilidade de Deus

Jesus era Deus encarnado;


Jesus sofreu na cruz;


Deus sofreu em Cristo?


Para a maioria dos escritores patrísticos Cristo sofreu 
em sua natureza humana e não em sua natureza 
divina;


Deus não experimentou o sofrimento humano e 
permaneceu imune a esse aspecto mundano.

McGRATH, 2015, p. 326



UM DEUS QUE SOFRE



Um Deus que sofre
O mais célebre protesto contra a ideia de um Deus indiferente seja a 
“teologia da cruz”, de Martinho Lutero, que surgiu no período de 1518 a 
1519;


Em seu Debate de Heidelberg (1518), Lutero comparou duas maneiras 
opostas de pensar sobre Deus;


De um lado, uma theologia gloriae (“teologia da glória”) aponta para a 
glória, o poder e a sabedoria divinas na criação;


De outro lado, uma theologia crucis (“teologia da cruz”) que reconhece a 
presença oculta de Deus no sofrimento e na humilhação da cruz de Cristo;


De forma deliberada, Lutero usa uma expressão provocativa e talvez até 
mesmo confusa, Deus crucifixus, “um Deus crucificado”, quando fala da 
maneira como Deus compartilha dos sofrimentos do Cristo crucificado.

McGRATH, 2015, p. 326



Um Deus que sofre
Ao final do século XX, falar de um Deus que sofre tornou-se parte da “nova 
ortodoxia”;


A obra de Jürgen Moltman, The crucified God [O Deus crucificado] (1972) merece 
ser destacada (Aguiar, Eugênio Pacelli Correia):


A cruz como um evento trinitário;


Ele passa de um “deus apático”, incapaz de sofrer, para o “Deus simpático” 
que é capaz de sofrer a partir da plenitude do seu ser, isto é, do seu amor;


A cruz de Jesus revela que o sofrimento está em Deus porque Ele é 
Trindade e se envolve com o homem e sua história;


Na cruz de Jesus Deus se revela como um Deus crucificado, um Deus 
próximo e misericordioso, Senhor da vida e força na luta contra toda forma 
de violência, morte e sofrimento.

McGRATH, 2015, p. 327



Um Deus que sofre
Em A theology of the pain of God [A teologia da dor de 
Deus]  (1946) o escritor japonês Kazoh Kitamori argumentou 
que o verdadeiro amor tem raízes na dor. 


“Deus é o Senhor ferido que experimentou a dor em si 
mesmo”;


Deus é capaz de dar sentido e dignidade ao sofrimento 
humano devido ao fato de que ele também sofre e 
sente dor;


Kitamori, como Moltmann, inspira-se intensamente na 
teologia da cruz de Lutero.

McGRATH, 2015, p. 327



Um Deus que sofre - quais as 
razões para o ceticismo em relação 
às ideias tradicionais?
1. O surgimento do protesto ateísta - Como alguém podia acreditar em um 
Deus que estava acima desse sofrimento e dessa dor existente no mundo?


2. A redescoberta de Lutero - Em 1883 - ano da celebração do aniversário 
de quatrocentos anos do nascimento de Lutero - a edição Weimar das 
obras de Lutero foi lançada. A conseqüente disponibilidade das obras de 
Lutero (muitas das quais não haviam sido publicadas até essa época) levou 
ao ressurgimento dos estudos sobre Lutero, especialmente sobre a 
“teologia da cruz”;


3. O crescente impacto do movimento da “história do dogma” (séc. XIX e 
desdobramento no XX)- Discernimento de que numerosas idéias gregas 
(como a idéia referente à impassibilidade de Deus) tinham se infiltrado na 
teologia cristã. A eliminação dessas idéias foi alvo de uma atenção 
contínua.

McGRATH, 2015, p. 327-328



Um Deus que sofre - quais as 
razões para o ceticismo em relação 
às ideias tradicionais?

McGRATH, 2015, p. 327-328

Outras considerações:


Teologia do processo (Whitehead);


Novos estudos do Antigo Testamento (rabino 
Heschel e o pathos divino);


Conceito de amor: Pode alguém realmente 
falar de “amor” sem que haja ao menos algum 
tipo de participação mútua no sofrimento e 
nos sentimentos um do outro?



A AUTOLIMITAÇÃO DIVINA



A autolimitação divina

McGRATH, 2015, p. 335

A idéia da autolimitação de Deus começou a ser 
explorada com um interesse renovado no século XIX, 
especialmente em um contexto cristológico;


O arcabouço predileto para a discussão dessa idéia era 
normalmente aquele sugerido pela passagem de 
Filipenses 2.6,7, que diz que Cristo “esvaziou-se a si 
mesmo”;


O termo “kenoticismo” (derivado do grego kenosis, 
“esvaziamento”) veio a ser muito utilizado com relação a 
essa abordagem.



A autolimitação divina

McGRATH, 2015, p. 336

Talvez a mais dramática apresentação dessa idéia da 
autolimitação divina possa ser encontrada em Letters and 
papers from prison [Cartas e ensaios da prisão ], de Dietrich 
Bonhoeffer, escrita nos últimos anos da Segunda Grande 
Guerra;


Em uma época em que a idéia de “poder” tornara-se cada vez 
mais suspeita, talvez fosse reconfortante ser lembrado de que 
o fato de falar de um “Deus todo-poderoso” não implica 
necessariamente em que Deus seja um tirano, mas, antes, que 
Deus optara por estar ao lado das pessoas em suas fraquezas 
- um tema central nas interpretações da cruz de Cristo, ao qual 
deveremos retornar em breve.



“Deus permite que ele mesmo seja posto para 
fora do mundo em uma cruz. Ele é fraco e 

impotente no mundo, e essa é precisamente a 
maneira, a única maneira, pela qual ele está 

conosco e nos ajuda... A Bíblia nos direciona para 
a impotência e para o sofrimento de Deus; apenas 

o Deus que sofre pode nos ajudar.”

–Dietrich Bonhoeffer apud McGRATH, 2015, p. 336



UM PROBLEMA DE 
DEFINIÇÃO



Um problema de definição: 
onipotência divina

McGRATH, 2015, p. 332

O Credo Niceno começa com as palavras 
confiantes: “Creio em Deus Pai todo-poderoso”;


Assim, a crença em um Deus “todo-poderoso” ou 
onipotente é um elemento essencial da tradicional 
fé cristã;


Mas o que significa falar de um Deus 
“onipotente”?



Um problema de definição: 
onipotência divina

McGRATH, 2015, p. 333

Deus pode criar uma pedra que seja tão pesada que 
não possa ser levantada? 


Se Deus não puder criar essa pedra, seria possível 
negar a idéia da plena onipotência divina;


Por outro lado, se Deus pudesse criá-la, logo existiria 
outra coisa que Deus não pode fazer — a saber, 
levantar essa pedra;


E, portanto, ao menos em vista disso, Deus passa a 
não ser onipotente.



Um problema de definição: 
onipotência divina

McGRATH, 2015, p. 333

Esses tipos de especulações lógicas são inquestionavelmente 
valiosas, pois esclarecem alguns pontos obscuros na 
experiência de falar sobre Deus;


Uma das regras mais importantes da teologia cristã diz respeito 
ao questionar bem de perto o significado das palavras;


Palavras que possuem um determinado significado em um 
contexto secular apresentam, normalmente, um significado 
mais trabalhado, mais sutil ou com um outro matiz em um 
contexto teológico;


A palavra “onipotência” é um excelente exemplo disso.



“Se Deus fosse bom, ele teria desejado fazer suas 
criaturas plenamente felizes, e se Deus fosse 
todo-poderoso, ele seria capaz de fazer o que 

quisesse. No entanto, as criaturas não são felizes. 
Portanto, Deus carece de bondade, ou de poder, 
ou ainda de ambos”. Este é o problema da dor, 

em sua forma mais singela.

–LEWIS apud McGRATH, 2015, p. 333



Um problema de definição: 
onipotência divina

McGRATH, 2015, p. 333

Mas, portanto, o que significa dizer que Deus é 
onipotente? 


Lewis argumenta que isso não significa dizer que 
Deus possa fazer qualquer coisa;


Uma vez que Deus tenha optado por fazer 
determinadas coisas, ou por se comportar de uma 
certa maneira, logo outras possibilidades são 
excluídas.



Um problema de definição: 
onipotência divina

McGRATH, 2015, p. 333

Portanto, Deus não pode fazer qualquer coisa que 
seja logicamente impossível;


No entanto, Lewis vai mais além: Deus não pode 
fazer algo que seja inconsistente com a natureza 
divina;


Isso não é meramente lógica, conforme ele 
argumenta, mas a verdadeira natureza de Deus, 
que o impede de fazer determinadas coisas.



TEODICEIA
DEUS



O problema do mal 
(teodiceia)

McGRATH, 2015, p. 344

Como podemos conciliar a presença do mal ou do 
sofrimento com a declaração cristã sobre a 
bondade do Deus que criou o mundo?



O problema do mal 
(teodiceia)

McGRATH, 2015, p. 344-345

 Ireneu de Lion


Os seres humanos são criados com determinada capacidade de 
crescimento em direção à maturidade;


A capacidade para o crescimento espiritual requer o contato e a 
experiência com o bem e o mal se verdadeiramente quisermos 
tomar decisões esclarecidas;


Acento na liberdade humana;


A objeção que normalmente se levanta é no sentido de que essa 
abordagem parece conferir uma certa dignidade ao mal, ao lhe 
atribuir um papel positivo nos propósitos de Deus -  Hiroshima ou 
Auschwitz.



O problema do mal 
(teodiceia)

McGRATH, 2015, p. 346

Agostinho


De acordo com Agostinho, Deus criou um mundo bom, o que eqüivale 
a dizer que esse mundo não se encontrava contaminado pelo mal;


Portanto, de onde vem o mal?


Quanto a esse aspecto, a compreensão fundamental de Agostinho se 
estabelece no sentido de que o mal é uma consequência direta do 
mau uso da liberdade humana;


Deus havia criado a humanidade com liberdade para escolher entre o 
bem e o mal;


Lamentavelmente, a humanidade optou pelo mal; como resultado 
disso, o mundo encontra-se corrompido pelo mal.



O problema do mal 
(teodiceia)

McGRATH, 2015, p. 346

Agostinho apontou a tentação de Satanás como a 
origem do mal, por meio da qual Satanás seduziu Adão 
e Eva a desobedecer seu criador. Dessa maneira, 
conforme ele alega, Deus não poderia ser considerado 
responsável pelo mal;


Qual a origem de Satanás?


Criado bom, mas quis ser como Deus e espalhou a 
rebelião pelo mundo;


Como justificar a queda do anjo? O bom pode se 
tornar mau?



O problema do mal 
(teodiceia)

McGRATH, 2015, p. 345

Barth


Faz uma reconsideração completa de toda essa 
questão;


Ele sugeria que a doutrina reformada acerca da 
onipotência baseava-se em grande parte sobre 
deduções lógicas, extraídas de um conjunto de 
premissas sobre o poder e a bondade de Deus;


Barth, cujo programa teológico diferencia-se por sua 
“concentração cristológica”, defendia uma abordagem 
mais voltada a esses aspectos cristológicos;



O problema do mal 
(teodiceia)

McGRATH, 2015, p. 345

Portanto, ele rejeitava noções a priori sobre onipotência, em 
favor de uma crença no triunfo da graça de Deus sobre a 
descrença, o mal e o sofrimento;


A confiança no triunfo final da graça divina capacita os 
cristãos a manter seu moral e sua esperança em face de um 
mundo que se encontra aparentemente dominado pelo mal;


O próprio Barth tinha o nazismo alemão em mente ao 
elaborar este conceito;


Ele descreve o mal como das Nichtige  — um misterioso 
poder de “negação da existência”, que tem seu fundamento 
naquilo que Deus não  desejou no ato da criação.



O problema do mal 
(teodiceia)

McGRATH, 2015, p. 345

Outras possibilidades:


Teologia da Libertação:


O sofrimento do pobre não é visto como 
uma submissão passiva ao sofrimento; 
antes, é visto como participação na luta 
de Deus contra o sofrimento no mundo - 
uma luta que envolve um confronto direto 
com o próprio sofrimento.



O problema do mal 
(teodiceia)

McGRATH, 2015, p. 345

Teologia do Processo


De acordo com essa ótica, Deus pôs de lado sua 
capacidade de coagir, conservando apenas sua 
habilidade de persuadir. A persuasão é vista como 
um meio de exercer o poder de forma que os 
direitos e a liberdade das outras pessoas possam 
ser respeitados. Deus, em cada ponto do processo, 
é  obrigado a persuadir para que as pessoas ajam 
da melhor maneira possível. Não há, entretanto, 
nenhuma garantia de que a benevolente persuasão 
divina levará a um resultado favorável. O processo 
não está vinculado a obedecer a Deus.


