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EDITORIAL

A história da Reforma como um evento sísmico é longamente 
explorado. Acadêmicos continuam a olhar para os Reformadores 
magistrais em busca da fonte de suas divisões com a Igreja 
Católica Romana. As leituras são diversas e complexas: Uns en-
contram fontes materiais, outros veem as fontes da “separação” 
reformada em termos reacionários ao escolasticismo. Entretanto 
é salutar perceber com Heiko Oberman que as fontes são variega-
das. Um dos motivos da Reforma foi relevantemente pastoral. Por 
exemplo, assuntos como segurança da salvação passaram a figurar 
proeminentemente na teologia Reformada. Joel Beeke demons-
tra que apesar do silogismo prático ter sido indevidamente usado 
para dar segurança da salvação em Cristo, conhecer sua salvação 
com firmeza fazia parte da matriz teológica distintamente refor-
mada. Ao abandonar a Igreja Católica Romana os que se uniam 
estavam fora do abraço da “mãe.” E o axioma extra ecclesiam nula 
salus pairava sobre a cabeça de cada indivíduo ao fim da idade 
média. Por isso, a teologia reformada toma contornos pastorais 
tão fortes. Em meio de uma possível anarquia de liderança, perce-
beu-se que ao extinguir o magistério romano, o cuidado das almas 
seria de tremenda importância. 
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Tal cuidado tornou-se primordial para Martin Bucer (1491-
1551). Como veremos, ao longo das exposições aqui feitas, Bucer 
não é tão lembrado quanto Lutero e Calvino. Mas com certeza ele foi 
lembrado por Lutero e Calvino. Em Estrasburgo Calvino foi exilado 
devido a hospitalidade de Bucer. Durante três anos ele pode se dedi-
car exclusivamente à tarefa acadêmica – algo que lhe seria tirado pela 
consciência e pelo exemplo de Bucer e Guilherme Farel. Calvino de-
sejava dedicar-se apenas a escrever e estudar. Entretanto o contexto e a 
realidade da Reforma conclamavam um homem da igreja que andasse 
junto ao seu povo. Um povo perdido e sem instrução necessitava de 
um teólogo-pastor.  

No livro aqui resenhado por Aender Borba vemos que Bucer está 
preocupado intencionalmente com a localização das chaves da auto-
ridade da igreja. Com quem estão as chaves deixadas por Jesus? Ora, 
esta preocupação é fruto de reflexão dos erros Romanos, mas também 
sobre uma prática pastoral responsável. Receber os dissidentes católi-
cos sem ter barreiras e limites seria o equivalente a recebê-los para que 
após uma geração não se soubesse mais a necessidade da igreja. Veja 
se não é este o caso da igreja ocidental, principalmente na Europa. 
Os princípios da autoridade e a quem as chaves foram deixadas não 
são discussões vazias, mas são discussões que protegem as gerações 
(Salmo 145: 4-6). 

Catolicidade é hoje vista como a marca de Bucer; um refor-
mador pacificador que buscou a paz com Luteranos e Reformados. 
Porém vemos na obra magistral do cuidado de almas, que catolici-
dade não significa uma eclesiologia obscura e sem delimitações. Pelo 
contrário, o espírito ecumênico de Bucer afirma as diferenças. Ele diz 
que “devemos reconhecer se tais diferenças externas, à luz da maior 
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magnitude de nosso objetivo, não poderiam ser feitas úteis ou, pelo 
menos aceitáveis.” 

Esta revista acadêmica nasce no espírito de Bucer. Reconhecemos 
as diversas tradições aqui representadas, entretanto este reconheci-
mento é feito à luz da maior magnitude do nosso objetivo: edificar 
vidas para a proclamação do evangelho de Cristo em sua vida, morte 
e ressurreição. Os ensaios aqui publicados serão selecionados por es-
pecialistas e as resenhas servirão para voltar a mente do leitor para os 
mais recentes campos de pesquisa. 

Diferentemente do mundo empresarial “mais um produto” não 
significa baixar a qualidade ou entrar em concorrência com as revis-
tas acadêmicas já existentes. Mas iremos adicionar nossas vozes para 
a cultivação de uma intelectualidade cristã. Pois Deus, ao nos trazer 
das trevas para luz também renovou nossas mentes para um culto 
racional. Como disse John Webster em seu celebrado livro Holiness: 
“A razão não chama Deus para si. Mas Deus convoca a razão para si 
mesmo, a regenera e santifica.” Nosso labor será este, de pensar os pen-
samentos de Deus e de fielmente entregá-los para que a vida da mente 
dos leitores seja levada a Deus para sua santificação.

Rafael Bello, PhD. 
Editor Chefe da Revista Consilium Theologicum
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INTRODUÇÃO A OBRA E 
VIDA DE MARTIN BUCER. *

MICHAEL GLODO

Martin Bucer — Linha do Tempo
1491 – Nasceu em Sèlestat, França
1518 – Compareceu a Disputa de Heidelberg
1521 – Compareceu a Dieta de Woorms, levou os votos dos 

Dominicanos
1522 – Casou-se com Elizabeth
1523 – Vão para Estrasburgo
1524 – Tornou-se pastor da Catedral São Thomas de Estrasburgo
1529 – Disputa de Marburgo1

1533-1534 – Série de sínodos em Estrasburgo
1533 – Primeiro sínodo de Estrasburgo; revés quando as autorida-

des civis revisam o projeto quanto a disciplina
1536 – Mediou as diferenças entre os protestantes através da 

Concórdia de Wittenberg
1538 – Primeira publicação (alemã) da TCS 

* O presente artigo é uma tradução/adaptação do guia de estudos do Paideia Center for Theological 
Discipleship (RTS)

1  Geralmente é referido como Disputa de Marburgo em Português, embora em inglês, seria ideal 
usar a palavra Colóquio
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1538-1541 – Calvino exilado em Estrasburgo
1549 – Fugiu de Estrasburgo em função do Interim de Augsburgo 

para Cambridge, nomeado professor Régio de Teologia
 – Primeiro livro de oração comum (Edwardiano) publicado
1550 – A Censura, uma crítica ao Primeiro Livro de Orações 

Comum, entregue ao Rei Eduardo VI
 – Concluiu seu livro “De Regno Christ”, tratado teológico 

em forma de Exortação a Eduardo VI, para afirmar a si mes-
mo na Reforma Inglesa

1551 – Morreu em Cambridge
1552 – Crítica incluída no Segundo Livro de Oração Comum

Introdução
Se pudéssemos desenvolver uma expressão matemática para determinar 
o mais impactante, e ainda assim menos lembrado reformador, Martin 
Bucer estaria entre os primeiros. Certamente, ele tem sido lembrado e 
estudado entre historiadores profissionais, mas não suficientemente por 
pastores e fieis. Isso pode ser atribuído a três fatores: 1) Ele não produ-
ziu tomos de conhecimento teológico na escala que o fizeram Calvino e 
Lutero. 2) Uma grande parte de seus trabalhos, incluindo seus escritos, 
foi elaborada a respeito de questões  de esferas regionais e da própria 
igreja local, e 3)Sua grande e mais permanente influencia foi sobre o 
trabalho de outros, Calvino, mais notavelmente e de forma significativa 
sobre Cranmer. A esse respeito, David Wright diz na introdução de “The 
true care of souls” (A partir de agora chamado TCS) 

“... Seria mais justo descrever Calvino como um Buceriano, 
do que determinar de maneira anacrônica se e até que ponto, 



10

CONSILIUM THEOLOGICUM I

Bucer era um calvinista. Certamente pela longínqua influência 
da reforma genebrina, padrões Bucerianos de prática evangélica 
e ensino foram adotados em todas as áreas de grande sucesso da 
reforma protestante” (TCS xiii)

Scott Manetsch vai além ao dizer “Não seria tão exagerado di-
zer que Calvino aprendeu a ser pastor em Estrasburgo... Mais do que 
qualquer coisa foi a amizade e o suporte paternal de Bucer que fizeram 
Calvino recobrar o seu senso de vocação para o ministério e se provou 
decisivo na formação de sua futura carreira na Igreja Reformada”2

Apesar de não ter sido bem sucedido em sua iniciativa de formar 
uma frente protestante unificada, Bucer realizou um grande esfor-
ço em convencer Lutero a não fazer da consubstanciação um ponto 
decisivo. Esses esforços foram realmente importantes, na verdade, 
para o desenvolvimento de relacionamento entre os reformadores 
de Estrasburgo e Suíça. Durante o exílio de Bucer na Inglaterra, seu 
conselho e comentário no livro de orações Edwardiano (censura), foi 
incorporado em grande parte na segunda parte do livro de orações. Sua 
influência foi sentida até muito longe dali, como na Bohêmia, com a 
tradução tcheca de TCS completada em 1543. Na visão de Constantin 
Hopf, Bucer “será reconhecido por ter uma contribuição para a refor-
ma tão essencial para o seu entendimento quanto o Luteranismo e o 
Zwinglianismo”3. 

A Influência de Bucer também se estendeu na organização de 
governo a partir de presbíteros, desde a Europa Central até as ilhas bri-
tânicas, da Holanda a Escócia, pois João Lasco seguiu a forma de Bucer 
2  Scott M. Manetsch, , Calvin’s Company of Pastors: Pastoral Care and the Emerging Reformed Church 

1536-1609, Oxford Studies in Historical Theology (Oxford: Oxford University Press, 2013), 25.
3  Constantin Hopf Martin Bucer and the English Reformation (London: Blackwell, 1946), x.
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na organização da Igreja de Estrangeiros em Londres, de onde muitas 
reformas, a partir de exilados, vieram. Ao voltar para suas regiões de 
origem eles promoveram um estilo de governo com presbíteros4. 

A. Experiência
Martin Bucer, Filho e neto de tanoeiros, nasceu em Sélestat, França, 
do lado alemão da fronteira. Isso era a 48 quilômetros de Estrasburgo, 
França, onde ele serviria como ministro por 15 anos, e cerca de 3220 
quilômetros de Genebra, Suíça, onde seu protegido, João Calvino, 
executaria a reforma refletindo o grande impacto de Bucer em seu 
pensamento. Com uma educação clássica, na adolescência ele se jun-
tou a ordem dos Dominicanos, e eventualmente foi ordenado diácono. 
Tendo testemunhado a disputa de Heidelberg, ele logo desenvolveu 
simpatias pelas ideias de Lutero, bem como por Erasmus, o que o co-
locou em risco de sofrer inquisição por sua própria ordem. Para evitar 
essa perspectiva, ele conseguiu anular seus votos dominicanos, com 
a assistência do futuro colega redator da Confissão Tetrapolitana, 
Wolfgang Capito5

1.Escritos
As obras de Bucer consistem um número notável de escritos, 

incluindo comentários sobre os Salmos, os evangelhos, e a carta aos 
efésios; assim como contribuições para vários trabalhos visando uma 
maior unidade protestante, como a Confissão Tetrapolitana; e visan-
do a reforma em Estrasburgo onde ele enfrentava os desafios de uma 
4  ⁴ Steven Paas Minister and Elders: The Birth of Presbyterianism Kashere Theses 24 (Nürnberg: VTR 

Publishing, 2011), 67-68
5  Cuja viúva, Wibrandis Rosenblatt, foi inicialmente casada com Johannes Oecolampadius e viria a se 

casar com Bucer após a morte de Capito.
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população mista e de um consistório cauteloso. Além de TCS, seu 
mais conhecido trabalho monográfico foi De Regno Christi, que foi 
tanto sua Suma Teológica quanto uma exortação ao rei da Inglaterra, 
Eduardo VI, para liderar a reforma no local de exílio de Bucer. Além 
de sua influência direta sobre e através de Calvino, assim sua influên-
cia indireta na reforma continental, o impacto mais generalizado de 
Bucer foi ao livro de oração comum através de Cranmer, particular-
mente a segunda edição, e assim sobre o Anglicanismo. Se Bucer tinha 
em sua mente um trabalho na escala das Institutas de Calvino nunca 
saberemos, mas se teve, ele foi sacrificado no altar do serviço eclesiás-
tico e ecumênico. No entanto nunca precisaremos da obra magna de 
Bucer, pois a temos através e nas Institutas de Calvino

2. Trabalhos
Os trabalhos de Bucer em Estrasburgo refletem os amplos de-

safios da reforma. No confronto da reforma contra os últimos erros 
e abusos medievais, qual era o lugar adequado para as formas de ba-
tismo, ceia do Senhor, e o ministério? Como poderia a Igreja em uma 
cidade como Estrasburgo, onde praticamente de todos foram batiza-
dos, refletir um caráter bíblico quanto a comunhão, especialmente sob 
a prática da Idade média tardia de que por meio da confissão a co-
munhão era permitida. Se o confessionário fosse eliminado por qual 
mecanismo os não crentes batizados poderiam ser impedidos? E mais 
importante como poderia ser aproveitada a oportunidade para con-
verter os batizados? Entre os forasteiros em Estrasburgo havia muitos 
anabatistas que foram atraídos para lá pelo clima relativamente tole-
rante. Enquanto eles clamavam por maior escrutínio dos batizados, 
as autoridades civis, geralmente favoráveis à reforma, não queriam 
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devolver o controle das questões da Igreja ao clero, diante do fato de 
que a hierarquia da Igreja foi a principal causa dos erros e abusos ori-
ginalmente. Além disso, do ponto de vista das autoridades civis, havia 
cautela para não precipitar o tipo de convulsão social que havia acon-
tecido nos territórios alemães. As reformas radicais correram o risco 
de agitar demais uma população já naturalmente inquieta. 

B. O desenvolvimento de Bucer
Uma leitura diacrônica da vida de Bucer pode nos dar a impressão de 
que ele era um homem inconstante. Em pelo menos uma ocasião – o 
divórcio de Filipe I de Hesse – Ele é julgado por alguns como tendo 
comprometido o princípio por pragmatismo6. De fato, de acordo com 
Wright, “sua engenhosa desenvoltura fez dele suspeito de flexibilizar 
princípios para alguns”7, desde seus esforços iniciais para reconciliar 
protestantes e católicos, passando por suas tentativas de mediar à 
relação entre os reformadores, mesmo em momentos da reforma ra-
dical. Em certo sentido, isso é verdade. Conforme a luz da reforma foi 
brilhando, algumas coisas ficaram mais claras. Some a isso que a inte-
ração das várias forças precisa de alinhamento. Se o ritmo das ondas 
ou dos ventos é tranquilo ou tumultuoso, um marinheiro não pode 
permanecer firme simplesmente parado. Enquanto Bucer navega pe-
las forças em desenvolvimento e opostas de Anabatistas e Luteranos; 
a capacidade e o ritmo de mudanças dentro de suas paróquias; e a 
6  Bucer estava entre aqueles que citaram exemplos de bigamia nas Escrituras como texto prova para 

que o pró-Reforma Filipe casasse-se com uma segunda esposa, Margarete de Saale, em vez de se di-
vorciar de Christina, e ele, no final das contas, participou realizando o casamento. Para mais veja H. 
Selderhuis, Marriage and Divorce in the Thought of Martin Bucer traduzido para o ingles por John 
Vriend and Lyle D. Bierma, Sixteenth Century Essays and Studies XLVIII (Kirksville, MO: Thomas 
Jefferson University Press, 1999).

7  TCS xii.
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possibilidade e realidade de um enfrentamento protestante contra 
Roma; ele se mantém firme em fazer com que suas visões e soluções 
se desenvolvam de acordo. Para nossa sorte, possuímos uma descrição 
totalmente formada da tarefa pastoral. 

Inicialmente Bucer mostrou mais simpatia com os Anabatistas 
do que com Lutero – O que podemos chamar de sua “Conversão 
Zwingliana”. Eventualmente, e esse é o período pelo qual TCS deve 
ser lido – Bucer voltou atrás para defender a natureza material e ins-
trumental do ministro, os sacramentos e a disciplina. Contra os 
anabatistas, ele traçou a linha por discernir e confirmar a fé pela ceia 
do Senhor mais do que pelo batismo. Ele chegou a uma prática que 
resolveu o dilema da comunhão em algo muito parecido com o que 
temos hoje como “treinamento de comungantes” ou “confirmação”.

“De todos os reformadores, apenas Bucer desenvolveu seu pró-
prio entendimento quanto à catequese em relação à confirmação. 
Zwinglio e Calvino acreditavam que o Batismo implica instrução 
catequética, e Bucer defendeu que a catequese requer confirma-
ção. Com isso, ele quis dizer uma profissão sincera de fé e promessa 
de obediência, pela qual os princípios básicos da fé não são apenas 
compreendidos intelectualmente, mas são apropriados pela pes-
soa. Isso por si só é um sinal de que o Espírito está trabalhando 
na vida de uma pessoa, levando a ratificação da aliança batismal”8. 

Enquanto Lutero manteve a necessidade da confissão, na prática 
de Bucer o sacramento da penitência foi substituído por instrução e 
8  Richard Robert Osmer Confirmation: Presbyterian Practices in Ecumenical Perspective (Louisville, 

KY: Geneva Press, 1996), 78.
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disciplina. Amy Nelson Burnett vê na ênfase de Bucer na disciplina 
como um desenvolvimento direto de sua ideia de ver o valor do exter-
no em relação ao interno9. 

C. Sobre o livro “Teologia Pastoral: sobre o verdadeiro 
cuidado das almas” (TCS- true Care of Souls) de Martin Bucer
TCS é um desenvolvimento e aplicação da promessa de Deus em 
Ezequiel 34: 11-16. Após uma esmagadora acusação contra os pasto-
res de Israel por fazerem das ovelhas de Israel uma presa, e declarar 
sua oposição divina a eles em toda a sua onipotência (v. 1-10), Deus 
prometeu que Ele próprio atuaria como pastor de Israel (v. 11-17). 
Em todas as responsabilidades que os líderes de Israel haviam falha-
do, Deus atuaria. Essas funções demostram um esboço completo da 
teologia pastoral de Bucer: buscando os perdidos, restaurando os 
perdidos, cuidando dos feridos, fortalecendo os fracos, e guardar e 
alimentar os fortes. Sobre essa última, Bucer é traído por uma tradu-
ção incorreta do verso 16 do AT grego, ou seja, a Vulgata. O hebraico 
 “destruir” é equivocadamente traduzido como φυλάσσω “vigiar”. 
Contudo o cuidado e alimentação de ovelhas saudáveis é fundamental 
para o cuidado pastoral. Antes de expor essas funções, porém, Bucer 
teve de (re) estabelecer o papel tanto material quanto instrumental da 
Igreja e o ministério pelo qual Cristo provê a sua Igreja. Portanto, os 
seis primeiros capítulos descrevem o papel do pastor (e presbíteros) 
e os seis seguintes desenvolvem esse pastor em relação a como devem 
governar. O breve capítulo final é um esboço detalhado do livro que o 
leitor pode achar útil ler primeiro. Os leitores notarão que o capítulo 
9  Amy Nelson Burnett, The Yoke of Christ: Martin Bucer and Christian Discipline Kirksville, MO: 

Sixteenth Century Journal Publishers, 1994), 4.
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mais longo (capítulo 9) é sobre a “penitência”. É bem claro que ele 
está recomendando algo bem diferente da penitência sacramental, ge-
ralmente posterior a uma confissão. Esta forma de penitência deve ser 
rara e não regular, restauradora e não para absolvição, e um meio de 
garantir arrependimento genuíno e não destruição. 

Segundo Wright, ao responder a uma delegação tcheca solici-
tando a tradução do livro, Bucer respondeu que “ele escreveu para 
o benefício daqueles que buscava no ministério dos pastores de 
Estrasburgo uma maneira de rejeitar o jugo papal, mais do que de se 
submeter ao jugo de Cristo, Eles detestavam a disciplina além da ra-
zão”(xv). Para Bucer, “disciplina” significava “que todos os membros 
de Cristo se reconheçam e se abracem de maneira mais íntima e amo-
rosa, e que se edifiquem no conhecimento e obediência ao Filho de 
Deus com mais zelo e eficácia, e que os ministros da Igreja conhe-
çam, cuidem e guardem as ovelhas individuais de Cristo, como no 
Exemplo do principal pastor, Cristo... Em incontáveis textos das es-
crituras, o Senhor descreveu e estabeleceu para nós esta [disciplina] 
que também proclamamos tão claramente, escrevendo e em sermões 
e ao longo de muitos anos de vida”10. Burnett resume mais tarde: “a 
rejeição do rigorismo eucarístico, a importância da advertência, o uso 
da excomunhão apenas como último recurso, e a definição do poder 
das chaves. Todos os elementos familiares ao pensamento de Bucer”11. 

D. Relevância de Bucer
Embora achemos a Reforma teologicamente acessível e relevante 
para o nosso tempo, esses detalhes podem nos tentar a ver o século 
10  TCS, xvii, cited from Burnett, 1.
11  Burnett 68.
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XVI como irrelevante para a prática pastoral, por causa das idiossin-
crasias da época em contraste com as nossas. Eles viviam em um 
Estado Cristão , nós em uma sociedade pluralista. No mundo deles, 
a igreja era a paróquia, nós precisamos plantar igrejas. A autoridade 
eclesiástica era um poder claro a todos, mesmo que estivesse sendo 
questionado. Hoje os fiéis vão de Igreja em Igreja como vão a restau-
rantes “fast-food”. 

Entretanto, essa tentação é superada quando olhamos mais de 
perto. Os desafios de Bucer são nossos desafios. Qual é a natureza 
da autoridade eclesiástica? Como podemos ser genuinamente cató-
licos em uma era de tantas divisões? Como saímos de nominalismo 
batizado de espiritualidade itinerante para um discipulado compro-
metido? Como reforçamos o papel da Igreja entre aqueles que a veem 
como uma associação eletiva? Como podemos reintroduzir uma die-
ta de disciplina na Igreja para aqueles que estão famintos por toda a 
vida? Como, quando muitos suspeitam da autoridade eclesiástica 
e simultaneamente estão vulneráveis ao culto da personalidade, po-
demos recuperar as chaves do reino sem sermos egoístas? Em TCS 
encontramos uma prática pastoral madura, testada no fogo da rea-
lidade eclesiástica, nos níveis individual, paroquial e ecumênico. 
Precisamente porque foi forjada no mundo real da Igreja e da Cultura 
que podemos olhar para ela e nos apoiar nela. 
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A ECLESIOLOGIA DE 
MARTIN BUCER*

CAIQUE SANTOS BÜLL

CONCEITO DE IGREJA
A definição de Bucer para a Igreja é a seguinte, logo no início de seu 
livro Sobre o Verdadeiro Cuidado das Almas:

“A igreja de Cristo é a assembleia e a comunhão daqueles que fo-
ram reunidos dentre o mundo e unidos em Cristo nosso Senhor 
atráves do seu Espírito e de sua Palavra, para serem um corpo 
e membros uns dos outros, cada um tendo seu ofício e serviço 
para o bem geral de todo o corpo e todos os seus membros.”1

Bucer, no parágrafo seguinte no livro, diz aos seus leitores que esta 
definição deve ser apreendida a partir de textos bíblicos, como: Efésios 
4.1-6, 15-16; 1ª Coríntios 12.12-13, 18- 27; Romanos 12.4-6; Atos 
4.32, 34a, 35b; 2ª Coríntios 8.1-5, 13-15; 2ª Tessalonicenses 3.11- 132.  

1 BUCER, Martin. “Concerning the True Care of Souls” / Martin Bucer ; translated by Peter Beale; 
Carlisle, PA, USA: The Banner of Truth Trust, 2009. 218p. página 1 (tradução minha)

2 BUCER, Martin. “Concerning the True Care of Souls” / Martin Bucer ; translated by Peter Beale; 
Carlisle, PA, USA: The Banner of Truth Trust, 2009. 218p. páginas 1-4 (tradução minha)

* O presente artigo é uma adaptação do Trabalho de Conclusão de Curso do autor. Este foi apresen-
tado ao corpo docente do Seminário Martin Bucer. 
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Aliás, esta é outra característica marcante de Bucer na obra: a abun-
dância de textos bíblicos como bases indispensáveis para a correta 
compreensão dos temas teológicos; no caso, eclesiologia e teologia pas-
toral. Bucer, ao citar os textos bíblicos, mais do que apenas coloca- los 
como “textos-prova”, os expõe diante do leitor com suas intepretações.

Segundo Bucer, a mentalidade da época quanto à membresia no 
corpo de Cristo (e você notará que não é muito diferente de nossos 
tempos) é que o que fazia de alguém um membro do corpo de Cristo 
é o seu batismo, a sua participação nas cerimônias religiosas e o não se 
intrometer nos assuntos dos chamados ‘sacerdotes’, mesmo que estas 
pessoas nem mesmo tenham conhecido verdadeiramente a Cristo, o 
Senhor, e vivam abertamente em pecado, contando com o conforto, 
não de Cristo, mas das cerimônias dos sacerdotes, suas próprias boas 
obras, e os méritos dos santos falecidos. Para Bucer, se assim o for, as 
pessoas são impossibilitadas de confiar verdadeiramente em Cristo, já 
que desprezaram a ele e à sua santa Palavra.3 Bucer enfatiza que “nin-
guém poderá ser membro do Senhor e de sua igreja ao mesmo tempo 
em que é membro e companheiro do mundo”.4

Em uma de suas muitas preleções sobre Efésios, Bucer enfatiza, 
especialmente sobre o contexto no qual Paulo diz que a igreja é o cor-
po de Cristo (1.23) essa mesma verdade:

“Portanto, devemos concluir que a igreja é o ajuntamento da-
queles que são governados pelo Espírito e pela palavra de 
Cristo e estão ligados entre si, como verdadeiros membros, 

3 BUCER, Martin. “Concerning the True Care of Souls” / Martin Bucer ; translated by Peter Beale; 
Carlisle, PA, USA: The Banner of Truth Trust, 2009. 218p. pgn xxxii (tradução minha)

4 BUCER, Martin. “Concerning the True Care of Souls” / Martin Bucer ; translated by Peter Beale; 
Carlisle, PA, USA: The Banner of Truth Trust, 2009. 218p. xxxii (tradução minha)
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edificando-se mutuamente em amor em favor da piedade e da 
verdadeira religião.”5

Apesar disso, a conduta de Bucer não era de segregação com rela-
ção a Igreja Católica. Aliás, dos grandes reformadores, nenhum tivera 
a intenção específica de segregar-se e criar um novo seguimento reli-
gioso. O intituito de cada um deles era reformar a igreja de Cristo ao 
padrão bíblico. Isso o próprio Bucer afirma ao dizer que não era do 
seu interesse se esquivarem de qualquer autoridade na igreja, mas que 
não havia autoridade ou poder na igreja exceto aquele que existe para 
o próprio bem dela:

“Nós, com muito prazer, ouviríamos os ministros de Cristo 
[se referindo aos sacerdotes católicos], quaisquer fossem eles 
e quaisquer títulos carregassem consigo. Mas se havemos de 
ser rebanho de Cristo, devemos fugir daqueles que tem voz de 
um estrangeiro [e não do pastor] ( João 10.5). Àqueles que tra-
zem um outro evangelho, devemos reputar por amaldiçoados, 
mesmo que fossem anjos provenientes do céu (Gálatas 1.8). 
Quanto aos que são idólatras, roubadores da igreja, aqueles 
cujas vidas estão manchadas pelos mais hediondos vícios, mas 
dizem ser irmãos e membros da igreja, nós não devemos nada 
ter com eles em geral e os rejeitar completamente. Isto é ainda 
mais seriamente para ser observado quando estas pessoas afir-
mam para si mesmas uma autoridade maior na igreja, como o 
papa, os cardeais e os bispos. Isto somos instruídos a fazer não 

5 BRAY, Gerald L. Comentário Biblico da Reforma – Galatas e Efésios/ Gerald L. Bray; traduzido por 
Markus Hediger, Vagner Barbosa, Regina Ambrogi Avelar e Heber Carlos Campos Jr._ São Paulo: 
Cultura Cristã, 2013.pagina 301
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apena pela Sagrada Escritura, mas também por todos os anti-
gos concílios da igreja.”6

É por meio deste espírito humilde e pastoral, robusto e aguçado, 
de estar pronto a ouvir e a obedecer a quem quer que seja, se este es-
tiver pronto a ouvir e a obedecer a voz de Cristo, que advém a sua luta 
mais famosa: a busca pela unidade cristã.

A UNIDADE CRISTÃ
A unidade cristã foi a maior paixão de Martin Bucer. Foi por ela 

que Bucer dedicou todo o seu ministério. Tal ênfase pode parecer es-
tranha a nós, uma geração tão ramificada, pluralista e individualista. 
Porém, quisera lembrarmos que nosso Senhor, em seus últimos sus-
piros de vida junto dos discípulos, orava por eles e suplicava ao Pai 
por uma coisa estrita: que eles fossem um7. Esta é a paixão e o grande 
desejo de nosso Senhor Jesus Cristo, e Bucer desejou seguir os passos 
de nosso Mestre também neste aspecto.

Henry Strohl, exímio conhecedor tanto da vida quanto da teolo-
gia dos principais reformadores, sintetizou magnificamente a postura 
do reformador de Estrasburgo:

“Bucer, reformador de Estrasburgo, tinha largueza de espírito e 
a faculdade de compreender e assimilar, que o qualificavam para 
ser elemento de ligação entre os grandes espíritos de seu tempo. 
Sabia escutar e, assim, recolher os fragmentos de verdade conti-
dos no pensamento de uns e outros, sem, contudo, duvidar de 

6 BUCER, Martin. “Concerning the True Care of Souls” / Martin Bucer ; translated by Peter Beale; 
Carlisle, PA, USA: The Banner of Truth Trust, 2009. 218p. Xxxv (tradução minha)

7 (cf. João 17)
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suas próprias aptidões. Buscava os elementos de verdade viva 
para integrá-los numa síntese crescente em riqueza e profundi-
dade. Era receptivo, e cedia facilmente às influências; mas sabia 
também afirmar-se com vigor.”8

Bucer, ao contrário de Lutero, detinha um espírito de mais caute-
la, paciência e tato com seus inimigos e contraditores:

“O espírito conciliador de Bucer – que sempre procurou en-
tender as sinceras intenções de seu contraditores – revela-se na 
conclusão de sua obra quando declara que não deseja ferir a nin-
guém com uma palavrinha que fosse.” 9

Não podemos adentrar o seu espírito interior para saber o que 
tanto foi eficaz para a construção deste espírito harmonioso, mas a 
personalidade de Bucer parece ter realmente sido forjada por Deus 
desde o início para esta luta pela unidade cristã. Podemos nos lem-
brar da principal fonte de renda de sua família – venda de barris 
de vinho da Alsácia para toda a Europa. Talvez este contato inicial 
de Bucer com várias classes de pessoas, de várias nacionalidades e 
culturas distintas, teriam forjado nele um tato diferenciado com as 
mais diversas personalidades, produzindo nele a habilidade de se 
relacionar com todos. Como bem sabemos, o bom comércio exer-
cido por sua família não foi tanto devido à capacidade de negociar 
que detinham, mas especialmente por conta da qualidade do vinho 
8 STROHL, Henri. “O Pensamento da Reforma” / Henry Strohl; tradução de Aharon Sapsezian; São 

Paulo, SP: ASTE, 1963. 251p.pg. 20
9 STROHL, Henri. “O Pensamento da Reforma” / Henry Strohl; tradução de Aharon Sapsezian; São 

Paulo, SP: ASTE, 1963. 251p.– pg. 46
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no mercado. Assim também, o fato de Bucer não ser tão destaca-
do nos dias atuais como o são Lutero e Calvino (fato este que não 
acontecia em sua época, pois era considerado em pé de igualdade 
a estes dois reformadores) seja talvez porque não se encontra nele 
uma personalidade tão radical como a de Lutero, ou um espírito 
intelectual tão brilhante como o de Calvino. Com relação a per-
sonalidade e a característica mais intrínseca e distintiva de Bucer, 
Strohl sintetizou que ele:

“não tem [...] o poder criador do gênio; não obstante, é possui-
dor de notável aptidão para decantar ideias alheias e fazer a liga 
das que mereciam ser preservadas.”10

O DIPLOMATA ENTRE OS IRMÃOS
A definição de diplomacia, segundo os significados mais básicos, 

é   a de um instrumento    da política externa, para o estabelecimen-
to e desenvolvimento dos contatos pacíficos entre os governos de 
diferentes Estados, pelo emprego de intermediários, mutuamente 
reconhecidos pelas respectivas partes. O diplomata não é apenas 
responsável por resolver os impasses entre os diferentes governos e 
lideranças, mas também deve representar bem o seu próprio gover-
no, especialmente nas áreas que mais caracterizam o representado.

Martin Bucer, desde o início de seu serviço à igreja de Cristo, de-
tinha em sua personalidade, teologia e prática, a personalidade de um 
conciliador, um diplomata da fé. Já em 1521, impressionantemente, 
em seus primeiros passos na fé evangélica, antes de sua excomunhão, 
10 STROHL, Henri. “O Pensamento da Reforma” / Henry Strohl; tradução de Aharon Sapsezian; São 

Paulo, SP: ASTE, 1963. 251p.pg. 20.
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de seu matrimônio, e de seu ministério pastoral em Estrasburgo, Bucer 
ficou encarregado de moderar as negociações secretas entre Lutero e 
Jean Glapion, o confessor do Imperador Carlos V.11

Entre 1524 e 1548, tempo médio que compreende o início e 
o fim do ministério pastoral em si de Bucer, ele procurou intera-
gir com setores díspares da Reforma e mesmo da Cristandade em 
geral: luteranos, anabatistas perseguidos, calvinistas, católicos 
romanos e anglicanos. Nas discussões que se davam, Bucer parti-
cipava ora como organizador, ora como iniciador, ora como chefe 
negociador.12 Ele reuniu-se com os diversos segmentos, correspon-
deu-se frequentemente com Lutero e Zwínglio, entre outros líderes 
da Reforma Protestante, bem como com líderes dentro da Igreja 
Católica Romana.

Especialmente em seu longo ministério pastoral em Estrasburgo, 
Bucer foi o receptor de vários refugiados perseguidos, inclusive o 
próprio João Calvino, como já destacado. Bucer representava em si 
mesmo e em sua ênfase eclesiológica essa busca pela unidade cristã, e 
fez de Estrasburgo um centro de recuperação, orientação, treinamento 
e ajuntamento da fé. Nas palavras de Robert Stupperich:

“Dentro de poucos anos, Bucer havia feito um nome para si mes-
mo em Estrasburgo como um zeloso e hábil chefe negociador. 
Eram raras as ocasiões em que ele não estava envolvido.”13

11 (Martin Brecht. Martin Luther. Vol. 1. Op. Cit., pp. 428-429, tradução minha)
12 SCHIRRMACHER, Thomas. “Advocate of Love – Martin Bucer as Theologian and Pastor; Bonn, 

Germany: Verlag für Kultur und Wissenschaft, 2013. 101p. pg. 59, citação numero 207. (tradução 
minha)

13 SCHIRRMACHER, Thomas. “Advocate of Love – Martin Bucer as Theologian and Pastor; Bonn, 
Germany: Verlag für Kultur und Wissenschaft, 2013. 101p. pg. 59, citação numero 208 (tradução 
minha)
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Mesmo após o término do ministério pastoral de Bucer em 
Estrasburgo, quando ele esteve auxiliando Thomas Cranmer na re-
forma da Inglaterra a partir de 1549, intermediou lá uma disputa 
com relação às vestimentas do bispo anglicano. John Hooper não 
queria ser aparamentado como um bispo nas vestimentas tradicio-
nais. Cranmer chamou Bucer para a conversa, o qual criticou ambos 
os lados. Segundo Bucer, havia problemas mais importantes do que 
questões de roupas, como, por exemplo, o treinamento teológico da 
congregação.14 Isto ele fez, mesmo tendo, ao longo da vida, criticado o 
uso das vestes litúrgicas aos ministros. Porém, o mais importante para 
Bucer era a paz entre os cristãos nas coisas essenciais. Em outra pre-
leção sobre Efésios (1.19-23), Bucer enfatiza que “[...] se houver algo 
não especificamente mencionado na Palavra, então a unidade nessa 
coisa não é necessária, mas há liberdade concedida nessas coisas.”15

Com relação aos católicos, não foram poucas as vezes que 
Bucer buscou traçar conversas e negociações, especialmente an-
tes do Concílio de Trento e a decisão final contra os protestantes. 
Interessante notar que um historiador católico do Concílio de Trento 
o chama de o “apóstolo da harmonia”16

O caso pelo qual Bucer ficou mais famoso pelo seu esforço em 
prol unidade cristã foi o conflito entre Lutero e Zwinglio, que discor-
davam ferrenhamente quanto à presença de Cristo no sacramento da 
14 SCHIRRMACHER, Thomas. “Advocate of Love – Martin Bucer as Theologian and Pastor; Bonn, 

Germany: Verlag für Kultur und Wissenschaft, 2013. 101p. p 61 (tradução minha)
15 BRAY, Gerald L. Comentário Biblico da Reforma – Galatas e Efésios/ Gerald L. Bray; traduzido por 

Markus Hediger, Vagner Barbosa, Regina Ambrogi Avelar e Heber Carlos Campos Jr._ São Paulo: 
Cultura Cristã, 2013.p. 301

16 SCHIRRMACHER, Thomas. “Advocate of Love – Martin Bucer as Theologian and Pastor; Bonn, 
Germany: Verlag für Kultur und Wissenschaft, 2013. 101p. citação 218, pg. 60- Hubert Jedin (tra-
dução minha)
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ceia. Para Zwinglio, a frase “isto é o meu corpo” deveria ser interpre-
tada como “isto significa o meu corpo”, tal como, em outras passagens 
bíblicas, frases como “Cristo é a videira” ( Jo 15.1), “Cristo é a Rocha” 
(1Co 10.4), “Eis o Cordeiro de Deus” ( Jo 1.29). Lutero, porém, ob-
jeta ser a interpretação de Zwinglio “fantasia subjetiva”17, que não leva 
em consideração “a arte da linguagem e a gramática”. Zwinglio afir-
mou que Cristo não pode estar presente na ceia, pois subiu ao céu e 
está sentado à destra de Deus. Lutero, porém, responde que “a direita 
de Deus está em toda parte”18. Em resumo, para Lutero, o corpo de 
Cristo está em, com e sob o pão, e ele realmente se dá aos participan-
tes. Zwinglio, por sua vez, acreditava ser a ceia apenas um memorial 
simbólico da morte de Cristo.

Em 1528, Bucer publicou em Estrasburgo um documento deno-
minado “Comparação entre Dr. Lutero e a contraposição quanto à Ceia de 
Cristo. Diálogo, isto é, uma conversação amigável”19. Em 1529, ocorrera a 
promulgação do protocolo da Dieta de Spira em 19 de abril de 1529, 
que limitava a liberdade religiosa, ameaçando extinguir zwinglianos e 
anabatistas. Isto levou seis príncipes e catorze cidades reinóis germâ-
nicas a um ato de protesto. Os protestantes arquitetaram planos de 
defesa militar e alianças internas. Para isso, era necessária uma aproxi-
mação entre Lutero e Zwinglio. Lutero, porém, se opunha a qualquer 
aliança que fosse contra a vontade do imperador. Lutero foi convenci-
do, assim como Zwinglio, especialmente por movimentação de Martin 
Bucer. Assim, em 30 de setembro de 1529 reuniram-se em Marburgo 
os principais reformadores alemães e suíços, com vistas à unificação 
17 (Lutero, M. Da Ceia de Cristo – Confissão, Obras Selecionadas 4, p. 230)
18 (Lutero, M. Da Ceia de Cristo – Confissão, Obras Selecionadas 4, p. 257)
19 KLEIN, Carlos J. “Os Sacramentos na Tradição Reformada” / Carlos J. Klein ; São Paulo, SP: Fonte 

Editorial, 2005. 380p.



28

CONSILIUM THEOLOGICUM I

do movimento da Reforma. Lutero e Melanchton, de Wittenberg, 
Zwinglio e Ecolompádio da Suiça e Bucer de Estrasburgo. Os refor-
madores concordaram em catorze dos quinze artigos doutrinários 
discutidos. Contudo, no décimo quinto artigo, que tratava da Ceia do 
Senhor, vieram à tona as divergências entre Lutero e os suíços. Conta-
se que Lutero escreveu com um pedaço de giz, sobre a mesa, para que 
todos pudessem ver: Hoc est corpus meum (este é o meu corpo)20, e 
Zwinglio respondera fazendo citação de João 6.63: “O Espírito é o que 
vivifica, a carne para nada proveita.”

Ainda que as partes não tenham se resolvido e a aliança política 
não tenha prosperado, a redação final do artigo, depois do debate, por 
influência de Bucer, pedia que houvesse “amor cristão” entre as partes:

“Em 15º lugar, todos cremos e atestamos acerca da Santa Ceia 
do nosso querido Senhor Jesus Cristo que deveríamos usar am-
bas as formas como instituídas por Cristo; que também a missa 
não é uma obra através da qual alguém possa obter graça para o 
outro, estando este vivo ou morto, também que o sacramento 
do altar é um sacramento do verdadeiro corpo e sangue de Jesus 
Cristo, e que a participação espiritual deste corpo e sangue é es-
pecialmente necessária para cada cristão; igualmente que o uso 
do sacramento foi dado e ordenado por Deus, tal como também 
foi a palavra do Todo-Poderoso Deus, para que as consciências 
fracas fossem movidas à fé através do Espírito Santo; e, mesmo 
que não tenhamos chegado a um denominador comum a respei-
to de se o verdadeiro corpo e sangue está ou não corporalmente 
no pão e no vinho, ainda assim cada parte deveria mostrar amor 

20 (Lindsay, T., Op. Cit., p. 36) (tradução minha)
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cristão para com a outra, até onde a consciência permitir, e 
ambas as partes pedirem diligentemente a Deus que pelo seu Es-
pírito ele nos queira confirmar na compreensão correta.”21

Após a morte de Zwinglio em 1531 numa batalha, Bucer se tornou 
o cabeça da Reforma na Alta Alemanha e na Suiça. O grande sucesso 
de Bucer foi conquistado na Concórdia de Wittenberg, em 1536, onde 
os reformadores liderados por Bucer assinaram uma aliança com os lu-
teranos, assumindo o ponto de vista deles quanto à ceia e integrando 
o movimento reformado na suíça ao movimento luterano. O ponto de 
Bucer era afirmar que a mais importante mudança já havia ocorrido: 
luteranos e os demais já não acreditavam mais, como os católicos, na 
presença de Cristo dentro do pão, como se fosse cozido internamente, 
mas na presença espiritual de Cristo na ceia. Esta era a posição de Bucer, 
da presença real e espiritual de Cristo no sentido sacramental22, que foi 
desenvolvida na Confissão Tetrapolitana, em 1530, e, inclusive, abraça-
da e desenvolvida posteriormente por João Calvino.

UNIDADE DA FÉ
Porém, ao contrário do que se pensa e ao contrário do vemos 

em muito dos movimentos ecumênicos contemporâneos, Bucer não 
buscava a unidade cristã a ponto de abrir mão de pontos inegociáveis 
da fé. O movimento conciliador de Bucer era bem alicerçado teolo-
gicamente e centrado no Evangelho de Cristo. Para ele, a verdadeira 
unidade cristã consistia “não em ter as mesmas cerimônias, mas em 
ter a mesma doutrina, fé, e correta administração dos sacramentos”23. 
21 http://www.ctsfw.net/media/pdfs/BetoMarburgColloquyof1529.pdf (tradução minha)
22 (Tüchle, Germano, Nova História da Igreja, vol. III, p. 77)
23 BUCER, Martin. “Concerning the True Care of Souls” / Martin Bucer ; translated by Peter Beale; 
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Para Bucer, a verdadeira unidade cristã brotaria da fé e seria sustenta-
da pela fé. O motivo disto é claro: Bucer não pensava o conceito de 
fé como o temos em nossa contemporaneidade, como uma simples 
crendice ou apenas uma assimilação de (alguns) fatos a respeito de 
um ser, quase que impessoal e, com toda flexibilidade, chamado Deus.

Bucer pensava a fé, pistis, em termos de persuatio, que significa 
convicção e não apenas assentimento ou crença. Para Bucer, todos 
os crentes verdadeiros possuem esse entendimento e reconhecem 
que é o próprio Deus quem implanta essa certeza inabalável em 
nós. Esta certeza deve abarcar tudo quanto Deus diz a respeito de si 
mesmo, daí a necessidade extrema de se conhecer a Deus como ele 
mesmo declara ser. Bucer também pontuava a extrema necessidade 
de se depositar esta fé em Deus no mediador proposto por Deus, o 
próprio Salvador Jesus Cristo. Disto percebe-se que os reformadores 
não ficaram apenas conhecidos por resgatar antigas doutrinas, espe-
cialmente o centro da fé bíblica, o Evangelho de Cristo Jesus, mas 
também por reafirmarem as doutrinas principais da Palavra de Deus 
e buscarem conformação a elas. Para os reformadores, não apenas a 
doutrina da fé como um dom de Deus24 era importante, mas tam-
bém o aspecto em que esta fé tinha como objeto principal e central 
o próprio Deus, digno de toda glória. Para os reformadores em geral, 
com destaque a Bucer, Deus deveria ser o centro de toda teologia e 
prática da cristandade. Como afirma Franklin Ferreira, o brado de 
glória somente a Deus, Soli Deo Gloria, “é o tema que coroa esse im-
portante movimento do século XVI”25

Carlisle, PA, USA: The Banner of Truth Trust, 2009. 218p. (p. XXXIV) (tradução minha)
24 (cf. Ef 2.8, Tt 1.1, 2Ts 2.3, Fp 1.29)
25 STROHL, Henri. “O Pensamento da Reforma” / Henry Strohl; tradução de Aharon Sapsezian; São 

Paulo, SP: ASTE, 1963. 251p. (p. 61) 
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Bucer, de acordo com seu espírito manso e conciliador, en-
xergava na imagem do Bom Pastor a ênfase divina de solicitude 
a cada uma das ovelhas. Este senso do cuidado divino para com 
as ovelhas o impactou tanto que “Bucer substituiu, nas liturgias 
estrasburguesas, todas as invocações de Deus pela palavra Pai”26. 
Segundo ele, a verdadeira fé “reconhece a bondade de Deus, tem 
dela profunda e constante convicção, e sempre é acompanhada de 
renovação total do ser”27.

A UNIDADE DO ESPÍRITO: SANTIFICADOR E 
UNIFICADOR

Esta renovação total do ser, que desembocaria na unidade da fé, 
segundo Bucer, é produto do Espírito santificador em nós. O Espírito 
Santo não apenas produz em nós a fé no Deus trino, aplicando em nós 
as graças da regeneração, da justificação e da adoção, mas também da 
santificação. Por esta razão, August Lang denominou Bucer como o 
“teólogo do Espírito Santo”28. Sua ênfase em pneumatologia (doutrina 
do Espírito Santo) com respeito tanto à vida cristã quanto à eclesiolo-
gia é uma de suas características teológicas mais proeminentes. Para a 
teologia de Bucer, “a posição e a atividade do Espírito Santo é funda-
mental”, assim como para o Novo Testamento29. A descrição a seguir 
deixa isto patente:
26 STROHL, Henri. “O Pensamento da Reforma” / Henry Strohl; tradução de Aharon Sapsezian; São 

Paulo, SP: ASTE, 1963. 251p. (p. 61) 
27 STROHL, Henri. “O Pensamento da Reforma” / Henry Strohl; tradução de Aharon Sapsezian; São 

Paulo, SP: ASTE, 1963. 251p. (p. 46) 
28 SCHIRRMACHER, Thomas. “Advocate of Love – Martin Bucer as Theologian and Pastor; Bonn, 

Germany: Verlag für Kultur und Wissenschaft, 2013. 101p. (p. 21) (tradução minha)
29 SCHIRRMACHER, Thomas. “Advocate of Love – Martin Bucer as Theologian and Pastor; Bonn, 

Germany: Verlag für Kultur und Wissenschaft, 2013. 101p. (p. 21) (tradução minha)
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“Mesmo que Bucer tenha colocado Cristo no centro, assim 

como fizeram os demais reformadores, seus pensamentos circu-

lavam bem mais intensamente em torno de um entendimento 

do Espírito Santo.”30

Com respeito às obras e a santificação em relação ao sola fide na 
justificação, o reformador não tinha dificuldades no aparente parado-
xo entre fé e obras, justamente porque não pensava na fé em termos de 
intelecto ou mentalidade, mas de integralidade do ser, com emoções e 
sentimentos. Conclui-se que o paradoxo para Bucer não era entre fé e 
obras, mas entre obras feitas por fé e obras não feitas por fé.

Bucer destacava-se não apenas por defender a doutrina da 
justificação pela fé junto do espírito evangélico da reforma, mas 
especialmente por conectá-la, biblicamente, com a doutrina da 
santificação, exatamente no ponto em que a Igreja Católica falha-
va, misturando as duas doutrinas. A fé que justifica tem o seu efeito 
santificador e nunca está simplesmente sozinha. Porém, ele fazia 
questão de deixar claro que é somente “pela fé que se criam em nós o 
amor a Deus e o zelo pela virtude.”31

Um exemplo claro disto é que, ao passo que Lutero e Melanchton 
nos primeiros anos da Reforma, em Wittenberg, preferiram abrandar, 
em algum grau, o tema da eleição, “o temor de Bucer era que a lem-
brança constante, e necessária, daquilo que o cristão pode e deve fazer 
obscurecesse a soberana iniciativa de Deus na vida dos indivíduos e 
30 SCHIRRMACHER, Thomas. “Advocate of Love – Martin Bucer as Theologian and Pastor; Bonn, 

Germany: Verlag für Kultur und Wissenschaft, 2013. 101p. (p. 22) (tradução minha)
31 STROHL, Henri. “O Pensamento da Reforma” / Henry Strohl; tradução de Aharon Sapsezian; São 

Paulo, SP: ASTE, 1963. 251p. (p. 46) 
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da coletividade”32. Disto advém o desenvolvimento e a pregação de 
Bucer constante sobre o tema da eleição. Isto comprova que o seu zelo 
ao enfatizar o aspecto santificador da fé dada aos homens por Deus 
não sustenta a possibilidade de Bucer creditar a justificação às pró-
prias obras humanas. Neste aspecto importa lembrar, segundo Bucer, 
a advertência de Tiago de que ninguém é justificado por uma fé que 
seja estéril, morta, e, portanto, falsa.33 Em suas definições, portanto, 
Bucer tanto destaca o efeito santificador da fé que este se torna uma 
característica de seu conceito de justificação também.

Em Bucer, a noção de uma providência divina que se estende a 
todos os domínios da vida, sendo Deus, através do Espírito Santo, tan-
to o doador quanto o empoderador da fé e da vida cristã, que, em seu 
programa de reforma apresentado ao rei da Inglaterra, em 1551, em 
seu livro De Regno Christi, ele prediz que a volta do Evangelho não só 
trará novo impulso à vida espiritual da Igreja, da escola e do serviço 
assistencial, mas também produzirá renovação de vida nos domínios 
mais profanos como a agricultura, a indústria, o comércio, as artes e 
até os esportes. Segundo Strohl, “pode-se concluir que, para Bucer, no 
apogeu da evolução do seu pensamento, não havia nenhum setor da 
vida que fosse excluído da solicitude paternal do Criador.”34 Em outras 
palavras, o que vemos bem destacado nos escritos de João Calvino 
quanto à ênfase na santificação, pode e deve ter derivado existência da 
influência de Bucer ao identificar nas Escrituras que o mesmo Deus 
que declara pecadores justo, é o Deus que, em sua providência   pelo   
32 STROHL, Henri. “O Pensamento da Reforma” / Henry Strohl; tradução de Aharon Sapsezian; São 

Paulo, SP: ASTE, 1963. 251p. (p. 31) 
33 STROHL, Henri. “O Pensamento da Reforma” / Henry Strohl; tradução de Aharon Sapsezian; São 

Paulo, SP: ASTE, 1963. 251p. (p. 46)
34 STROHL, Henri. “O Pensamento da Reforma” / Henry Strohl; tradução de Aharon Sapsezian; São 

Paulo, SP: ASTE, 1963. 251p. (p. 158) 
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Espírito    Santo,    através    da    fé,    santifica    estes    pecadores. Bucer, 
assim como nosso Senhor Jesus, não fazia distinção entre o amor a 
Deus e o amor ao próximo; pelo contrário, ele fazia a ligação inevitável 
entre uma prática e outra:

“Quem ama a Deus, pai de infinita benevolência, só deseja tudo 
fazer por ele em gratidão e reconhecimento. Quando compreen-
de que é da vontade de Deus que nos entreguemos, com todas 
as forças, ao serviço do próximo, assim o faz, sem reservas e sem 
nada esperar em troca. Tão somente para servir a Deus e teste-
munhar-lhe seu reconhecimento, o cristão coloca a serviço dos 
irmãos tudo quanto sabe serem dons de Deus: sua alma, seu cor-
po, sua honra e seus bens [...]. É para esta qualidade de vida que 
fomos criados.”35

Por que é importante analisarmos o entendimento de Bucer 
com respeito da santificação quando procuro responder quais os pa-
râmetros de Bucer para a busca da unidade cristã? Porque, para ele, o 
êxito da unidade cristã, que não negocia os valores essenciais da fé, 
se encontra em um aspecto principal, que é o grande propósito da 
santificação em nós: que nos amemos uns aos outros. Afinal, essas 
duas coisas são inseparáveis na oração sacerdotal de Jesus em João 17: 
unidade e santificação. Ao passo que alguns buscam unidade sem san-
tificação, sem se atentarem e se agarrarem à verdade que nos santifica, 
outros acabam por abandonar a busca pela unidade em prol de uma 
suposta “santificação”. Mas, como é evidente para nós no registro da 
35 STROHL, Henri. “O Pensamento da Reforma” / Henry Strohl; tradução de Aharon Sapsezian; São 

Paulo, SP: ASTE, 1963. 251p.– (p. 100)
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oração do nosso Cristo, o Senhor nunca fez separação entre essas duas 
coisas, porque ambas são produzidas num mesmo contexto. Deus usa 
a a verdade para produzir santificação, e esta santificação faz transbor-
dar o amor de uns para com os outros em torno desta verdade, e aí 
temos a unidade cristã.

“INSTRUÇÃO SOBRE O AMOR CRISTÃO”
Este é o título do primeiro livreto publicado por Martin Bucer, 

aos seus 32 anos. O título original, “Que ninguém deve viver para si mes-
mo, mas para os outros – e como tal pode alcançar tal fim”, destaca a 
importância do que tenho dito até então. O livro é dividido em duas 
partes principais. Na primeira, Bucer expõe o conceito deste amor 
cristão – “que ninguém deve viver para si mesmo, mas para os outros”. 
É assim que o próprio Bucer sintetiza a primeira parte:

“Para concluir, esta primeira parte deve ter deixado cla-
ro: que, de acordo com a ordem e mandamento do Criador, 
ninguém deve viver para si mesmo, mas cada homem deve, 
por amor a Deus, viver para o seu próximo e, por todos os 
meios, servi-lo em questões relacionadas tanto ao espíri-
to quanto ao corpo; que essa obrigação recai acima de tudo 
sobre aqueles que foram chamados e estabelecidos a fim de 
promover o serviço público, tanto espiritual quanto secular; 
que Deus não poderia nos enviar uma praga maior do que 
homens que buscam a sua própria vantagem; que, quanto 
mais uma profissão é útil à necessidade da vizinhança geral 
e quanto mais promove o benefício de toda a comunidade, 
mais essa profissão é honrosa e cristã e deve ser alegremente 
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ingressada e aceita por cada um. Finalmente, a nossa primeira 
parte mostra que vivemos nos últimos tempos, em que a in-
justiça prevalece e amor tornou- se extinto (Mateus 24:12);  
cada homem busca e conforma-se com uma vida fácil e deseja 
viver do trabalho dos outros, enquanto a vida cristã exige exa-
tamente o oposto. O cristão entrega inclusive aquilo que lhe é 
justamente devido, está sempre pronto a ajudar os outros por 
seu trabalho e aceita não receber recompensa, agarrando-se 
nas palavras de Jesus: Mais bem- aventurado é dar que receber. 
(Atos 20:35 ).”36

Na segunda parte, Bucer procura desenvolver como o cristão 
pode alcançar este fim – “não viver para si mesmo, mas para os ou-
tros”. Segundo ele, “somente a fé pode trazer e transmitir tal vida a 
nós”37. Esta vida a que Bucer se refere ele a denomina como a vida 
que busca “viver para a glória de Deus e a utilidade de todas as 
criaturas, mas especialmente os homens”38. Bucer lembra os seus 
leitores de que devem crer em todas as palavras de Deus, e que 
somente Deus pode tal coisa realizar por nós, inclusive crer e ob-
servar a lei que prescreve o nosso dever de amar o próximo como 
a nós mesmos.

O trecho a seguir ilustra bem o fato de que, para Bucer, Deus se 
utiliza da fé para fazer transbordar em nós o amor para com o próximo 
e, assim, alcançarmos a desejada unidade cristã:
36 BUCER, Martin. “Instruction in Christian Love” / Martin Bucer; translation by Paul Traugott 

Fuhrmann; Wipf & Stock Pub, Eugene/Oregon, 2008 (p. 40-41) (tradução minha)
37 BUCER, Martin. “Instruction in Christian Love” / Martin Bucer; translation by Paul Traugott 

Fuhrmann; Wipf & Stock Pub, Eugene/Oregon, 2008 (p. 42) (tradução minha)
38 BUCER, Martin. “Instruction in Christian Love” / Martin Bucer; translation by Paul Traugott 

Fuhrmann; Wipf & Stock Pub, Eugene/Oregon, 2008 (p. 43) (tradução minha)
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“Somente a certeza de sermos filhos e herdeiros de Deus 
pode nos dar a segurança de já possuir o que é necessário 
tanto para o presente quanto o futuro. Só a fé verdadeira pode 
colocar o coração em paz. Então nosso coração reconhecerá 
que certamente nada lhe faltará [...] Desta forma, assim que, 
pela fé, o coração que reconhece e mantém essas verdades, 
ele transbordará em amor e, então, estará completamente 
pronto para fazer bem a todos os homens, e desejoso de pro-
clamar-lhes, ante de tudo, da inexprimível bondade de Deus 
[...], pois tal é a natureza da verdadeira bondade que ela não 
consegue se conter, mas precisa derramar-se tão longe e am-
plamente quanto possível.”39

Bucer ainda afirma que a fé verdadeira é a fé abnegada: “A fé, por 
fim, remove de nós o amor a presente vida – suas honras, fortuna e 
prazeres –, amor que impede tanto de exercer amor e serviço verda-
deiros ao próximo”40. Desta forma, onde não se encontra esse fruto da 
abnegação, aí não há verdadeira fé41.

Conclui-se ao notarmos no pensamento acima, com elevada 
importância, que, para Bucer, a busca pela unidade cristã não se 
dá pela abnegação de doutrinas essências da fé, mas abnegação do 
próprio eu. É por isso que o apóstolo Paulo, na epístola aos Efésios, 
epístola amada de Bucer, propõe o termo “unidade da fé” (Ef 4.13). 
Para alcançar tal fim, Bucer sintetiza a direção final, que é abraçar 
39 BUCER, Martin. “Instruction in Christian Love” / Martin Bucer; translated by Paul Traugott 

Fuhrmann; Wipf & Stock Pub, Eugene/Oregon, 2008, (p. 45-46) (tradução minha)
40 BUCER, Martin. “Instruction in Christian Love” / Martin Bucer; translation by Paul Traugott 

Fuhrmann; Wipf & Stock Pub, Eugene/Oregon, 2008, (p. 47) (tradução minha)
41 BUCER, Martin. “Instruction in Christian Love” / Martin Bucer; translation by Paul Traugott 

Fuhrmann; Wipf & Stock Pub, Eugene/Oregon, 2008, (p. 48) (tradução minha)
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verdadeiramente a Palavra de Deus verdadeiramente, similar à preo-
cupação paulina ao alertar os efésios contra toda sorte de vento de 
doutrinas que induzem ao erro (cf. Ef 4.15): “a Palavra divina pro-
duz fé; a fé produz amor; o amor produz, como frutos, boas obras 
– após os quais, Deus nos dá uma herança eterna, uma vida inteira-
mente divina e abençoada. Amém”42

Bucer verdadeiramente buscou seguir a “verdade em amor” (cf. 
Ef 4.15), buscando sempre a edificação do corpo de Cristo (cf. Ef 
4.16). Realmente, utilizando-se das palavras do apóstolo Paulo, quan-
do este testifica da fé e do amor abnegados de Timóteo, não temos 
outro, como Martin Bucer, “de igual sentimento que, sinceramente, 
cuide de vossos interesses; pois todos buscam o que é seu próprio, não 
o que é de Cristo Jesus”.43

Talvez a melhor síntese para o conceito da verdadeira fé na teolo-
gia de Bucer seja encontrado na Confissão Tretapolitana, apresentada 
ao Imperador Carlos V em nome das cidades alemãs de Estrasburgo, 
Memmingen, Lindau e Constança, da qual, como já dissemos, Bucer 
foi o principal compilador. Segue-se uma síntese de Strohl com rela-
ção com assunto:

“O artigo 3º diz que a fé que justifica e salva é a confiança criada 
pela ação conjugada da Palavra e do Espírito, ação esta da ini-
ciativa de Deus. O artigo 4º insiste na necessidade de uma vida 
renovada. Não há salvação onde não há amor a Deus e seme-
lhança com ele, porque Deus destinou os seus eleitos a serem 
iguais à imagem de seu Filho. A fé resulta em que, uma vez que 

42 BUCER, Martin. “Instruction in Christian Love” / Martin Bucer; translation by Paul Traugott 
Fuhrmann; Wipf & Stock Pub, Eugene/Oregon, 2008, (p. 52) (tradução minha)

43 (Filipenses 2.20-21 Almeida Revista e Atualizada)
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recebemos suas bençãos, nós nos conformamos com Deus e 
procedemos com os homens como filhos de Deus. Toda ação 
de Deus em nós visa à nossa transformação para que tenhamos 
o selo de sua imagem. O artigo 5º começa recapitulando o 3º: o 
que precede a tudo, e do qual tudo o mais depende, é que Deus 
nos permite conhecê-lo fazendo, daí, nascer em nós a confiança 
em sua bondade, isto é, a fé da qual procede necessariamente a 
piedade e o gozo.44

A importância que Bucer destacava à integralidade da fé, fé esta 
que deveria atuar pelo amor e ser atestada na prática, ficava evidente 
a todos ao seu redor, especialmente àqueles que eram cuidados pasto-
ralmente por ele na Catedral de Estrasburgo. Foi lá onde ele ordenou 
que fossem escritas em letras grandes e colocadas no frontão do coro 
parte do texto de Mateus 25:

“Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes 
meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. [...] Em verdade vos 
digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pe-
queninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo 
eterno, porém os justos, para a vida eterna.”45

DISCIPLINA CRISTÃ
Outro fator que autentica a busca de Bucer pela unidade cristã, sem 

desvalorizar as doutrinas essências da fé, é a prática da disciplina ecle-
siástica, tão esquecida ou mal interpretada e praticada nos dias atuais.
44 STROHL, Henri. “O Pensamento da Reforma” / Henry Strohl; tradução de Aharon Sapsezian; São 

Paulo, SP: ASTE, 1963. 251p. (p. 101) 
45 Mateus 24.40, 45-46 (Almeida Revista e Atualizada)
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Segundo Strohl, Bucer insistia na prática da disciplina rígida para 
suprimir os membros corruptos.46 Para ele, a disciplina bíblica era consi-
deravelmente mais ampla do que a preocupação inquisitória e punitiva 
do Catolicismo. Amy Nelson Burnett, professora da Universidade de 
Nebraska, fez distinção entre a disciplina eclesiástica, um meio admi-
nistrado pela igreja especificamente para correção de pecadores, e a 
disciplina cristã, ainda que Bucer, não tenha feito esta distinção, ao me-
nos claramente. Bucer define bem seu pensamento sobre a disciplina 
bíblica ao escrever uma carta, da Inglaterra, aos pastores de Estrasburgo:

“[...] que todos os membros de Cristo reconheçam e abracem-
-se mais intima e amorosamente, e que eles edifiquem uns aos 
outros no conhecimento e na obediência do filho de Deus mais 
zelosa e eficazmente, e que os ministros das igrejas saibam, 
cuidem e protejam as ovelhas de Cristo, assim como Cristo, 
o Supremo Pastor, nos deixou exemplo... Em várias partes das 
Escrituras, o Senhor descreveu e nos legou esta disciplina, a 
qual também nós temos proclamado tão claramente por tantos 
anos em vida e em escritos e em sermões.”47

A imensa importância que Bucer legou à disciplina cristã é que, 
segundo ele, sua prática é o que iria transformar e distinguir a igreja 
das massas, os verdadeiros crentes em contraste com aqueles que 
simplesmente acham que por terem sido batizados e tomado par-
te nas mesmas cerimônias pertencem a igreja e à congregação de 
46 STROHL, Henri. “O Pensamento da Reforma” / Henry Strohl; tradução de Aharon Sapsezian; São 

Paulo, SP: ASTE, 1963. 251p. (p. 214)
47 BUCER, Martin. “Concerning the True Care of Souls” / Martin Bucer ; translated by Peter Beale; 

Carlisle, PA, USA: The Banner of Truth Trust, 2009. 218p. (p. XVII) (tradução minha)
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Cristo.48 Um dos propósitos de Bucer ao escrever seu “pequeno li-
vro”, Sobre o Verdadeiro Cuidado das Almas, segundo ele mesmo, era:

“[...] mostrar a todos os piedosos cristãos como os líderes das 
seitas falsamente nos acusam de ensinar uma fé que é separada 
de frutos e obras, e que não insistem que nosso povo abrace a 
verdadeira comunhão e as marcas distintivas do corpo de Cristo 
e da disciplina cristã.”49

Todavia, a disciplina cristã não poderia ser aplicada de qualquer 
maneira. No mesmo livro, Bucer orienta os que desejam corrigir e 
ganhar pecadores de acordo com o mandamento de Cristo a que apli-
quem a disciplina com “um espírito gentil e um coração de verdadeira 
compaixão, capazes de tornar este alguém desejoso e preparado para 
carregar o fardo do pecador”50. Ainda no mesmo livro, Bucer dedica 
cerca de trinta páginas (105-144) só para tratar sobre as penitências 
que a verdadeira disciplina cristã produz – confissão pública de peca-
dos, a necessidade de confissão de pecados na igreja, necessidade de 
angústia e arrependimento sincero pelo pecado, arrependimento diá-
rio e contínuo na vida cristã, entre outros.

Como Henry Strohl pontuou, se para Bucer “os Evangelhos de 
Jesus eram a porta de entrada de todo conhecimento cristão”51, a dis-
ciplina cristã era a porta de saída para toda fé falsa.
48 BUCER, Martin. “Concerning the True Care of Souls” / Martin Bucer ; translated by Peter Beale; 

Carlisle, PA, USA: The Banner of Truth Trust, 2009. 218p (p. XXVII) (tradução minha)
49 BUCER, Martin. “Concerning the True Care of Souls” / Martin Bucer ; translated by Peter Beale; 

Carlisle, PA, USA: The Banner of Truth Trust, 2009. 218p (p. XXXII) (tradução minha)
50 BUCER, Martin. “Concerning the True Care of Souls” / Martin Bucer ; translated by Peter Beale; 

Carlisle, PA, USA: The Banner of Truth Trust, 2009. 218p (p. 102) (tradução minha)
51 STROHL, Henri. “O Pensamento da Reforma” / Henry Strohl; tradução de Aharon Sapsezian; São 

Paulo, SP: ASTE, 1963. 251p.(p. 82) 
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O FUNDADOR DA CONFIRMAÇÃO EVANGÉLICA
Além ser um dos principais reformadores a enfatizar a importante 

prática da disciplina cristã nas igrejas, Bucer é considerado o fundador 
da “confirmação evangélica”52. Seu propósito era que as crianças da 
igreja concluíssem a instrução cristã por meio de uma confirmação 
de suas membresias na comunidade da igreja através de suas próprias 
confissões, após terem sido batizados na infância.

Comentando o trecho de Efésios 3.21, onde Paulo diz sobre a 
glória a ser dada a Deus, na igreja e em Cristo Jesus, ele testemunha a 
importância e o valor da confirmação da fé em geral e cotidiana dos 
filhos de Deus:

“Paulo diz ‘na igreja’ porque, em primeiro lugar e o mais importan-
te, ele ama as comunhões santas em que as pessoas confirmam a fé 
umas das outras, onde ações de graças são realizadas e onde Deus 
é glorificado por muitas pessoas Esse senpre foi o costume dos 
santos. Veja o que dizem os salmos e outros livros sagrados: “Cum-
prirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo.”53

Em outras palavras, Bucer entendia a confirmação como uma 
renovação da confissão batismal. Sinteticamente, a confirmação, 
portanto, era compreendida como “adoção pessoal de fé como uma in-
tegração dos mais jovens à comunidade da igreja”54. Isso foi bastante 
importante em quesito de diálogo e entendimento com os anabatistas, 
52 SCHIRRMACHER, Thomas. “Advocate of Love – Martin Bucer as Theologian and Pastor; Bonn, 

Germany: Verlag für Kultur und Wissenschaft, 2013. 101p. (p. 31) (tradução minha)
53 De Martin Bucer - BRAY, Gerald L. Comentário Biblico da Reforma – Galatas e Efésios/ Gerald 

L. Bray; traduzido por Markus Hediger, Vagner Barbosa, Regina Ambrogi Avelar e Heber Carlos 
Campos Jr._ São Paulo: Cultura Cristã, 2013. (p.348)

54 SCHIRRMACHER, Thomas. “Advocate of Love – Martin Bucer as Theologian and Pastor; Bonn, 
Germany: Verlag für Kultur und Wissenschaft, 2013. 101p. (p. 31) (tradução minha)
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especialmente. Em tese, porque demonstrava preocupação com a par-
ticipação e a responsabilização pessoal dos confessantes com a igreja e 
a fé, já que a prática do batismo infantil fora mantida. Junto da discipli-
na cristã, a confirmação evangélica de crianças e jovens demonstrava 
a preocupação por uma membresia saudável e verdadeiramente con-
vertida, ideal que Bucer buscava com muito esforço. Posteriormente, a 
prática da confirmação passou a ser praticada em quase todas as igrejas 
luteranas e reformadas, tendo influenciado também a Igreja Anglicana.

“COMUNIDADES CRISTÃS”
Cabe aqui ainda um importante destaque para a eclesiologia de 

Bucer, a criação das “comunidades cristãs”. Preocupado com a respon-
sabilidade da igreja em ser não apenas um corpo de pessoas distintas 
das demais, através das ferramentas neotestamentárias, mas também 
com a necessidade da igreja em ser sal da terra e luz do mundo, Bucer 
desejava impulsionar o movimento de reforma na sociedade em geral 
de Estrasburgo, que passava por uma crise de pobreza espiritual. Para 
isso, propôs iniciar vários grupos de reunião, aos quais ele chamava co-
munidades cristãs. Elas eram em menor número, em forma de núcleos, 
organizadas como igrejas domésticas:

“[...] [Bucer] propôs começar comunidades cristãs que fossem 
conscientes e que desejassem sem ressalvas ser sérias a respeito 
das demandas do Evangelho. Nestas comunidades deveria ha-
ver um nível maior de comprometimento e fidelidade visível à 
mensagem da Bíblia. As pessoas deveriam voluntariamente se 
submeter à disciplina da igreja baseada nos Dez Mandamentos.”55

55 SCHIRRMACHER, Thomas. “Advocate of Love – Martin Bucer as Theologian and Pastor; Bonn, 
Germany: Verlag für Kultur und Wissenschaft, 2013. 101p. (p. 38-39) (tradução minha)
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Nestas comunidades cristãs ocorriam estudos bíblicos, orações 
e cuidado pastoral. Eles simplesmente estavam juntos um pelo ou-
tro, visando uma vida comunitária com o forte aspecto prático da fé 
cristã. O objetivo era que, por meio delas, a comunidade cristã em 
geral crescesse e fosse nutrida, e que as comunidades se tornassem 
padrões para a igreja maior. Essas comunidades cristãs deveriam ser 
independentes do controle estatal e do desejo de autoridades de li-
derar a igreja de Cristo, outro importante aspecto na teologia e no 
pensamento de Bucer.

Haviam listas com os nomes dos membros e eles eram, re-
gularmente, visitados pelos pastores. Os membros deveriam ser 
verdadeiramente comprometidos uns com os outros, porque, se-
gundo Bucer:

“[...] Tudo que é atribuído à igreja é atribuído a ela na medida 
em que consiste em indivíduos aos quais essas coisas são atri-
buídas, e nada pode ser ensinado a toda a igreja, a não ser por 
meio de seus membros individuais. É verdade que Deus ama a 
comunhão e, por isso, comunica sua graça muito maravilhosa-
mente a congregações e assembleias santas, mas, mesmo assim, 
uma assembleia não tem nada que não lhe seja concedido por 
seus membros individuais.”56

A propósito, as comunidades cristãs eram destinadas a ser-
vir a causa da unidade. Isto é devido ao fato de que Bucer estava 
convencido, primeiramente com base em Efésios 4, que os cristãos 
56 De Martin Bucer - BRAY, Gerald L. Comentário Biblico da Reforma – Galatas e Efésios/ Gerald 

L. Bray; traduzido por Markus Hediger, Vagner Barbosa, Regina Ambrogi Avelar e Heber Carlos 
Campos Jr._ São Paulo: Cultura Cristã, 2013- (p. 301)
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maduros eram a pré-condição para a verdadeira unidade. Além dis-
so, unidade e comunhão com a igreja era algo à ser praticado em 
grupos pequenos:

“O modelo que Bucer desenvolveu começou como uma união 
voluntária de cristãos comprometidos e tinha como principal 
missão ganhar , pouco a pouco, a totalidade da comunidade 
cristã da cidade. Os membros da “comunidade cristã” deveriam 
escolher homens em cada paróquia os quais deveriam aconse-
lhar, ensinar e trabalhar junto com os pastores e os diretores 
enquanto exerciam a função supervisora. Bucer aparentemen-
te esperava, assim, prevenir grandes comunidades e pequenos 
grupos de se racharem. Bucer não deixou dúvida de que ele via 
isso como algo decisivo e que deveria determinar e influenciar 
todas as coisas [...]”57

57 SCHIRRMACHER, Thomas. “Advocate of Love – Martin Bucer as Theologian and Pastor; Bonn, 
Germany: Verlag für Kultur und Wissenschaft, 2013. 101p. (p. 39) (tradução minha)
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CONTRA O INFINITO 
ESTÍMULO DA GANÂNCIA: 

A REFORMA DE MARTIN 
BUCER QUANTO AO 

BEM-ESTAR
BRADFORD LITTLEJOHN

Introdução
Logo no começo da Reforma, Lutero escreveu: “o homem não vive 
para si mesmo sozinho neste corpo mortal, a fim de trabalhar em 
suas coisas, e também para todos os homens na terra; não. Ele vive 
apenas para os outros e não para si mesmo”1. Porque uma das pri-
meiras dimensões da existência terrena é a econômica – compra, 
venda, posse, dar e pagar impostos – Protestantes ansiosos por com-
preender e aplicar este legado da reforma devem compreender o 
pensamento dos reformadores a respeito de economia. 

Infelizmente visto pelos olhos do conservadorismo liberal mo-
derno, esse pensamento é frequentemente mal representado. Verdade 
seja dita, os reformadores foram contra o conceito medieval que 
1 Martin Luther, The Freedom of the Christian, in Reformation Theology: A Reader of Primary 

Sources with Introductions (Davenant, 2017), 221.
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espiritualizava a súplica e mendicância, enfatizando a importância do 
trabalho duro, e a necessidade de distinguir os pobres que eram merece-
dores e os que não eram. Mas eles não clamavam por uma privatização 
da caridade – na verdade já que os mendigos exploravam a caridade pri-
vada de forma mais eficaz, eles frequentemente buscavam exatamente 
o oposto. Muitos reformadores pediram uma ação institucional ousada 
envolvendo a igreja e o estado para cuidar dos pobres, tirá-los da pobre-
za e até, em alguns casos, regular as atividades econômicas que estavam 
levando um número cada vez maior de pessoas à pobreza.

Uma das vozes mais ousadas pertencia a Martin Bucer, que pediu 
a coroa inglesa que promulgasse políticas robustas que regulassem a 
atividade econômica, e fornecessem mecanismos institucionais para 
dar alívio aos pobres; ele argumentou que a coroa deve ter o objetivo 
de garantir a sobrevivência, bem-estar e prosperidade de cada mem-
bro da sociedade, sem dar espaço a uma ociosidade voluntária. 

As propostas econômicas de Bucer em De Regno Chrusti, 
oferecem uma fascinante perspectiva sobre a ética cristã e política eco-
nômica que se ajusta de forma desconfortável, para não dizer difícil, 
em nosso espectro político moderno, desafiando pressupostos tanto 
de direita quanto de esquerda. Naturalmente a perspicácia teológi-
ca de Bucer não fez dele um economista experiente; como veremos 
nesse estudo, assim como eticistas cristãos de hoje, ele era propenso 
a julgar mal as necessidades reais e a melhor maneira de trata-las. Mas 
posso argumentar que os princípios que orientam suas ideias devem 
continuar a nos desafiar e nortear hoje. Para entender os pontos de 
Bucer precisamos observar um pouco do contexto. 

Primeiramente, para aqueles não familiarizados com esse ne-
gligenciado, porém muito importante reformador, Bucer nasceu em 
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1491 e entrou para a Ordem Dominicana antes de encontrar a teo-
logia de Lutero em 1518. Intrigado com o que leu e ouviu, e também 
influenciado por muitos humanistas de mente reformada, Bucer dei-
xou os dominicanos em 1521, e em 1523 já era um reformador na 
cidade estratégica, do sul da Alemanha, de Estrasburgo. Bucer trans-
formou Estrasburgo em um centro da reforma e desempenhou um 
papel fundamental, embora malsucedido como mediador das dispu-
tas entre Lutero e os suíços quanto a eucaristia. Vendo o apelo dos 
anabatistas, Bucer reconheceu que a reforma nunca teria sucesso em 
longo prazo sem uma extensa reforma moral, e uma robusta vida cris-
tã comunitária2. Envolvendo o clero e magistrados civis, enfatizando 
uma edificação mútua, e penalidades proporcionais para condutas 
pecaminosas, Bucer pretendia fazer de Estrasburgo, uma sociedade 
piedosa, com uma igreja institucional forte, influenciando bastante o 
trabalho posterior de Calvino em Genebra.

Infelizmente o trabalho de Bucer em Estrasburgo foi interrompido 
em 1547-1548 por uma vitória esmagadora de Carlos V sobre os prínci-
pes protestantes na batalha de Mühlberg. Providencialmente, um pouco 
antes de Muhlberg, Eduardo VI foi coroado em Londres, inaugurando 
um período de rápida reforma protestante na Inglaterra. O Arcebispo 
Cranmer e seus aliados convidaram líderes da Reforma continental em 
perigo para se refugiar na Inglaterra, e Bucer estava entre os que aceita-
ram a oferta. Lá ele desempenhou um papel importante, como professor 
de teologia em Cambridge e conselheiro de Cranmer, até sua morte em 
1551, logo após terminar de escrever De Regno Christi3. 
2  Veja Jake Meador, “That No One Should Live for Himself,” in W. Bradford Littlejohn and Jonathan 

Tomes, eds., Beyond Calvin: Essays on the Diversity of the Reformed Tradition (Davenant, 2017): 
1-20.

3  Veja Constantin Hopf, Martin Bucer and the English Reformation.
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A DRC (como chamaremos a partir de agora), refletiu a visão de 
Bucer ao longo da vida para uma reforma colaborativa, e abrangente da 
Igreja e da Sociedade. Muitas das propostas de Bucer se provaram im-
praticáveis no contexto mais amplo de toda a ilha, mas ele parece ter 
compreendido rapidamente a situação política, econômica e cultural de 
seu novo lar. Aprendendo em meados de 1550 o costume de apresentar 
um livro ao rei no início de cada ano, ele foi trabalhar rapidamente em 
DRC, e enviou o manuscrito para seu amigo na corte, Sir John Cheke, 
em 21 de Outubro4. O extenso trabalho resumiu as visões de Bucer ao 
longo da vida e suas reflexões sobre a Reforma da Igreja. Há evidências 
de que o jovem Eduardo leu e apreciou a obra, e propôs a implementa-
ção de algumas de suas políticas; infelizmente, a morte prematura do 
rei, no verão 1553, diminuiu o impacto do trabalho de Bucer5. 

Do nosso ponto de vista, pode ser difícil entender o porquê de 
Bucer escrever propostas detalhadas para a Reforma da Igreja ao rei. 
Para os reformadores magisteriais, porém, magistrados civis, como 
os principais leigos em uma igreja na qual todos os crentes deveriam 
exercer o sacerdócio, tinham a responsabilidade de supervisionar não 
apenas o bem-estar terreno de seus súditos, mas também reformar a 
igreja e protege-la de todo o falso ensino, e conduta desordeira. Como 
Bucer disse:

“Os reis deste mundo devem estabelecer e promover meios de 
transformar seus cidadãos, de modo que reconheçam e adorem 
corretamente a seu Deus, e assim sejam verdadeiramente úteis 
para seus próximos em todas as suas ações. Para realizar isso, os 

4  Martin Greschat, Martin Bucer: A Reformer and His Times (Louisville, KY: WJK Press, 2004), 239.
5  Hopf, Bucer in the English Reformation (Oxford: Blackwell, 1946), 100.
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reis deste mundo devem estar preparados para enfrentar qual-
quer perigo, exílio, e até a própria morte”6.

Os Reformadores Magisteriais, isso deve ser bem enfatizado, não 
compartilhavam das preocupações do conservadorismo moderno 
com o governo limitado – devido a diferenças filosóficas e pressu-
postos teológicos, mas também em parte, talvez, porque os limites 
da tecnologia, significassem que mesmo um governo determinado 
a lidar com uma administração local da sociedade tivesse limitações 
práticas em fazê-lo. A visão de Bucer na DRC é surpreendentemente 
abrangente, abarcando desde a formação de ministros piedosos, até a 
reforma da lei do casamento, e como empregar criminosos de forma 
útil. Martin Greschat resume: 

“Ele pretendia nada menos do que a renovação radical e completa 
da Inglaterra que começaria com a reforma religiosa e seria seguida 
por uma reformulação das condições sociais e morais, bem como 
um remodelar das estruturas econômicas e administrativas do 
país. Isso é o que Bucer quis dizer quando falou ou escreveu sobre 
a divulgação e consolidação do governo de Cristo na Inglaterra. 
Em outras palavras, ele desejava estabelecer a reforma no sentido 
mais amplo, e ter todas as áreas da vida submetidas ao senhorio de 
Cristo – e não meramente organizar uma igreja”7. 

Não resta dúvida de que a Inglaterra estava em meio a uma 
crise econômica quando Bucer pôs-se a escrever. Na verdade, no 
6  On the Kingdom of Christ in Wilhelm Pauck, ed. and trans., Melancthon and Bucer (Louisville, KY: 

WJK Press, 2006), 180.
7  Greschat, Martin Bucer, 239.
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ano anterior, uma série de rebeliões em massa estourou em alguns 
condados importantes. Os rebeldes foram derrotados no final do verão 
de 1549, mas a vitória não foi completa, com o Protetor Somerset 
posteriormente deposto, por sua perceptível má gestão da crise8. A 
rebelião ocidental foi incitada por tradicionalistas católicos, parcial-
mente em resposta as novas reformas litúrgicas protestantes; mas as 
questões econômicas e sociais também eram importantes fatores, 
como Pietro Martire Vermigli reconheceu, repreendendo tanto pro-
prietários quanto camponeses por sua cobiça9. No ano que antecedeu 
as rebeliões, uma parte significativa da corte havia chamado a atenção 
para o agravamento da situação dos pobres, e solicitado uma reforma 
significativa para conter suas necessidades e conter seus opressores10. 

Para a maioria dos historiadores do século XX, o principal mo-
tivo da crise econômica e do descontentamento político eram os 
chamados cercamentos de terras. Estudiosos posteriores demonstra-
ram que, na verdade, forças econômicas maiores e mais complicadas 
eram o problema real, com os cercos sendo apenas um bode expiató-
rio conveniente. No entanto, já que o próprio Bucer era um dos que 
se concentraram no problema dos cercamentos, vamos examiná-los 
antes de nomear forças. 

Na Inglaterra medieval, após a abolição da servidão, a posse de 
terras e o acesso era controlado por um complexo conjunto de leis 
de propriedade e direito de uso. Um nobre local preside sobre um 
feudo que consiste de terras que das quais ele tem posse, terras em 
8  Para um estudo complete e recente, veja Andy Wood, The 1549 Rebellions and the Making of Early 

Modern England (Cambridge: CUP, 2007).
9  Veja o texto complete e a discussão em W.J. Torrance Kirby, The Zurich Connection and Tudor 

Political Theology (Leiden: Brill, 2007), ch. 3.
10  Wood, 1549 Rebellions, 31-38.
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que arrendatários cultivariam ao longo de suas vidas, e pelo qual pa-
gavam um aluguel ao nobre, além disso, terras que podiam servir para 
locações de curto-prazo e bens comuns – terras para as quais a co-
munidade tinha acesso compartilhado para pastagem e agricultura, 
de modo a fornecer meios de sustento mesmo para o membro mais 
pobre da comunidade11. A partir de meados do século XV, essas terras 
comuns se tornaram gradualmente em cercadas e divididas em meno-
res propriedades privadas; isso gerou mais eficiência e uso lucrativo da 
terra, promovendo um desenvolvimento econômico estável e prospe-
ridade a longo prazo – mas as vezes as custas das classes mais pobres. 
O grande historiador econômico R. H. Tawney argumentou que o 
cercamento de terras gerou uma utilização de fins mais lucrativos, e 
um uso menos intenso de mão de obra na criação de ovelhas, o que re-
sultou em massas desempregadas. Os desempregados, sem acesso aos 
bens comuns, foram deixados para se tornarem vagabundos errantes e 
mendigos concentrados em áreas urbanas12. 

Pesquisas recentes desacreditam amplamente essa narrativa. 
Na realidade, os cercamentos de terras nas décadas de 1530 e 1540 
eram limitados em comparação com outros períodos da história da 
Inglaterra, e a maioria dos cercamnetos procederam legalmente sob 
acordos entre todas as partes envolvidas (embora naturalmente os 
mais poderosos tendiam a se beneficiar desproporcionalmente)13. 
Então de onde veio o problema do desemprego e da migração urbana 
lamentado pelos que viveram esse período? Um aumento significati-
vo na população. A população da Inglaterra quase dobrou no século 
11  Veja Eric Kerridge, Agrarian Problems in the Sixteenth Century and After (London: George Allen 

and Unwin, 1969), chs. 1-3 for a thorough overview
12  Tawney, The Agrarian Problem in the Sixteenth Century (New York: Burt Franklin, 1912).
13  Wood, Riot, Rebellion, and Popular Politics 83



Contra o Infinito Estímulo da Ganância: A Reforma de Martin Bucer quanto ao Bem-estar

53

XVI, com o reinado dos Tudor houve relativa paz e estabilidade, após 
o caos da Guerra dos Cem Anos e da Guerra das Rosas14. A população 
crescente causou um aumento no preço dos alimentos (exacerbado 
pela inflação), e um declínio simultâneo nos salários reais dos traba-
lhadores15. E aumentou a produtividade agrícola, devido em parte aos 
cercamentos, o que representou ainda menos empregos rurais para 
uma força de trabalho em rápido crescimento. Tudo isso significou 
um aumento na taxa de pobreza e um aumento no número de men-
digos errantes e na população pobre das cidades; não é surpresa que 
muitos na época, sem uma compreensão do panorama macroeconô-
mico culparam os cercamentos. 

A proposta de Bucer para uma Reforma Agrária
A análise de Bucer sobre os cercamentos está situada no capítulo 49 
de DRC, “Sobre a restauração de vários ofícios”. É impressionante que 
Bucer não tivesse medo de continuar escrevendo contra os cercamen-
tos mesmo em 1550, após as rebeliões de 1549 que levaram a uma 
forte repercussão conservadora. Ele exorta o rei a supervisionar um 
desenvolvimento econômico que coloque todo o povo da Inglaterra 
para trabalhar em serviços lucrativos para todas as partes e para todo 
o reino. A principal preocupação de Bucer com os cercamentos, en-
tão, não é uma questão de propriedade privada contra propriedade 
comum, mas o fato de que tantos cercamentos foram por causa do 
pastoreio de ovelhas.

Bucer começa pontuando: “É claro que esta ilha foi adornada 
pelo Senhor com solo e clima tão bons que deveria ser capaz de 
14  Barrett L. Beer, Rebellion and Riot: Popular Disorder in England in the Reign of Edward VI (Kent, 

OH: Kent State University Press, 2013) 19.
15  Beer, Rebellion and Riot 19-21.
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dar produtos agrícolas muito mais ricos do que agora”. Deus deu 
a Inglaterra recursos naturais, o que dá uma responsabilidade com 
esta doação de Deus de desenvolvê-los tão completamente quanto 
possível, o que lembra a conhecida “Ética Protestante” Weberiana. 
Contudo, Bucer continua, o objetivo desse cultivo deve ser o má-
ximo florescimento humano, e não o lucro privado. A terra, diz ele, 
“deve ser cultivada por seus próprios méritos e para o bem da co-
munidade, as custas (pelo menos parcial se  não todo) do lucro em 
lã. Na medida em que este lucro fornece apenas pompa e luxos, ele 
deve ser usado para proporcionar sustento aos seres humanos que 
são filhos de Deus16. 

Esse é um argumento fascinante, mesmo que possamos criticá-
-lo por ser economicamente míope. Na verdade, a produção agrícola 
inglesa estava, em geral, aumentando no período de Bucer (mas não 
rápido o suficiente para acompanhar a alta populacional), e a lucrati-
vidade da indústria de lã ajudou no desenvolvimento de longo prazo, 
que pelo decorrer dos séculos deu um sustento sem precedentes a to-
dos17. Ainda assim, no curto prazo, os lucros da lã eram privatizados 
enquanto a pobreza resultante era socializada, então Bucer tinha um 
ponto. “Eles dizem” Bucer continua em um eco hiperbólico de More, 
“que este comércio de lã tem agora aumentado tanto que agora na 
maioria dos lugares um homem usa tanta terra para pasto de suas ove-
lhas, quanto era usado para sustentar a vida de mais de mil homens”. A 
preocupação de Bucer é, provavelmente, com o impacto da indústria 
ovina tanto no suprimento cada vez mais restrito de alimentos quan-
to de empregos – mesmo que alimentos suficientes ainda estivessem 
16  DRC 338.
17  . Kerridge, Agrarian Problems, 127-28.
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sendo produzidos, milhares não tinham mais como compra-los, pois 
tinham perdido seus meios de trabalho honesto. 

Para Bucer essa situação era uma preocupação moral e teológica 
urgente, porque ele sustentava o florescimento da vida humana, não 
a busca do lucro próprio, para ser o objetivo final de uma economia. 
“Mas qual uma pessoa não completamente destituída da mente de 
Cristo”, ele observa

“pode deixar de reconhecer que os príncipes cristãos devem ter 
como grande projeto de que deve haver o maior número possí-
vel de homens bons18 que vivam para a glória de Deus em todos 
os lugares; portanto tais príncipes devem o tempo todo estar 
atentos a homens de índole ruim e má intenção, como todos os 
que tentam promover seus próprios interesses mais do que os da 
comunidade, movidos pelo estímulo infinito da ganância, reti-
ram os homens das terras, e tiram do Estado a sua maior riqueza 
e ornamento, ou seja, bons cidadãos, assim privando a Igreja e o 
Céu de adoradores louvando a Deus”19. 

Esta linha de argumento impressionante, despojada de seus ele-
mentos especificamente teológicos, mais tarde encontraria um de seus 
expoentes mais eloquentes no teórico social inglês vitoriano, John 
Ruskin, que em sua obra-prima de 1860, Unto this last, argumentou 
que, “Não há riqueza senão a vida” – que logicamente, o único pro-
pósito significativo da riqueza material deve ser alcançar o máximo 
florescimento da vida humana. Para Bucer, porém a dimensão teológica 
18  Plurimi (very many) appears in the Latin text but is omitted by oversight in the English translation.
19  DRC 338.
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é essencial. Quanto mais homens e mulheres cristãos existirem, mais 
adoradores encherão a Igreja na terra e os salões do Céu. Governantes 
piedosos, portanto, devem garantir que o maior número de pessoas 
se tornem cristãos, e que tenham o maior número de pessoas possí-
vel –“Seja frutífero e multiplique” é, por assim dizer, um imperativo 
político também. E isso significa que eles devem gerenciar suas econo-
mias para garantir a mais ampla distribuição dos meios de subsistência 
possível, ao invés de permitir que a riqueza se multiplique em poucas 
mãos, impedindo a multiplicação dos homens e mulheres. Bucer con-
clui: “A declaração de Pv. 14.28 deve ser ponderada: Na multidão do 
povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe”20. 

É claro que é possível que a maior preocupação de Bucer esti-
vesse fora de contexto, na verdade, como agora reconhecemos, foi 
precisamente o rápido aumento populacional da Inglaterra que foi 
largamente responsável pelas intensas pressões econômicas que esta-
vam sofrendo. Todavia, seus princípios foram ouvidos, e foi apenas 
através da vigilância do governo para os perigos da agregação privada 
as custas dos bens comuns que a Inglaterra moderna inicial conseguiu 
continuar a aumentar de forma constante tanto sua população quanto 
seu padrão de vida.

Proposta de Bucer para gerar alívio para o pobre
Mas mesmo que as propostas de Bucer para a reforma agrária fossem 
completamente coerentes e implementadas, como resolver o pro-
blema nesse meio tempo? O que fazer com as massas crescentes de 
mendigos e pobres sem terra e sem trabalho? Não há dúvida de que a 
pobreza estava em rápido aumento durante a era Tudor, um resultado 
20  DRC 338.
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natural de um aumento populacional que ultrapassou os ganhos pro-
dutivos. Instituições e práticas medievais existentes para cuidar dos 
necessitados (quase todos tendo deficiência física ou mental) estavam 
profundamente incapazes de atender a todos na década de 1540, não 
como é muito sugerido por historiadores católicos, por causa da dis-
solução dos mosteiros católicos e com isso o fim de seus respectivos 
auxílios aos pobres, mas por causa das já citadas enormes pressões 
econômicas21. De fato, se em alguma coisa o monasticismo foi fisto 
como parte do problema, foi em gerar mendigos ressentidos e pregui-
çosos a drenar com sua improdutividade a sociedade. Com milhares 
em pobreza desesperada enchendo as cidades da Inglaterra e vagan-
do por suas aldeias, várias iniciativas foram propostas para corrigir o 
problema. As propostas de Bucer estavam de acordo com o teor geral 
das propostas apresentadas naquele momento, mas eram mais abran-
gentes e inovadoras do que quaisquer leis já estabelecidas. Existe até 
alguma evidência de que eles influenciaram a posterior legislação eli-
zaetana de ajuda aos pobres22. 

Bucer enquadra todas as suas propostas em função da necessi-
dade de distinguir entre os pobres merecedores e indignos. Este não 
era um recurso novo na política de ajuda aos pobres ingleses, porém 
um ponto de ênfase frequente na legislação do fim da idade média que 
nas palavras de Marjorie McIntosh, “fez uma distinção clara entre as 
pessoas que não poderiam trabalhar para seu próprio sustento, e vaga-
bundos saudáveis que optaram por se deslocar pela região ou o país 
vivendo de esmolas”23. Estes últimos foram presos e (dependendo 
21  Marjorie McIntosh, Poor Relief in England, 1350-1600 (Cambridge: Cambridge University Press, 

2014), 115-16.
22  Hopf, Bucer, 100, 120-21.
23  McIntosh, Poor Relief, 41.
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da decadência, o fluxo das leis, e o humor do policial local) punição 
potencialmente severa. Os realmente necessitados poderiam solicitar 
licenças de mendicância, que eles poderiam apresentar ao buscarem 
esmolas para provar que eram realmente necessitados. Na prática, os 
residentes locais tendiam a ignorar se alguém tinha ou não uma licen-
ça de mendigar, especialmente dada a natureza meritória da esmola na 
Igreja do fim da idade média24. Os pobres ou deficientes também po-
diam se inscrever em um entre várias centenas de hospitais ou asilos, 
instituições semimonásticas onde os residentes geralmente trabalha-
vam ou ofereciam orações por seus benfeitores em troca do sustento 
diário25. Antes do século XVI, porém, a pobreza crônica generalizada 
raramente foi um problema26.

Conforme a pobreza aumentou e se tornou notável durante o 
reinado de Henrique VIII, e humanistas tanto católicos quanto pro-
testantes expressaram crescente preocupação com a justiça para com 
os pobres, a Igreja e o Governo buscaram novos meios para solucionar 
o problema. A antiga abordagem medieval foi fatalmente falha por-
que uma vez que muitos benefícios eram ganhos por ajudar os pobres, 
havia pouco incentivo em distinguir entre verdadeiros necessitados e 
fraudulentos. As tentativas de resolver o problema normalmente fo-
caram em tornar a paróquia o centro para doações e distribuição de 
caridade27. E isso foi exatamente o que Bucer tentou expandir com 
suas propostas.

Bucer queria que cada Igreja tivesse o máximo de diáconos sá-
bios e piedosos quanto fosse possível, que seriam responsáveis, 
24  24. McIntosh, Poor Relief, 42, 45-52.
25  McIntosh, Poor Relief, ch. 3.
26  McIntosh, Poor Relief, 48.
27  McIntosh, Poor Relief, 127
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primeiro por, “investigar quantos realmente são pessoas indigentes 
que vivem em cada igreja para as quais é justo que a igreja proveja as 
necessidades da vida”. Eles deveriam excluir desse conjunto qualquer 
um que pudesse “sustentar-se por seus próprios meios”, mas preferia 
a ociosidade. Além disso, sempre que possível, os necessitados de-
vem ser cuidados por amigos e parentes que possuam os meios, para 
assim “poupar a igreja a fim de que tenha mais para nutrir ou assis-
tir aqueles que não tem casa ou família que gostariam ou poderiam 
ajuda-los”28. Esta tarefa diaconal não será fácil, requerendo constan-
te atenção, investigações detalhadas, boa manutenção de registros e 
frequentes checagens nas pessoas que recebem ajuda para averiguar 
como estão fazendo uso dela. Isso pode soar um pouco duro, mesqui-
nho, ou paternalista, mas deve ser notado que o problema sob o qual 
Bucer escreve é a sobrecarga das igrejas por terem efetivamente mais 
pobres do que seriam capazes de cuidar. O uso judicioso de recursos 
era, portanto, crucial. 

Os diáconos também devem, segundo Bucer, manter uma con-
tabilidade cuidadosa de todas as despesas e de todos os fundos que 
entram, para que possam ser irrepreensíveis29. Ele exorta o rei e o 
governo para providenciar para que quaisquer recursos uma vez 
dados para o alívio dos pobres e posteriormente abusados pelos ex-
cessos do Clero Romano sejam restaurados ao seu uso próprio. E 
que nas paróquias com salários clericais excessivos, estes sejam re-
duzidos a um nível mais razoável para liberar fundos para os pobres. 
Finalmente, visto que a caridade será tratada, agora, desta forma 
mais institucional, a mendicância deve ser totalmente proibida, e 
28  DRC 307.
29  DRC 309-10.
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não haverá mais necessidade de que alguém que dê esmolas indi-
vidualmente investigue de modo a saber se aquele pedinte é ou não 
alguém com real necessidade.

Na verdade, Bucer faz questão de enfatizar que os indivíduos não 
devem fazer isso, tanto é assim que “se alguém for pego dando algo em 
particular para o necessitado”, ele estará sujeito a disciplina da Igreja30. 
Essa é talvez uma das características mais impressionantes e , ao nosso 
ver, perturbadoras da solução por ele apresentada. Bucer reconhece 
que muitos “objetarão que é desumano que as mãos dos fiéis fiquem 
fechadas de modo que eles não possam fazer o bem de acordo com 
seu próprio julgamento para aqueles que encontram que tenham real 
necessidade; pois devem ser encontrados homens excelentes entre os 
pobres que têm vergonha de buscar a esmola da Igreja”31. Bucer, contu-
do, está preocupado com o problema causado por aqueles que podem 
se sustentar mas não querem, ou vão desperdiçar o que recebem, en-
ganando cristãos bem-intencionados para dar recursos que deveriam 
ser reservados para muitos que estão realmente necessitados. Ele ob-
serva que “um indivíduo não pode... investigar os pobres com tanta 
certeza quanto aqueles que receberam da igreja esse dever e o cum-
prem diariamente com o máximo de esforço”32. O auxílio deve estar 
nas mãos de homens sábios e experientes que lidam com este trabalho 
complexo todos os dias. A antipatia de Bucer pela caridade privada 
também parece motivada pelo contexto do final da idade média, em 
que os indivíduos buscavam obter mérito espiritual privado por suas 
esmolas, e pelo problema comum do orgulho. Repreendendo a “ar-
rogância” daqueles que dão esmolas particularmente, Bucer parece 
30  DRC 311.
31  DRC 312.
32  DRC 312.
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estar ciente de que muitas vezes o motivo de dar esmolas por si mes-
mo, em vez de anonimamente por meio do fundo comum da igreja, é 
receber o reconhecimento de outros e fazer com que os que recebem 
se sintam endividados com seus benfeitores33. 

Isso não significa que Bucer não se preocupe com a possibilidade 
do pobre se sentir muito envergonhado de procurar ajuda. Como um 
sábio e pastor experiente, ele está perfeitamente ciente deste desafio 
e observa que, nestes casos, quem conhece bem a pessoa necessitada 
pode trazer sua necessidade a atenção dos diáconos. Os diáconos 
também devem “levar em consideração não apenas as necessidades 
de várias pessoas, mas também sua fraqueza de coração”, oferecendo 
assistência de tal modo que “em nenhum caso acrescente-se a aflição 
da vergonha a aflição da pobreza”34. Além disso, as igrejas devem pro-
mover uma atmosfera em que a pobreza nunca seja considerada um 
motivo de vergonha.

Uma característica final do conselho de Bucer para o alívio dos 
pobres merece atenção. Como antes com a reforma agrária, Bucer 
reconhece que preocupações mundanas e espirituais não podem ser 
separadas. Bucer não quer que os pobres sejam meramente habilitados 
para “viver”, mas “viver para o Senhor”35. Ele fala sobre isso no final de 
seu tratado: “Não é suficiente que a bondade dos cristãos dê alimento, 
abrigo e roupas aos que estão em extrema necessidade”; antes, “eles 
deveria dar generosamente dos dons de Deus que receberam” que 
pobres garotas que não pudessem se casar por falta de dote, possam fa-
zê-lo, ou que rapazes promissores possam estudar para o ministério, e 
que “homens fiéis que estão desempregados... possam obter sustento 
33  DRC 311.
34  DRC 31
35  DRC 308.
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através do comércio e alimentar seus filhos, e educando-os no Senhor 
e mostrarem-se os cidadãos mais lucrativos dessa comunidade”. 
“Pois”, ele continua, “dificilmente poderia ser suficiente para as igrejas 
de Cristo que seu povo esteja meramente vivo, mas também deve ser 
providenciado para eles que vivam para o Senhor por uma utilidade 
mútua entre todos e dentro do Estado e a Igreja”. Para este fim, a cari-
dade da Igreja deve incluir o fornecimento de educação, habilidades, 
e treinamento para permitir que cada membro da comunidade even-
tualmente “contribua com algo para o bem comum e prove a si mesmo 
como um membro verdadeiro e útil de Cristo”36. 

Infelizmente, as propostas de Bucer para a reforma do ofício 
diaconal nunca foram colocadas em ação; a Igreja da Inglaterra con-
tinuou a tratar o ofício diaconal mais como um serviço de pregação e 
liturgia, do que especificamente preocupado em cuidar dos pobres. 
Entretanto, assistência aos pobres com base na paróquia tornou-se a 
norma na Igreja Protestante, com resultados positivos mesmo com o 
problema da pobreza generalizada piorando com o aumento contínuo 
da população37. 

Conclusão
Avançando para os nossos próprios dias, o caráter secular de nosso 
governo civil torna a estreita parceria que Bucer idealizou entre Igreja 
e Estado anacrônica, e talvez impraticável, embora a “Faith bassed 
initiative” de George W. Bush foi uma tentativa válida nesta direção. 
Os resultados desta separação podem ser vistos no colapso das duas 
diferenciações que Bucer propôs, tanto na percepção dos que estão 
36  DRC 315
37  McIntosh, Poor Relief, 138.
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em verdadeira necessidade e os fraudulentos quanto a atenção holís-
tica as necessidades materiais e espirituais que qualquer abordagem 
de sucesso para a caridade deve envolver. Também é importante 
notar que, assumindo que ele tem uma leitura quase idêntica de mem-
bro da Igreja e cidadão, Bucer não nos fornece muitas ideias sobre a 
espinhosa questão de como priorizar as necessidades dos santos e 
a dos de fora da Igreja. Todavia, pelo menos, três lições duradouras 
devem ser retiradas das recomendações de Bucer.

Primeiro, uma economia nunca pode ser vista como amoral, e 
deve ser avaliada em sua capacidade, não para gerar lucro privado, mas 
aumentar o número e florescimento dos “filhos de Deus”.

Em segundo lugar, embora os americanos geralmente prefiram 
as doações de caridade feitas direta e pessoalmente, Bucer apresenta 
um forte argumento para o valor das instituições centralizadas (embo-
ra ainda locais) que coletem e distribuam para atender as necessidades 
mais urgentes. 

Em terceiro lugar, o propósito da caridade não é apenas impedir 
aqueles que carregam a imagem de Deus de passar fome. Em vez disso, 
é reconhecer nossa solidariedade com cada membro da sociedade, es-
pecialmente aqueles dentro da Igreja, portanto equipar cada homem 
e mulher para ser um membro produtivo e educado do corpo social, 
capazes de se abençoar mutuamente e edificar o reino de Deus.

O Autor: O Dr. Bradford Littlejohn é presidente do instituto Davenant e membro sênior da fundação 
Edmond Burke. Ele é o autor de “The peril and promise of Christian Liberty”, junto com vários ou-
tros ensaios e artigos sobre teologia política da Reforma. Ele mora em Leesburg, Virgínia com sua 
esposa, Rachel, e quatro filhos barulhentos.
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RESENHA:  
ACERCA DA VERDADEIRA 

CURA D’ALMA.1

AENDER BORBA2

Martin Bucer ainda é pouco conhecido e pouco estudado, mas vale 
lembrar que ele foi um expoente entre os reformadores, sendo elo-
giado por Lutero e Calvino, este lhe reputa as seguintes palavras: 
“por causa de sua profunda erudição, seu abundante conhecimento sobre 
uma ampla gama de assuntos, sua mente perspicaz, sua vasta leitura e 
muitas diferentes virtudes ainda hoje permanece insuperável por qual-
quer pessoa. Pode ser comparado apenas a alguns e se destaca dentre 
a grande maioria”. Além da altíssima capacidade intelectual, Bucer 
se destaca pela piedade e interesse genuinamente pastoral pela vida 
comum da igreja. Ele ficou conhecido como o “defensor do amor”. 
Cria na justificação pela fé, mas tinha uma preocupação particular 
com ação do Espírito Santo na vida de cada cristão. Entendia que a 
nova vida do cristão regenerado precisa produzir frutos, ou seja, as 
obras não justificam, mas são uma evidência da fé justificadora; a fé 
que justifica sempre vem acompanhada de boas obras. 
1  Acerca da verdadeira cura d’alma – Martin Bucer – Thomas Nelson
2  Aender Borba, Pastor, Teólogo e Psicólogo Clínico. Capelão do Seminário Martin Bucer em São 

José dos Campos-SP.
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Nesta obra, ele convoca pastores e líderes a serem os “cura d’al-
ma”. Homens honrados que compartilham do mesmo compromisso 
de cuidar de vidas. A maneira de aplicar seu modo de pensar à vida 
paroquial foi estimulando que as pessoas se reunissem em grupos fa-
miliares, algo absolutamente subversivo à época. Bucer implementa o 
conceito de que a correta administração das disciplinas eclesiásticas, 
além do ensino correto das Escrituras e a correta administração dos 
sacramentos, são tarefas exclusivas e primordiais da igreja. 

Acerca da verdadeira cura d’alma é um belíssimo e completo trata-
do eclesiológico. De forma didática e extremamente inteligente, Bucer, 
logo no primeiro capítulo, define a igreja passa a descrever como o cui-
dado deve orientar tudo que a igreja é e faz. Impossível não destacar a 
maneira amorosa e firme como é apresentada a correta administração 
da disciplina, no capítulo 5; e o engajamento dos que exercem liderança 
no cuidado do rebanho de Cristo, nos capítulos 10 a 16. 

Creio que este livro chega em um momento muito oportuno, 
dado o crescente interesse de diversas tradições cristãs pela teologia 
reformada. Sobretudo, porque existe uma impressão errada de que 
o movimento dos reformadores foi exclusivamente intelectual, sem 
piedade alguma e sem as virtudes do Espírito Santo. A correta admi-
nistração da disciplina eclesiástica é essencialmente importante para 
a vida da igreja. A prova é que se a negligenciamos, a igreja sofre de-
formações; da mesma maneira, se a usarmos indevidamente de forma 
abusiva, a igreja também se descaracteriza como corpo, e sofrerá as 
penalidades desta violência. Tópicos como a restrição de membros à 
participação da Ceia do Senhor, em casos de delitos graves, podem 
ser indigestos à primeira vista, mas absolutamente necessários para a 
preservação da integridade da igreja.  
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RESENHA:  
CHRIST THE HEART OF 

CREATION.1

BRENO N. O. SEABRA2

O dogma cristológico é um dos elementos centrais da fé cristã. A 
questão fundamental sobre como falar apropriadamente sobre a 
pessoa e obra de Jesus Cristo ocupou parte significativa dos esforços 
teológicos patrísticos e medievais, consagrando-se como um crité-
rio decisivo para a ortodoxia cristã. No período moderno, a medida 
em que a igreja buscava um fundamento bíblico-teológico para res-
ponder aos desafios éticos do século 20, o tema se deslocou mais 
uma vez para o centro das reflexões cristãs, e as inúmeras implica-
ções doutrinárias do dogma se tornaram cada vez mais evidentes.   

O livro de Rowan Williams é uma contribuição singular para 
essa longa trajetória de reflexão teológica. Em Christ the Heart of 
Creation, Williams investiga os modos em que o vocabulário so-
bre Jesus se desenvolveu ao longo da história da Igreja e como o 
refinamento da linguagem doutrinária tradicional possibilitou o 
surgimento de uma estrutura metafísica fundamental. O desafio 
1  Christ the Heart of Creation. De Rowan Williams. Londres. Bloomsbury Continuum. 2018. xvi + 

279 pp., R$ 190,95.
2 Seminário Martin Bucer, São José dos Campos, SP
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de se pensar acerca de Jesus como verdadeiramente homem e ver-
dadeiramente Deus levou a igreja a desenvolver uma compreensão 
cada vez mais precisa sobre a relação entre finito e infinito, natural e 
sobrenatural. Ao mesmo tempo, os rumos das formulações cristoló-
gicas foram moldados por uma preocupação em manter uma relação 
não-competitiva entre Deus e a criação, de modo que tanto a integri-
dade da natureza humana quanto a presença inequívoca da divindade 
pudessem ser simultaneamente afirmadas. É essa estrutura de “mú-
tua iluminação” (pp. xiii) entre cristologia e a doutrina da criação que 
Williams buscará identificar nas formulações cristológicas, bem como 
sua centralidade para a articulação de diversas áreas doutrinárias.

Williams inaugura sua reflexão com uma exposição do pensa-
mento de Austin Farrer, seguido por uma longa e técnica discussão do 
pensamento de Tomás de Aquino. Em suas Bampton Lectures, Farrer 
articula uma visão da relação entre finito e infinito na qual ambos os 
polos são logicamente (embora paradoxalmente) mantidos em uma 
estrutura não-competitiva e assimétrica. Seguindo as conclusões de 
Farrer, Williams argumenta que é apenas através de uma linguagem 
doutrinária que faça jus a esse modelo ontológico que as afirmações da 
Igreja sobre Jesus podem ser compreendidas não como contradições 
evidentes, mas sim como o fundamento de uma nova compreensão 
da realidade criada. Segundo Williams, é na teologia de Tomás de 
Aquino que esse vocabulário doutrinário ganha sua expressão mais 
sofisticada. Tomás qualifica a existência de Jesus como possuindo 
uma única esse, um único ato de atualização. Embora a humanidade 
de Jesus seja completa, o “ato de ser” que lhe confere uma presença 
ativa e concreta na realidade criada é o Logos eterno. De acordo com 
Williams, o modelo de Aquino de uma única esse, nos possibilita falar 
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de uma unidade real na pessoa de Cristo, sem que a integridade de 
ambas as naturezas seja violada. 

Na parte um do livro, dívida em dois capítulos, Williams irá re-
construir historicamente os desenvolvimentos patrísticos que levaram 
à formulação teologicamente madura de São Tomás. Começando com 
os escritos paulinos, Williams argumenta que há uma continuidade 
essencial, embora não linear, entre os escritos neotestamentários e os 
desenvolvimentos cristológicos posteriores. Foi o reconhecimento do 
caráter sobrenatural de Jesus que estimulou as disputas teológicas dos 
séculos seguintes, que por fim conduziram ao Concílio de Calcedônia 
(451). Embora Calcedônia não tenha resolvido todos os problemas, o 
Concílio estabeleceu os contornos básicos da relação entre a divinda-
de e a humanidade em Cristo, salvaguardando tanto a impassibilidade 
divina quanto a integridade da natureza humana. No capítulo dois, 
Williams chama a atenção para os aperfeiçoamentos do vocabulário 
calcedônio na obra de diversos teólogos, como Leôncio de Bizâncio, 
Leôncio de Jerusalém, Máximo, o Confessor, João Damasceno, Gilbert 
Poreta e, finalmente, Tomás de Aquino. A profundidade com que tais 
autores são abordados é de fato um dos pontos altos do livro e um dos 
aspectos que o distingue com uma realização teológica singular.

A parte dois do livro lida com o “desmantelamento” da síntese 
tomista nos séculos posteriores a morte de Tomás, sua recuperação 
criativa no pensamento teológico de João Calvino e os desenvolvimen-
tos cristológicos na obra de Bonhoeffer. No período da Idade Média 
tardia, as implicações cristológicas do abandono do pensamento de 
Tomás foram desenvolvidas especialmente na obra João Escoto. Parte 
significativa dos esforços teológicos dos reformadores tinham como 
intenção responder às questões levantadas nesse período. Segundo 



Resenha: Christ the Heart of Creation. 

69

Williams, embora Lutero desempenhe um papel importante, é 
Calvino quem articula o dogma de modo a preservar a integridade das 
duas naturezas. Em sua cristologia, Calvino exibe traços fundamentais 
de continuidade com muito da estrutura metafísica da tradição cristã 
precedente, especialmente com Tomás. Ele desenvolve essa estrutura 
de maneiras inovadoras, enfatizando o papel vicário da divindade e 
humanidade de Cristo, sua função na satisfação da justiça divina e o 
papel central de Cristo como Cabeça da Igreja, um tema igualmente 
importante para Tomás e Agostinho. Ao estabelecer uma continui-
dade básica entre Calvino e Tomás, Williams reverbera boa parte da 
literatura teológica histórica recente (como, por exemplo, Paul Helm, 
Carl Trueman e Richard Muller, para nomear apenas alguns).

Williams apresenta Bonhoeffer como o teólogo responsável por 
aplicar de maneira mais adequada esse legado teológico protestante 
ao contexto moderno. Ele identifica uma continuidade fundamental 
entre as palestras de Bonhoeffer proferidas em Berlim (onde o dogma 
cristológico é abordado de maneira direta) e seu livro Ética, e observa 
que é a preocupação de Bonhoeffer em enfatizar o caráter de Cristo 
como totalmente “por nós” (uma preocupação herdada dos reforma-
dores) que fundamenta grande parte de suas conclusões éticas. É essa 
fundamentação cristológica da ética cristã, bem como a identificação 
da Igreja como Corpo de Cristo, que convoca a Igreja a um testemu-
nho público baseado em uma postura “não defensiva” em relação ao 
mundo. Williams articula sua própria posição a essa altura e argu-
menta que assim como a relação entre Deus e a criação é uma relação 
não-competitiva, o testemunho público da Igreja deve exibir esse pa-
drão relacional em uma postura “para o outro” e “não defensiva” (pp. 
199-217). Apesar de oferecer uma base cristológica necessária para 
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ética cristã, não fica claro o quanto o estabelecimento do testemunho 
da igreja em termos de “não defensividade” é uma conclusão coerente 
com o padrão não competitivo da relação entre Deus e a criação. Além 
disso, Williams parece enfatizar exclusivamente as implicações éticas 
da solidariedade de Cristo em relação ao mundo, mas não faz justiça 
à maneira fortemente antitética em que o Novo Testamento retrata a 
relação entre o mundo e a igreja.  

Williams conclui com uma rica interação com o teólogo je-
suíta Erich Przywara e apresenta o conceito de analogia entis como 
uma categoria teológica fundamental, que nos permite fundamentar 
o próprio ser da criação em sua relação com Deus. A insistência de 
Przywara no modelo “in and beyond” [em e além] da relação entre 
Deus e a criação, possibilita uma compreensão da realidade criada 
como existencialmente dependente da provisão divina e plenamen-
te realizada apenas nessa relação. Consequentemente, Cristo é visto 
como aquele em quem a finitude é perfeitamente ativada exatamente 
por sua relação inquebrantável com o infinito e, portanto, pode ser 
apropriadamente identificado como “o coração da criação”. 

O livro de Rowan Williams é uma fantástica contribuição teo-
lógica, realizada por uma das mentes teológicas mais brilhantes de 
nossos tempos. Por um lado, sua bem-informada reconstrução his-
tórica e sua excepcional capacidade de articular de modo lógico e 
coerente diversos conceitos teológicos certamente consagrarão o livro 
como um clássico nos estudos cristológicos. Por outro lado, é exata-
mente sua amplitude e abrangência que fazem com que o livro seja 
recomendável apenas para teólogos profissionais ou a estudantes de 
teologia obstinados. A leitura de tal obra será desafiadora para a maio-
ria dos leitores, mas se provará, por fim, altamente recompensadora.
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RESENHA:  
A RELIGIÃO E O 

DESENVOLVIMENTO DA 
CIÊNCIA MODERNA.1

GUILHERME BARCELOS2

As relações entre fé e ciência tem sido amplamente discutidas nas 
últimas décadas. É comum ouvirmos um discurso que afirma que 
a fé e a igreja (especialmente a fé e as igrejas cristãs) suprimiram 
o desenvolvimento do campo científico e que apenas no início do 
período moderno foi possível livrar-se das amarras da tradição e ini-
ciar um empreendimento religiosamente neutro na busca de uma 
compreensão objetiva do funcionamento do mundo. Também não 
é raro encontrarmos grupos religiosos que olham com profunda 
desconfiança para os avanços científicos e consideram que a ciência 
é um dos principais (talvez o principal) agente por trás da secula-
rização da sociedade. A despeito dessas tensões e da propaganda 
de uma rivalidade incontornável entre o científico e o religioso, al-
guns pesquisadores têm se dedicado a oferecer uma visão menos 
polarizada e mais informativa da complexa relação entre esses dois 
1  A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna; De Reijer Hooykaas. Brasília. Editora 

Universidade de Brasília. 1988. 196pp. Np.
2 Seminário Martin Bucer, São José dos Campos, SP
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campos da experiência humana. Uma importante contribuição para a 
análise dessa relação foi dada pelo erudito holandês Reijer Hooykaas 
(1906-1994), que atuou como professor de história da ciência na 
Universidade de Ultrech e na Universidade Livre de Amsterdã. 

O livro “A religião e o desenvolvimento da ciência moderna” é 
uma coletânea de cinco palestras proferidas pelo autor em 1969 na 
Faculdade de Teologia na Universidade de Edimburgo, na Escócia. A 
obra foi publicada no Brasil em 1988 pela Editora Universidade de 
Brasília e atualmente encontra-se fora de circulação e sem previsão 
de uma nova edição, mas ainda é possível encontrar alguns preciosos 
exemplares em sebos e sites especializados. Em seus ensaios Hooykaas 
defende que é um erro pensar que apenas a visão de mundo greco-ro-
mana trouxe influências positivas para o desenvolvimento científico. 
Nós não devemos ignorar que a ciência como conhecemos surgiu 
num determinado momento histórico, com contornos culturais mui-
tos específicos que ofereceram as condições de possibilidade para 
que o empreendimento científico florescesse. Para o autor, a visão de 
mundo da tradição judaico-cristã, especialmente na forma como foi 
articulada pelo protestantismo de vertente reformada, desempenhou 
um papel fundamental na construção desse ambiente cultural propí-
cio à prática científica. Mas qual é especificamente essa contribuição 
que a visão de mundo judaico-cristã ofereceu para o desenvolvimento 
da ciência moderna e como ela se diferencia das contribuições gregas?

Para expor o seu argumento, o autor propõe uma reconstrução 
da história da ciência analisando o percurso que começa nas fontes 
gregas e vai até os momentos decisivos da revolução científica na 
Europa Ocidental nos séculos XVI e XVII. Hooykaas defende que de 
maneira geral os filósofos gregos compartilhavam uma postura muito 
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semelhante na forma de lidar com a natureza: todos adotam uma ati-
tude investigativa e utilizam as ferramentas da lógica e da matemática 
para explorar os fenômenos naturais. Porém, um fator que pode passar 
desapercebido é que a ciência grega está profundamente influenciada 
pelo seu ambiente cultural e religioso. Hooykaas nos chama a atenção 
ao fato de que era comum entre esses filósofos um tratamento quase 
divinizado da natureza. Além disso, a antropologia grega colocava um 
excesso de confiança na razão humana e nas suas capacidades lógicas, 
todavia, havia uma forte tendência para a desvalorização do trabalho 
manual e da importância da experimentação sistemática no trabalho 
de investigação científica. É a partir dessa combinação de fatores que 
poderíamos justificar porque a cultura greco-romana, apesar de pos-
suir as ferramentas necessárias, não iniciou uma revolução científica 
como foi vista nos séculos XVI e XVII. 

Para o autor foi a influência da visão judaico-cristã que alterou a 
forma como compreendemos a natureza, as capacidades da racionali-
dade humana e gerou um cenário mais propício para o florescimento 
da prática científica. Hooykaas destaca que uma diferença fundamen-
tal entre a cultura greco-romana e a tradição bíblica é que a natureza 
possui um aspecto dessacralizado, visto que esta é apenas mais uma 
das criações de Deus. Sendo assim, criar formas de explorá-la e colo-
cá-la a serviço da humanidade não é era um problema. Além disso, a 
visão da natureza humana como marcada pelo pecado abriu o caminho 
para uma visão menos otimista sobre as capacidades da racionalidade 
humana, posicionamento que foi muito importante para que o co-
nhecimento fosse metodologicamente revisado e corrigido quando 
necessário. Ao mesmo tempo, a antropologia bíblica em nenhum mo-
mento despreza o trabalho manual, pelo contrário, o próprio relato da 
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criação do homem já o coloca como um jardineiro responsável por 
cultivar o jardim da criação. Essa mudança de posicionamento con-
trasta fortemente com a atitude contemplativa presente na filosofia 
grega e abriu o caminho para que uma observação mais sistemática 
dos fenômenos naturais e a experimentação se estabelecessem como 
elementos essenciais da investigação da natureza.

Outro fator importante que merece destaque é que uma visão 
positiva do trabalho manual também foi responsável uma mudança 
significativa nas motivações por trás do empreendimento científico. 
Como vimos, no contexto greco-romano a ciência era uma prática 
altamente contemplativa e visão negativa do trabalho manual impe-
dia que as descobertas fossem empregadas de forma sistemática em 
prol do desenvolvimento humano. Isso não significa que uma me-
lhoria na qualidade da vida e do trabalho humano não aconteciam, 
porém esse era mais um efeito secundário e não estava entre as prin-
cipais motivações da ciência grega. Havia uma clara noção de que a 
natureza, por ter um caráter divinizado, não poderia ser aperfeiçoa-
da pela técnica humana. Uma postura que é muito diferente daquela 
encontrada entre os cristãos envolvidos com a ciência durante os 
séculos XVI e XVII. Aqueles que tinham condições de se engajar 
com a pesquisa tinham uma motivação moral para fazê-lo. Cultivar 
o jardim, dominar a natureza e empregar o conhecimento obtido 
em prol do florescimento da vida humana faz parte das ordenanças 
dadas pelo próprio Deus. E alguns desenvolvimentos teológicos ti-
veram influência direta nessa nova postura. O autor destaca que foi 
na tradição reformada que se desenvolveu uma noção do sacerdócio 
universal. Sendo assim, todo e qualquer tipo de trabalho deveria ser 
realizado “para a glória de Deus”. 



Resenha: A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna. 

75

É a partir do encontro dessas duas formas de compreender a 
natureza e o trabalho científico que Hooykaas irá guiar o leitor pela 
história da ciência e ele o faz de forma muito competente apresentan-
do os autores e os debates fundamentais que aconteceram no período 
antigo, no período escolástico e no início do período moderno. A 
forma como Hooykaas conduz a sua investigação também é extre-
mamente enriquecedora pois sua análise acaba oferecendo caminhos 
para adentrar nas obras dos principais autores que contribuíram nesse 
campo. Outro ponto positivo da sua obra é a constante atenção para 
a forma como os debates científicos foram recebidos no campo teo-
lógico, o que nos ajuda a ter uma perspectiva mais ampla da história 
da relação entre fé e ciência. Sendo assim, o livro é fundamental para 
aqueles que procuram iniciar uma pesquisa mais aprofundada nes-
se campo. Infelizmente o autor limitou o seu recorte histórico e não 
contemplou importantes debates do século XIX e XX, apesar de ser 
possível encontrar insights valiosos na forma de lidar com os desa-
fios contemporâneos em alguns dos assuntos tratados anteriormente 
na obra. Sendo assim, as contribuições de Hooyakaas são inegáveis e 
não deveríamos ignorar suas lições. Além disso, o insight fundamental 
que motiva o livro mostra-se verdadeiro:  não é possível compreen-
der adequadamente os fatores que culminaram na ciência moderna 
se ignorarmos as contribuições da visão de mundo judaico-cristã. Os 
gregos nos legaram as ferramentas úteis para uma investigação siste-
mática da realidade, mas foram os desenvolvimentos específicos da 
teologia cristã ofereceram as motivações teológicas e morais para que 
a ciência viesse a ser um empreendimento bem-sucedido. 
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RESENHA:  
SEEING GOD:  

THE BEATIFIC VISION IN 
CHRISTIAN TRADITION.1

FELIPE D. S. WIEIRA2

Muito provavelmente, a pergunta mais repetida em toda a história 
humana é: qual o propósito da nossa existência? Desde os primei-
ros filósofos na Grécia até nossos pensadores contemporâneos, esse 
questionamento se repete e, a cada iteração, parece obter uma res-
posta diferente, sem uma conclusão real. É nesse cenário que Hans 
Boersma, com sua obra Seeing God: The Beatific Vision in Christian 
Tradition (Vendo Deus: A Visão Beatífica na Tradição Cristã, em tra-
dução livre), afirma de forma contundente: “ver Deus é o propósito de 
nossa vida”(p.1).

Boersma é um dos maiores expoentes da Teologia Sacramental 
atual e, na presente obra, se une a um esforço cada vez maior de 
autores que buscam retornar e promover as crenças Cristãs anti-
gas em um tempo em que elas parecem ter sido deixadas de lado. 
Para isso, ele avança pelos campos da história e da dogmática para 
1  Seeing God: The Beatific Vision in Christian Tradition. De Hans Boersma. Grand Rapids: Eerdmans. 

2018. 467 pp. $ 41.83.
2 Igreja da Trindade, São José dos Campos, SP.
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apresentar a visão beatífica como o telos de toda a experiência hu-
mana. Tal empreitada se dá em um referencial teórico que une a 
metafísica neoplatônica e o teísmo bíblico em busca de uma com-
preensão mais ampla da realidade.

Essa perspectiva, que o próprio autor apresenta como “Platonismo 
Cristão” (p.45), sustenta que o significado último da realidade reside 
na participação de todos os seres na existência infinita de Deus. Ou 
seja, o mundo não é um conglomerado de partículas de matéria con-
tingente, mas sim uma vasta hierarquia de criaturas que procedem de 
Deus e, portanto, tomam parte em seu ser transcendente, e que, por 
essa razão, ascendem a Ele (como seus telos) através de seu trabalho 
na história. Em sua obra, então, ele busca apresentar como essa pers-
pectiva metafísica impacta a doutrina da visão beatífica.

O autor inicia argumentando que a noção “platônica cristã” de 
que todas as coisas criadas participam do ser de Deus fornece a única 
estrutura de plausibilidade para sua suposição de que “o telos da visão 
beatífica está embutido em nossa natureza humana” (p. 11). Ele defen-
de que a participação, ou como ele mesmo coloca, a compreensão 
“sacramental” da visão beatífica “nos aponta para o reconhecimento da 
presença real de Cristo já nesta vida,  na antecipação da visão beatífica de 
Deus no futuro” (pp.14-15). A estrutura da obra se dedica a desenvol-
ver essa noção, de maneira que os capítulos inicial e final defendem 
diretamente essa tese, os capítulos 2 a 12 apresentam uma investi-
gação extensa das diferentes noções acerca da visão beatífica, com a 
parte 1 concentrada no Cristianismo Primitivo (com exceção do capí-
tulo 2 que se dedica à influência grega), a parte 2 na Teologia Medieval 
e a parte 3 na Teologia Protestante. É impressionante a forma como 
Boersma consegue reunir e analisar, de forma coerente, uma ampla 
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gama de fontes primárias e secundárias que vão desde Gregório de 
Níssa, passando por Agostinho, Aquino, Calvino, Edwards e chegan-
do até mesmo a Kuyper.

A assinatura de Boersma em Seeing God é a noção de que uma 
ontologia participativa, muito cara a sua Teologia Sacramental, im-
plica que a visão beatífica não é apenas um alvo da vida cristã, mas 
também diviniza o crente ao longo de sua jornada. É importante res-
saltar que a divinização aqui não tem o significado pagão de tornar-se 
divino, mas indica que o cristão, conforme se aproxima de seu telos 
final, a visio Deis (a visão de Deus), vai se tornando cada vez mais 
participante de Cristo (p.196), intensificando sua união mística com 
o Senhor. Dessa forma, assim como os homens tomam parte sacra-
mentalmente do ser de Deus por terem sido criados por ele, Deus os 
faz tornar para si em Cristo que, por sua vez, nos faz “mais humanos 
ao unir-se conosco na encarnação” (p.221). Assim, para o autor, o final 
último do cristão é uma assimilação interminável na própria vida in-
terior de Deus através de Cristo.

Essa é, talvez, uma das maiores contribuições de Boersma em 
Seeing God, a capacidade de demonstrar, através de uma análise 
perspicaz da História da Igreja, desde os Pais até os teólogos con-
temporâneos, que há um testemunho dogmático consistente acerca 
da visão beatífica e que, dentro dessa tradição, ela é uma formulação 
profundamente cristológica porque, de fato, só é possível ver Deus 
na face de Cristo.

Um primeiro ponto problemático no caminho que o autor pro-
põe ao defender essa afirmação, é a falta de tratamento bíblico para 
o assunto. Embora ele faça muitas citações das Escrituras, não há, 
de fato, um espaço dedicado a uma exegese mais longa e detalhada 



Resenha: Seeing God: The Beatific Vision in Christian Tradition.  

79

de textos importantes acerca da visão beatífica. Mesmo que se possa 
argumentar que o trabalho é, primariamente histórico e dogmático, 
um tratamento escriturístico mais robusto seria uma contribuição 
muito bem quista para o tema e evitaria alguns dos riscos interpreta-
tivos que aparecem na obra.

Um destes riscos reside no fato de que, embora o próprio autor 
afirme que o processo de divinização do homem através da visão bea-
tífica “não signifique que tomamos o lugar de Deus” (p.393), é bastante 
difícil não concluir que, para ele, a visão beatífica nos fará “parte” de 
Deus, o que pode conduzir o leitor a uma espécie de leitura panen-
teísta da doutrina. Essa perspectiva se afasta consideravelmente do 
conceito de visão beatífica presente na teologia reformada, para a qual 
a visio Dei não é uma elevação metafísica, mas um verdadeiro e pro-
fundo avanço ético e corporal que permite experimentar a plenitude 
do pacto, o genuíno deleite em Deus sua máxima intensidade.

Por fim, dois capítulos são particularmente interessantes na 
abordagem que Boersma dá ao tema e que, por si só, valem a leitura 
de toda a obra: os capítulos 8 e 13. No capítulo 8, intitulado Dante’s 
Transhumanizing Journey (A jornada transhumanizante de Dante, em 
tradução livre), o autor dialoga com uma das maiores obras de literatu-
ra de todos os tempos: A Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri 
(1265-1321).  Neste diálogo, ele olha especialmente para o Paraíso, e 
demonstra como a jornada de Dante é uma experiência de “salvação, 
enquanto ele sobe através dos céus e é cada vez mais transformado na viva 
luz do Deus triúno” (p.221) e, pela análise de tal jornada mística apre-
senta aspectos bastante práticos da visão beatífica para a vida cristã.

Já no capítulo 13, intitulado Pedagogy and Vision (Pedagogia e 
Visão, em tradução livre), Boersma aponta a estreita conexão entre a 
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visio Dei e a pedagogia divina, colocando aquela como parte funda-
mental desta. Para ele, é um desserviço à formação cristã reservar a 
visão beatífica apenas para o mundo porvir, ao invés de deixar que 
ela seja uma experiência formativa iniciada já nesse lado da existência 
(p.391). Deus, como um bom professor, expõe a si mesmo diante de 
seus alunos para que o contemplem e aprendam corretamente, fazen-
do isso mediante sua autorrevelação na pessoa de Cristo.

Sem dúvida, Seeing God é uma leitura recomendável a qualquer 
cristão que já tenha um bom fundamento teológico e um nível inicial 
de conhecimento filosófico e histórico. O tratamento histórico robus-
to que o autor faz da visão beatífica a torna uma obra indispensável 
sobre o tema. Embora o pensamento de Boersma apresente alguns 
pontos fundacionais que precisam ser analisados com muito cuidado, 
principalmente por leitores dentro da tradição reformada, como o seu 
“Platonismo Cristão”, a contribuição que ele faz para a retomada da vi-
são beatífica como um alvo genuíno e precioso da experiência cristã é 
gigantesca e digna de estudo dedicado. Hoje, é difícil investigar a visio 
Dei sem passar pela leitura atenta de Seeing God. 






