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•  Adolf	  von	  Harnack	  divide	  com	  Troeltsch	  a	  honra	  
de	  ter	  sido	  o	  úlBmo	  teólogo	  liberal	  do	  Século	  19	  

•  Nasceu	  em	  1851	  no	  que	  é	  hoje	  a	  Estônia	  	  
•  Embora	  tenha	  vivido	  até	  1930,	  a	  parBr	  de	  1900	  
dedicou-‐se	  mais	  a	  aBvidades	  culturais,	  políBcas	  	  
e	  administraBvas	  
•  Reitor	  da	  Universidade	  de	  Berlin	  
•  Diretor	  da	  Biblioteca	  Nacional	  Alemã	  
•  Presidente	  da	  Academia	  Alemã	  de	  Ciências	  	  
•  Principal	  Consultor	  do	  Kaiser	  para	  assuntos	  culturais	  	  

Historiador	  da	  Igreja	  e	  Teólogo	  



•  Como	  Historiador:	  	  
•  História	  do	  Dogma,	  3	  volumes	  no	  original	  Alemão	  	  
e	  7	  volumes	  na	  tradução	  Inglesa,	  em	  que	  tem	  2.407	  
páginas:	  1894-‐1898	  —	  vai	  até	  Lutero	  (Harnack	  era	  
Luterano)	  

•  Como	  Teólogo:	  
•  A	  Essência	  do	  Cris4anismo	  (que	  recebeu	  o	  atulo,	  em	  
Inglês,	  de	  O	  Que	  é	  o	  Cris4anismo?):	  1899-‐1900	  

•  Como	  historiador,	  é	  uma	  unanimidade:	  simples-‐
mente	  o	  maior	  historiador	  que	  a	  Igreja	  já	  teve;	  
como	  teólogo:	  controverBdo	  e	  muito	  criBcado	  	  

Obras	  Principais	  



“A	  História	  do	  Dogma	  terá	  um	  lugar	  permanente	  
entre	  as	  obras	  primas	  da	  literatura	  teológica.	  	  

Ainda	  que	  ela	  venha	  a	  ser	  ultrapassada	  em	  partes	  
específicas,	  será	  sempre	  considerada,	  em	  seu	  todo,	  	  
o	  trabalho	  mais	  criaBvo	  de	  interpretação	  histórica	  
jamais	  feito	  da	  igreja	  e	  de	  sua	  evolução	  teológico-‐
dogmáBca,	  concebido	  com	  grandeza	  e	  executado	  	  

com	  habilidade	  inigualável,	  tanto	  no	  que	  diz	  respeito	  
ao	  conteúdo	  como	  à	  forma.”	  

(Wilhelm	  Pauck,	  Harnack	  and	  Troeltsch:	  Two	  Historical	  Theologians,	  p.8)	  
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•  Embora	  Harnack	  seja	  unanimemente	  considerado	  
o	  maior	  historiador	  que	  a	  Igreja	  já	  teve,	  sua	  tese	  
principal,	  em	  relação	  à	  História	  do	  Dogma	  e	  da	  	  
Igreja,	  também	  é	  controverBda	  e	  muito	  criBcada	  

•  Seu	  livro	  teológico	  mais	  importante	  é	  um	  resumo	  
e	  uma	  sistemaBzação	  dessa	  sua	  tese	  
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•  O	  foco	  da	  mensagem	  de	  Jesus	  ao	  longo	  de	  seu	  
ministério	  é	  a	  chegada	  do	  Reino	  de	  Deus;	  o	  foco	  
da	  mensagem	  dos	  apóstolos,	  depois	  da	  morte	  	  
de	  Jesus,	  é	  o	  significado	  da	  pessoa	  de	  Jesus,	  em	  
especial	  de	  sua	  morte	  e	  ressurreição,	  e	  não	  mais	  
a	  mensagem	  que	  Jesus	  pregou	  enquanto	  vivo	  	  

•  Isto	  quer	  dizer	  que	  a	  religião	  de	  Jesus	  (Jesusismo)	  
é	  uma	  variante	  não	  legalista	  e	  não	  ritualista	  da	  
religião	  judaica;	  o	  CrisBanismo	  é	  uma	  invenção	  
dos	  apóstolos	  	  
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•  O	  Evangelho	  de	  João	  e	  as	  Cartas	  de	  Paulo	  são	  o	  
principal	  instrumento	  dessa	  transformação:	  o	  
conteúdo	  do	  quarto	  Evangelho	  é	  teológico,	  não	  
histórico,	  e	  Paulo,	  que	  não	  conheceu	  Jesus,	  teve	  
papel	  importante	  nessa	  mudança	  	  

•  Sob	  a	  influência	  do	  pensamento	  helenísBco,	  o	  
CrisBanismo	  foi	  se	  tornando,	  a	  parBr	  do	  Século	  	  
2,	  uma	  religião	  doutrinária	  e	  dogmáBca,	  que	  se	  
afasta	  da	  religião	  de	  Jesus	  e	  a	  nega	  	  
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•  As	  principais	  doutrinas	  definidas	  nos	  Concílios	  de	  
Nicéia	  e	  de	  Calcedônia,	  que	  serviram	  de	  base	  para	  
o	  desenvolvimento	  da	  ortodoxia,	  não	  Bnham	  base	  
alguma	  na	  pregação	  de	  Jesus,	  como,	  por	  exemplo:	  
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•  A	  Divindade	  de	  Cristo,	  ou	  seja,	  a	  tese	  de	  que	  Jesus	  	  
de	  Nazaré,	  sem	  deixar	  de	  ser	  plenamente	  homem,	  	  	  
também	  é	  plenamente	  Deus,	  e,	  portanto,	  eterno,	  
tendo	  sido	  gerado	  (não	  criado)	  por	  Deus	  Pai	  antes	  
da	  criação	  do	  mundo,	  convivendo,	  assim,	  em	  uma	  
só	  pessoa,	  as	  duas	  naturezas,	  a	  humana	  e	  a	  divina	  	  
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•  A	  Trindade,	  doutrina	  que	  se	  tornou	  necessária	  em	  
decorrência	  da	  tese	  da	  Divindade	  de	  Cristo	  

•  A	  Trindade	  é	  a	  tese	  de	  que	  uma	  única	  natureza	  
divina	  é	  comparBlhada	  por	  três	  pessoas	  disBntas,	  
o	  Pai,	  o	  Filho	  e	  o	  Espírito,	  sendo	  Deus,	  portanto,	  
triúno,	  sem	  que	  isso	  implique	  em	  triteísmo	  (três	  
Deuses)	  e	  signifique,	  consequentemente,	  negação	  
do	  monoteísmo	  (um	  só	  Deus)	  herdado	  dos	  Judeus	  
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•  A	  tese	  da	  Divindade	  do	  Espírito	  parece	  ter	  sido	  
uma	  conclusão	  meio	  de	  úlBma	  hora:	  o	  Espírito	  	  
foi	  também	  considerado	  divino	  e	  eterno,	  tendo	  
“emanado”	  de	  Deus	  antes	  da	  criação	  do	  mundo	  	  

•  A	  Igreja	  Ocidental	  acrescentou	  a	  cláusula,	  que	  	  
não	  consta	  das	  decisões	  de	  Calcedônia,	  e	  que	  
nunca	  foi	  aceita	  pela	  Igreja	  Oriental,	  de	  que	  o	  
Espírito	  Santo	  emanou	  do	  Pai	  e	  do	  Filho:	  esta	  a	  
famosa	  cláusula	  filioque,	  que	  teve	  papel	  muito	  
importante	  na	  teologia	  Medieval	  e	  no	  cisma	  do	  
Ocidente	  com	  o	  Oriente	  	  
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•  Várias	  outras	  doutrinas,	  como:	  	  
•  Igreja	  (vários	  orcios,	  estrutura	  hierárquica,	  
centralização	  das	  decisões	  no	  Papado,	  a	  afirmação	  de	  
que	  fora	  da	  Igreja	  não	  há	  salvação,	  etc.);	  

•  Sacramentos	  (BaBsmo,	  EucarisBa,	  Confirmação,	  
Penitência,	  Unção	  de	  Enfermos,	  Ordenação	  para	  o	  
Sacerdócio	  e	  Matrimônio);	  

•  Outras	  (Purgatório,	  Oração	  pelos	  Mortos,	  intercessão	  
de	  Maria	  e	  dos	  Santos,	  etc.);	  

criaram	  dogmas	  que	  nada	  têm	  que	  ver	  com	  a	  
mensagem	  pura	  e	  simples	  do	  Jesus	  histórico	  
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•  Nem	  mesmo	  Lutero	  e	  os	  principais	  Reformadores,	  
que	  tentaram	  saltar	  sobre	  a	  Idade	  Média	  e	  voltar	  
para	  o	  CrisBanismo	  PrimiBvo,	  estavam	  dispostos	  	  
a	  recuperar	  a	  religião	  de	  Jesus,	  retomando	  apenas	  
temas	  complexos	  da	  teologia	  	  paulina,	  como,	  por	  
exemplo,	  jusBficação	  pela	  graça,	  fé	  como	  dádiva	  
divina,	  predesBnação,	  expiação	  de	  pecados	  pela	  
morte	  de	  Cristo	  na	  Cruz,	  a	  ressurreição	  de	  Cristo,	  
sua	  ascensão	  e	  sua	  Segunda	  Vinda	  
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•  Ao	  aplicar	  à	  Bíblia	  o	  método	  histórico-‐críBco,	  que	  
ele	  herdou	  de	  teólogos	  liberais	  anteriores,	  Harnack	  
a	  considera	  como	  livro	  puramente	  humano,	  vindo,	  
portanto,	  a	  rejeitar	  a	  historicidade	  de	  qualquer	  
relato	  que	  tenha	  qualquer	  conotação	  sobrenatural:	  	  
•  O	  nascimento	  virginal	  de	  Jesus;	  
•  Os	  milagres	  atribuídos	  a	  Jesus	  e	  aos	  apóstolos;	  	  
•  A	  ressurreição	  e	  a	  ascensão	  de	  Jesus;	  etc	  

•  Rejeitou	  a	  tese	  tradicional	  de	  que	  o	  fato	  de	  Jesus	  
ter	  sido	  baBzado	  e	  ter	  parBcipado	  de	  uma	  ceia	  
pascal	  represente	  a	  insBtuição	  dos	  sacramentos	  	  
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•  Harnack	  encontra	  alguns	  elementos	  que	  considera	  
históricos,	  e	  que	  lhe	  permitem	  definir	  a	  mensagem	  
(não	  os	  detalhes	  da	  vida)	  de	  Jesus,	  apenas	  nos	  três	  
Evangelhos	  SinóBcos	  

•  Isso	  não	  quer	  dizer,	  naturalmente,	  que	  considere	  
histórica	  toda	  a	  narraBva	  dos	  SinóBcos	  	  

•  Considera	  como	  interpolação	  teológica	  posterior	  a	  
maior	  parte	  das	  referências	  ao	  cumprimento	  de	  
profecias	  (“Isto	  aconteceu	  para	  que	  se	  cumprisse	  o	  
que	  foi	  dito...”),	  as	  referências	  que	  sugerem	  que	  
Jesus	  pudesse	  se	  considerar	  divino,	  etc.	  	  
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•  Por	  não	  encontrar	  nos	  Evangelhos,	  mesmo	  nos	  
SinóBcos,	  material	  suficiente	  para	  sequer	  esboçar	  
uma	  história	  da	  vida	  de	  Jesus,	  Harnack	  não	  se	  
insere	  na	  chamada	  “Busca	  do	  Jesus	  Histórico”,	  tão	  
magistralmente	  historiada	  por	  Albert	  Schweitzer	  
em	  The	  Quest	  of	  the	  Historical	  Jesus	  (1906)	  

•  É	  por	  isso	  que	  Schweitzer	  mal	  lhe	  dá	  atenção	  em	  
seu	  livro	  clássico	  acerca	  da	  tentaBva	  de	  vários	  
autores	  do	  Século	  18	  e	  19	  de	  reconstruir	  o	  que	  
veio	  a	  se	  chamar	  “a	  história	  do	  Jesus	  Histórico”	  	  
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•  Tendo	  se	  convencido,	  através	  de	  seu	  trabalho	  
sobre	  a	  história	  da	  Igreja	  no	  período	  apostólico,	  
que	  a	  mensagem	  de	  Jesus	  é	  totalmente	  diferente	  
da	  mensagem	  e	  da	  teologia	  da	  igreja	  que	  veio	  a	  
ser	  criada	  pelos	  apóstolos,	  e	  que	  Jesus	  não	  teve	  a	  
menor	  intenção	  de	  criar,	  nem	  sequer	  antecipou,	  o	  
desafio	  de	  Harnack,	  como	  historiador,	  é	  explicar	  
como	  um	  Jesus	  não	  divino	  e	  morto	  pôde	  se	  tornar	  
a	  figura	  central	  de	  uma	  insBtuição	  eclesiásBca	  
complexa,	  hierarquizada,	  autoritária,	  com	  práBcas	  
e	  doutrinas	  que	  nada	  deviam	  a	  Jesus	  	  
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•  Harnack	  desejava	  enfrentar	  esse	  desafio,	  que,	  
para	  ele,	  implicava	  total	  rejeição	  da	  estrutura	  
insBtucional,	  práBca	  e	  doutrinária	  (dogmáBca)	  
da	  igreja	  cristã	  criada	  pelos	  apóstolos,	  sem,	  no	  
entanto,	  perder,	  nesse	  processo,	  o	  que	  ele	  via	  
como	  a	  “essência”	  do	  CrisBanismo,	  	  a	  saber,	  a	  
mensagem	  de	  Jesus	  

•  Por	  isso,	  logo	  depois	  de	  terminar	  a	  História	  do	  
Dogma,	  elaborou	  um	  curso,	  publicado,	  sobre	  A	  
Essência	  do	  Cris4anismo	  (na	  verdade,	  Jesusismo)	  
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•  Harnack	  não	  usa	  o	  termo	  “Jesusismo”:	  ele	  usa	  o	  
termo	  “CrisBanismo”	  para	  a	  religião	  de	  Jesus,	  e	  o	  
reserva	  o	  termo	  “Catolicismo”	  para	  se	  referir	  à	  
religião	  que	  foi	  criada	  pelos	  apóstolos	  e	  por	  seus	  
sucessores	  	  

•  A	  Reforma	  Protestante,	  no	  entender	  dele,	  deveria,	  
ao	  rejeitar	  o	  Catolicismo,	  ter	  optado	  claramente	  
pelo	  CrisBanismo	  de	  Jesus,	  isto	  é,	  pela	  religião	  de	  	  
Jesus	  
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•  Harnack	  achava	  que	  estava	  fazendo,	  no	  limiar	  do	  
Século	  20,	  aquilo	  que	  a	  Reforma	  Protestante	  do	  
Século	  16	  deveria	  ter	  feito	  e	  não	  fez:	  rejeitar	  todo	  
o	  arcabouço	  insBtucional,	  práBco,	  litúrgico,	  e,	  
especialmente,	  doutrinário	  da	  Igreja	  e	  voltar	  à	  
pura	  e	  simples	  mensagem	  de	  Jesus,	  que	  contém	  	  
o	  essencial	  do	  Evangelho	  

•  Por	  isso	  ele	  se	  considerava	  cristão	  e	  protestante,	  
e	  acreditava	  que	  estava	  prestando	  um	  serviço	  de	  
valor	  inesBmável	  para	  a	  Igreja	  —	  rejeitado	  
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•  Harnack	  e	  Troeltsch	  são,	  ambos,	  defensores	  do	  
método	  histórico	  para	  analisar	  o	  desenvolvimento	  
do	  CrisBanismo	  

•  Mas	  Troeltsch	  vê	  de	  forma	  posiBva	  a	  acomodação	  
da	  mensagem	  cristã	  ao	  meio	  cultural	  em	  que	  ela	  
era	  apresentada,	  a	  penetração,	  na	  doutrina	  e	  na	  
teologia	  da	  igreja,	  de	  elementos	  oriundos	  de	  um	  
contexto	  que,	  até	  ali,	  era	  estranho	  ao	  CrisBanismo	  
—	  mas	  que	  passava	  a	  se	  integrar	  a	  ele	  
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•  Harnack,	  no	  entanto,	  não	  vê	  essa	  acomodação	  
como	  posiBva	  —	  muito	  pelo	  contrário	  	  

•  Apesar	  da	  natureza	  reduzida	  das	  fontes	  históricas,	  
e	  de	  sua	  contaminação	  por	  elementos	  teológicos,	  
Harnack	  acredita	  ser	  possível	  chegar	  ao	  “núcleo	  
central”	  da	  mensagem	  de	  Jesus,	  removendo	  as	  
“cascas”	  que	  lhe	  foram	  sendo	  acrescentadas	  	  

•  O	  que	  ele	  encontra	  é,	  admiBdamente,	  pouco	  —	  
mas,	  em	  sua	  qualidade,	  ele	  considera	  esse	  núcleo	  
sublime	  —	  quiçá	  divino,	  num	  senBdo	  metafórico	  	  
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•  O	  núcleo	  da	  mensagem	  de	  Jesus:	  
•  “O	  Reino	  de	  Deus	  e	  sua	  vinda”	  
•  “Deus	  como	  Pai	  e	  o	  valor	  infinito	  da	  alma	  humana”	  
•  “O	  amor,	  uma	  jusBça	  mais	  elevada”	  
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•  O	  Reino	  de	  Deus	  e	  sua	  vinda	  -‐	  1	  
•  Havia,	  na	  época	  de	  Jesus,	  duas	  visões	  do	  Reino	  de	  
Deus:	  uma,	  escatológica,	  a	  outra,	  imanente	  

•  Naquela	  época	  não	  se	  disBnguia	  muito	  claramente	  
entre	  uma	  e	  outra	  

•  Entre	  os	  ditos	  atribuídos	  ao	  Jesus	  há	  elementos	  das	  
duas	  

•  A	  visão	  escatológica	  prevalecia	  entre	  seus	  contem-‐
porâneos	  

•  Mas	  a	  visão	  que	  Jesus	  privilegiava	  era	  a	  imanente	  	  
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•  O	  Reino	  de	  Deus	  e	  sua	  vinda	  –	  2	  
•  Para	  Jesus,	  o	  Reino	  de	  Deus	  não	  é	  uma	  noção	  que	  se	  
refere	  ao	  futuro:	  o	  Reino	  de	  Deus,	  em	  um	  senBdo	  
importante,	  já	  está	  presente	  	  

•  As	  parábolas	  de	  Jesus	  são	  mais	  importantes	  aqui	  do	  
que	  os	  outros	  ditos	  acerca	  do	  Reino	  de	  Deus	  que	  são	  	  
atribuídos	  a	  ele	  	  

•  “O	  Reino	  de	  Deus	  vem	  quando	  o	  indivíduo	  o	  aceita	  e	  
deixa	  que	  ele	  entre	  em	  sua	  alma,	  passando	  a	  contro-‐
la-‐la.	  O	  Reino	  de	  Deus	  é	  de	  Deus,	  mas	  ele	  é	  um	  reino	  
em	  que	  Deus	  governa	  o	  coração	  do	  indivíduo”.	  	  
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•  O	  Reino	  de	  Deus	  e	  sua	  vinda	  –	  3	  
•  Entrar	  no	  Reino	  de	  Deus	  é	  estabelecer	  uma	  relação	  
especial	  com	  Deus,	  através	  de	  Jesus,	  vale	  dizer,	  pela	  
aceitação	  de	  sua	  mensagem	  	  

•  Essa	  relação	  com	  Deus	  é	  aBva,	  dinâmica,	  “gerundial”,	  
algo	  que	  está	  sempre	  acontecendo	  —	  não	  algo	  que	  
se	  dá	  através	  da	  aceitação	  de	  doutrinas	  e	  dogmas	  e	  
passa	  a	  ser	  estáBco	  e	  imutável	  

•  Embora	  ela	  envolva	  um	  conduta	  diferente,	  ela	  não	  	  
se	  limita	  a	  um	  sistema	  de	  éBca	  	  
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•  Deus	  como	  Pai	  e	  o	  valor	  infinito	  da	  alma	  humana	  
•  Aqui	  está,	  para	  Harnack,	  não	  só	  parte	  da	  essência	  do	  
CrisBanismo,	  mas	  a	  essência	  da	  religião:	  ver	  Deus	  
como	  Pai,	  como	  quem	  cuida,	  apoia	  e	  ajuda,	  e	  não	  
como	  Juiz,	  como	  quem	  vigia,	  julga	  e	  condena	  —	  e	  	  
ver	  a	  alma	  humana	  como	  algo	  de	  valor	  infinito	  e	  
inesBmável:	  é	  nela	  que	  Deus	  habita	  e	  é	  através	  dela	  
que	  ele	  nos	  transforma	  

•  “De	  que	  vale	  ao	  homem	  ganhar	  o	  mundo	  inteiro	  e	  
perder	  a	  sua	  alma?”	  	  
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•  O	  amor,	  uma	  jusBça	  mais	  elevada	  -‐	  1	  
•  Concorda	  com	  AgosBnho:	  Ama	  e	  faze	  o	  que	  quiseres	  
•  O	  amor	  não	  é	  um	  conjunto	  de	  regras,	  mas	  o	  foco	  em	  
uma	  disposição	  e	  uma	  intenção	  pura	  	  

•  O	  amor	  deve	  ser	  a	  única	  raiz	  e	  a	  única	  moBvação	  de	  
nossas	  ações	  	  

•  É	  por	  isso	  que	  Jesus	  pode	  colocar	  o	  amor	  a	  Deus	  e	  o	  
amor	  ao	  próximo	  lado	  a	  lado	  

•  A	  religião	  é	  a	  alma	  da	  moralidade,	  e	  esta	  o	  corpo	  da	  
religião	  	  
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•  O	  amor,	  uma	  jusBça	  mais	  elevada	  -‐	  2	  
•  Dessa	  forma	  Jesus	  redefine	  a	  esfera	  do	  éBco	  de	  uma	  

forma	  que	  ninguém	  antes	  dele	  havia	  feito	  	  
•  Comparada	  com	  a	  forma	  em	  que	  o	  Judaísmo	  definia	  

o	  éBco,	  a	  visão	  de	  Jesus	  é	  um	  progresso	  que	  só	  pode	  
ser	  descrito	  como	  incomparável	  —	  incomensurável	  	  	  
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•  O	  Evangelho	  e	  o	  Mundo	  
•  O	  asceBcismo,	  a	  renúncia	  do	  mundo,	  não	  tem	  lugar	  
no	  CrisBanismo	  de	  Jesus	  	  

•  Jesus	  foi	  acusado	  de	  conviver	  com	  comilões	  e	  com	  
beberrões,	  e	  de	  ser	  tolerante	  com	  prosBtutas	  e	  
adúlteras	  	  

•  Também	  não	  tem	  lugar	  no	  Evangelho	  de	  Jesus	  o	  
confronto	  com	  o	  mundo,	  a	  visão	  do	  mundo	  como	  	  
um	  lugar	  de	  conflito	  e	  combate	  	  

•  O	  mundo	  é	  lugar	  de	  amor	  e	  serviço	  ao	  próximo	  
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•  O	  Evangelho	  e	  o	  Pobre	  -‐	  2	  
•  “Ama	  o	  teu	  próximo	  como	  a	  B	  mesmo”	  
•  Não	  se	  trata	  de	  casuísmos	  e	  regrinhas,	  mas	  de	  uma	  
aBtude	  básica	  	  

•  “As	  pessoas	  não	  devem	  falar	  de	  amor	  ao	  próximo	  se	  
permitem	  que	  pessoas	  do	  seu	  lado	  passem	  fome,	  
vivam	  em	  miséria”	  (Harnack,	  referindo-‐se	  ao	  núcleo	  
do	  chamado	  “Evangelho	  Social”,	  que	  ele	  defendeu)	  

•  “O	  objeBvo	  do	  Evangelho	  hoje	  é	  transformar	  um	  
Socialismo	  que	  se	  nutre	  de	  conflito	  entre	  classes	  em	  
um	  Socialismo	  que	  se	  alicerça	  na	  consciência	  de	  uma	  
unidade	  espiritual”	  (Harnack,	  idem)	  
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•  O	  Evangelho	  e	  o	  Pobre	  –	  2	  
•  O	  Evangelho	  de	  Jesus	  não	  nos	  oferece	  orientação	  
sobre	  como	  mudar	  a	  estrutura	  políBca	  e	  econômica	  
da	  sociedade:	  ele	  se	  posiciona	  acima	  de	  questões	  
mundanas	  relaBvas	  a	  desenvolvimento	  	  

•  O	  Evangelho	  está	  preocupado	  com	  a	  alma	  do	  ser	  
humano,	  com	  o	  estabelecimento	  de	  uma	  unidade	  
espiritual	  no	  seio	  da	  humanidade	  	  
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•  O	  Evangelho,	  a	  Cultura	  e	  a	  Civilização	  	  
•  O	  Evangelho	  de	  Jesus	  não	  visa	  o	  desenvolvimento	  
cultural	  e	  o	  progresso	  da	  civilização	  

•  Ele	  visa	  a	  criação	  de	  uma	  rede	  de	  serviço	  ao	  próximo	  	  
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•  O	  Evangelho	  e	  a	  Doutrina	  	  
•  O	  Evangelho	  de	  Jesus	  não	  é	  um	  sistema	  de	  doutrina	  
•  Fazer	  a	  vontade	  de	  Deus	  amando	  e	  servindo	  o	  nosso	  
próximo	  é	  mais	  importante	  do	  que	  estar	  a	  declamar	  
e	  endossar	  credos	  e	  confissões	  
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•  O	  Evangelho,	  o	  Tempo	  e	  a	  História	  	  
•  Surpreendentemente	  para	  um	  historiador,	  Harnack	  
vê	  o	  Evangelho	  de	  Jesus	  como	  transcendendo	  tempo	  
e	  história	  

•  Isso	  acontece	  porque	  ele	  se	  dirige	  ao	  homem,	  que,	  
em	  todo	  lugar	  e	  em	  todo	  tempo,	  é	  sempre	  o	  mesmo	  
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