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•  Agos?nho,	  Idade	  An?ga	  [igreja	  ainda	  unida]	  
•  Tomás,	  Idade	  Média	  [igreja	  ainda	  unida]	  
•  Calvino,	  Era	  da	  Reforma	  [igreja	  reformada]	  
•  Schleiermacher,	  Era	  Moderna	  [igreja	  reformada]	  
•  Barth,	  Era	  Contemporânea	  [igreja	  reformada]	  

Os	  Maiores	  Teólogos	  da	  Igreja	  



•  “Príncipe	  da	  Igreja”	  
•  “Pai	  da	  teologia	  moderna”	  	  
•  “Fundador	  da	  teologia	  liberal”	  
•  “Schleiermacher	  está	  para	  a	  teologia	  cristã	  como	  
Newton	  está	  para	  a	  Xsica,	  Freud	  para	  a	  psicologia,	  
e	  Darwin	  para	  a	  biologia”	  	  

	  
	  

[Olson,	  Mosaic	  of	  Chris,an	  Belief,	  p.95;	  	  
Grenz	  &	  Olson,	  Teologia	  do	  Século	  20,	  p.44]	  

Schleiermacher	  –	  Homenagens	  -‐	  1	  



•  “O	  primeiro	  lugar	  na	  história	  da	  teologia	  da	  época	  
mais	  recente	  pertence,	  e	  sempre	  pertencerá,	  a	  
Schleiermacher.	  Ele	  não	  tem	  rival.”	  

•  “Schleiermacher	  não	  criou	  escola,	  não	  deixou	  
discípulos:	  ele	  fundou	  uma	  era,	  e	  todos	  somos	  
alunos	  dele.”	  

[Barth,	  From	  Rousseau	  to	  Ritschl,	  p.	  306]	  

Schleiermacher	  –	  Homenagens	  -‐	  2	  



•  Foi	  o	  primeiro	  teólogo	  na	  história	  do	  cris?anismo:	  	  
•  A	  perceber	  quão	  radical	  e	  profundo	  foi	  o	  desafio	  das	  
crí?cas	  do	  Iluminismo	  à	  teologia	  cristã;	  

•  A	  concluir	  que	  era	  impossível	  con?nuar	  fazendo	  
teologia	  da	  mesma	  forma	  que	  antes;	  	  

•  A	  extrair	  de	  uma	  parte	  da	  tradição	  cristã	  (o	  Pie?smo)	  
os	  elementos	  para	  a	  construção	  de	  um	  outro	  ediXcio	  
teológico:	  a	  teologia	  moderna,	  liberal	  	  

•  A	  construir	  uma	  teologia	  que	  se	  alicerça,	  não	  na	  
razão	  ou	  na	  revelação	  como	  tais,	  mas	  no	  sen?mento,	  
usando	  a	  razão	  e	  a	  revelação	  para	  esclarecer	  os	  
sen?mentos	  que	  produzem	  a	  experiência	  religiosa	  	  

Schleiermacher	  –	  Importância	  	  



•  A	  Razão	  (como	  fonte	  de	  apreensão	  das	  verdades	  
da	  Revelação	  Geral,	  embu?da	  na	  natureza)	  	  

•  A	  Bíblia	  (como	  fonte	  das	  verdades	  da	  Revelação	  
Especial)	  	  

•  A	  Tradição,	  controlada	  pela	  Igreja	  (como	  fonte	  da	  
correta	  interpretação	  de	  uma	  e	  de	  outra)	  

Fontes	  de	  Autoridade	  Tradicionais	  



•  Schleiermacher	  vê	  o	  seu	  trabalho	  como	  a	  tarefa	  
de,	  sem	  ignorar	  o	  Iluminismo,	  ir	  além	  dele,	  fazer	  
uma	  teologia	  que	  não	  seria	  possível	  antes	  dele	  

•  Nesse	  sen?do,	  ele	  não	  procura	  fazer	  uma	  teologia	  
natural,	  baseada	  na	  razão,	  em	  que	  a	  razão	  é	  fonte	  
de	  verdade	  e	  autoridade,	  como	  Tomás	  e	  o	  Deísmo	  

•  Ele	  vai	  buscar	  nas	  suas	  raízes	  pie?stas	  e	  no	  novo	  
movimento	  que	  surgia,	  o	  Roman?smo,	  elementos	  
para	  construir	  um	  novo	  paradigma	  na	  teologia	  	  

•  A	  razão	  entra	  depois,	  para	  trabalhar	  esse	  material	  

A	  Razão	  	  



•  Schleiermacher	  rela?vizou	  a	  autoridade	  da	  Bíblia,	  
elevando	  o	  que	  ele	  chamava	  de	  “a	  experiência	  
humana	  universal”,	  orientada	  e	  organizada	  pela	  
razão,	  a	  uma	  posição	  igual	  à	  da	  Bíblia	  (se	  não	  até	  
mesmo	  maior)	  na	  determinação	  da	  crença	  cristã	  

•  A	  Bíblia	  era,	  para	  ele,	  basicamente,	  material	  para	  
devoção	  pessoal	  e	  pregação	  	  	  

[Cf.	  Olson,	  Mosaic	  of	  Chris,an	  Belief,	  p.96]	  

A	  Bíblia	  	  



•  Schleiermacher	  não	  pretendia	  estar	  inventando	  
uma	  nova	  forma	  de	  fazer	  teologia,	  totalmente	  
inédita	  	  

•  Ele	  foi	  buscar	  na	  tradição	  do	  pie?smo	  reformado	  
os	  elementos	  que,	  agora	  passados	  pelo	  crivo	  da	  
crí?ca	  do	  Iluminismo,	  foram	  retrabalhados	  	  

A	  Tradição	  	  



•  Embora	  alemã,	  a	  família	  de	  Schleiermacher	  era	  	  
de	  tradição	  reformada,	  mas	  influenciada	  pelo	  
Moravianismo	  (Chris?an	  Brethren),	  iden?ficado	  
com	  as	  ideias	  pie?stas	  do	  Conde	  Nicolas	  Ludwig	  
von	  Zinzendorf	  (1700-‐1760)	  

•  Esse	  movimento	  esse	  teve	  origem	  na	  Boêmia,	  hoje	  
República	  Tcheca,	  no	  Leste	  Europeu,	  mas	  veio	  a	  se	  
espalhar	  rapidamente	  pelo	  resto	  da	  Europa,	  pela	  
Inglaterra	  e	  pelos	  Estados	  Unidos	  (influenciando	  
John	  Wesley	  e,	  por	  ele,	  o	  Metodismo	  e	  os	  vários	  
Avivamentos	  ingleses	  e	  americanos)	  

O	  Pie?smo	  Alemão	  	  



•  Sen?mento	  de	  limitação	  e	  inadequação	  	  
•  Experiência	  religiosa	  	  
•  Conversão	  (“novo	  nascimento”)	  
•  Redirecionamento	  da	  vida	  (“nova	  vida”)	  	  
•  A	  nova	  vida	  é	  uma	  vida	  de	  comunhão	  pessoal	  com	  
Cristo	  e	  com	  os	  irmãos,	  em	  comunidade	  religiosa	  
inserida	  no	  mundo	  —	  e,	  portanto,	  de	  testemunho	  

•  [Além	  da	  igreja,	  Schleiermacher	  valorizava	  muito	  
a	  vida	  domés?ca,	  o	  casamento,	  o	  relacionamento	  
conjugal,	  a	  educação	  dos	  filhos]	  

Ênfases	  do	  Pie?smo	  



•  A	  importância	  maior	  de	  Schleiermacher	  hoje	  está	  
no	  seu	  método,	  mais	  do	  que	  na	  teologia	  que	  ele	  
produziu	  no	  Século	  18	  

•  Seus	  sermões	  são	  ainda	  bastante	  relevantes	  e	  
interessantes,	  sendo	  especialmente	  valiosos	  os	  
seus	  dois	  sermões,	  sobre	  o	  casamento	  e	  sobre	  	  a	  
educação	  dos	  filhos	  	  

•  Vamos	  dar	  ênfase	  ao	  seu	  método,	  portanto	  

Importância	  de	  Schleiermacher	  Hoje	  



•  Pressupostos:	  	  
•  “O	  céu	  é	  um	  lugar	  aqui	  na	  Terra”	  
•  “Se	  a	  felicidade	  existe,	  cabe	  a	  nós	  construí-‐la	  e	  é	  
sobre	  esta	  Terra	  que	  iremos	  fazê-‐lo...	  Cabe	  a	  cada	  
um	  de	  nós	  construir	  o	  seu	  jardim”	  (Voltaire)	  

•  “Conhece	  a	  ?	  mesmo.	  Não	  queiras	  especular	  sobre	  
Deus.	  O	  objeto	  correto	  de	  estudo	  da	  humanidade	  é	  	  
o	  próprio	  homem”	  (Alexander	  Pope)	  	  

O	  Método	  de	  Schleiermacher	  -‐	  1	  



•  É	  através	  do	  estudo	  do	  homem,	  de	  sua	  vida,	  de	  
sua	  experiência,	  que	  se	  pode	  chegar	  a	  alguma	  
compreensão,	  mas	  ainda	  assim	  muito	  limitada,	  	  
do	  que	  se	  entende	  por	  Deus	  	  

•  A	  principal	  caracterís?ca	  do	  homem,	  e	  que	  se	  
revela	  de	  forma	  cabal	  em	  sua	  experiência,	  é	  sua	  
finitude,	  evidenciada	  no	  fato	  de	  que	  sua	  vida	  tem	  
fim,	  tem	  um	  limite	  que	  não	  depende	  dele	  próprio	  

•  A	  experiência	  humana	  de	  finitude	  implica,	  pois,	  
também	  a	  experiência	  de	  dependência	  	  

O	  Método	  de	  Schleiermacher	  -‐	  2	  



•  Buscar	  a	  Deus	  é	  buscar	  o	  Infinito	  que	  está	  além	  de	  
nossa	  finitude,	  o	  Ilimitado	  que	  nos	  impõe	  limites,	  
é	  reconhecer	  o	  nosso	  caráter	  dependente	  	  

•  Quando	  jovem	  Schleiermacher	  chegou	  a	  concluir	  
que	  só	  o	  homem	  (no	  sen?do	  masculino	  do	  termo)	  
é	  capaz	  de	  compreender	  o	  infinito,	  a	  mulher	  só	  
podendo	  par?cipar	  dessa	  buscar	  por	  intermédio	  
do	  homem,	  do	  amor,	  do	  casamento,	  do	  lar	  

O	  Método	  de	  Schleiermacher	  -‐	  3	  



•  Em	  contato	  com	  mulheres	  que	  considerou	  muito	  
superiores	  a	  si	  próprio,	  e	  pelas	  quais	  fatalmente	  
se	  apaixonou,	  Schleiermacher	  abandonou	  a	  ideia	  

•  Passou	  a	  defender	  a	  igualdade	  entre	  os	  sexos	  em	  
qualquer	  área	  e	  privilegiou	  o	  ângulo	  feminino,	  por	  
assim	  dizer,	  no	  método	  teológico:	  o	  sen?mento,	  a	  
sensibilidade,	  a	  busca	  pela	  beleza	  e	  pela	  perfeição	  

•  Isso	  pode	  parecer	  machista,	  mas	  coloca	  o	  nosso	  
autor	  no	  centro	  de	  interesse	  da	  chamada	  teologia	  
feminista	  	  	  

O	  Método	  de	  Schleiermacher	  -‐	  4	  



•  Para	  cristãos,	  em	  especial	  os	  mais	  tradicionais,	  
Schleiermacher	  capitulou	  ao	  Iluminismo,	  quando	  
se	  recusou	  a	  considerar	  a	  Bíblia	  como	  revelação	  
divina	  e	  regra	  de	  fé	  e	  relegou	  as	  confissões	  e	  as	  
doutrinas	  a	  papel	  secundário	  	  

•  Para	  os	  iluministas,	  Schleiermacher	  capitulou	  ao	  
Roman?cismo,	  abandonando	  o	  racionalismo	  da	  
ciência	  e	  da	  filosofia	  e	  sucumbindo	  ao	  sen?mento,	  
à	  emoção,	  ao	  belo,	  à	  arte	  	  

O	  Método	  de	  Schleiermacher	  -‐	  5	  



•  Para	  os	  Kan?anos,	  Schleiermacher,	  ao	  considerar	  
o	  sen?mento	  mais	  importante	  do	  que	  a	  ação,	  e,	  
por	  conseguinte,	  do	  que	  a	  moralidade,	  ignorou	  o	  
único	  porto	  seguro	  que	  o	  Iluminismo	  deixara	  para	  
a	  religião	  e	  a	  teologia	  	  

•  Parece	  que	  todo	  mundo	  discordava	  de	  alguma	  
forma	  de	  Schleiermacher	  —	  mas	  todo	  mundo	  
?nha	  de	  lidar	  com	  as	  questões	  que	  ele,	  de	  um	  
lado,	  reconheceu,	  e,	  de	  outro,	  levantou	  

O	  Método	  de	  Schleiermacher	  -‐	  6	  



•  Da	  mesma	  forma	  que	  Copérnico	  percebeu	  que	  	  
os	  diversos	  problemas	  da	  astronomia	  não	  seriam	  
resolvidos	  se	  a	  Terra	  fosse	  considerada	  o	  centro	  
do	  sistema	  planetário,	  e	  ali	  colocou	  o	  Sol,	  Schleier-‐
macher	  percebeu	  que	  os	  diversos	  problemas	  que	  
o	  Iluminismo	  colocou	  para	  a	  teologia	  não	  seriam	  
resolvidos	  se	  Deus	  fosse	  considerado	  o	  foco	  da	  
reflexão	  teológica,	  e	  ali	  colocou	  homem,	  seus	  
sen?mentos,	  sua	  experiência	  de	  finitude,	  de	  
limitação,	  de	  dependência	  	  

A	  Revolução	  Copernicana	  na	  Teologia	  



•  De	  certo	  modo	  Schleiermacher	  deixou	  aberta	  
para	  Ludwig	  Feuerbach	  a	  possibilidade	  de	  dizer,	  
de	  forma	  chistosa,	  que	  a	  teologia	  tradicional	  
afirmava	  que	  Deus	  criou	  o	  homem	  à	  sua	  imagem	  
e	  semelhança,	  enquanto	  a	  teologia	  moderna,	  por	  
seu	  lado,	  afirmava	  que	  o	  homem	  criou	  Deus	  à	  sua	  
imagem	  e	  semelhança...	  	  

Schleiermacher	  e	  Feuerbach	  



•  A	  religião,	  como	  entendida	  por	  ele,	  é	  elemento	  
cons?tu?vo	  e	  irredu|vel	  da	  natureza	  humana,	  
que,	  como	  tal,	  não	  pode	  ser	  reduzido,	  de	  um	  lado,	  
à	  razão	  ou	  ao	  intelecto,	  ou	  de	  outro	  lado,	  à	  ação	  
moral	  

•  Ao	  colocar	  o	  proprium	  da	  teologia	  no	  sen?mento,	  
Schleiermacher	  achou	  que	  não	  só	  respondia	  às	  
crí?cas	  do	  Iluminismo	  e	  do	  Kan?anismo,	  mas,	  
também,	  que	  havia	  tornado	  a	  religião	  imune	  às	  
crí?cas	  da	  razão	  e	  da	  moralidade	  	  

Uma	  Resposta	  Schleiermacheriana	  -‐	  1	  



•  E	  o	  infinito	  e	  ilimitado	  que	  faz	  com	  que	  nós,	  os	  
seres	  humanos,	  nos	  reconheçamos	  tanto	  finitos	  
como	  limitados	  não	  é	  uma	  criação	  humana:	  ele	  
também	  é	  dado,	  da	  mesma	  forma	  que	  nossa	  
experiência	  de	  finitude,	  limitação	  e	  dependência	  

•  Assim,	  Deus	  não	  é	  uma	  projeção	  humana,	  mas	  
uma	  realidade,	  que,	  porém,	  não	  nos	  é	  dado	  a	  
conhecer	  a	  não	  ser	  como	  enigma,	  como	  reflexo,	  
como	  negação	  de	  nossa	  finitude,	  limitação	  e	  
dependência	  

Uma	  Resposta	  Schleiermacheriana	  -‐	  2	  



•  A	  Bíblia	  tem	  papel	  importante	  mas	  não	  central	  
•  A	  doutrina	  cristã	  deve	  ser	  elaborada	  a	  par?r	  da	  
experiência	  religiosa	  dos	  cristãos	  	  

•  A	  importância	  da	  Bíblia	  está	  no	  fato	  de	  que	  ela	  
preserva	  para	  nós	  a	  experiência	  religiosa	  de	  Jesus	  
e	  dos	  cristãos	  primi?vos,	  que	  nós	  ainda	  hoje	  
consideramos	  como	  balizamento	  importante	  para	  
nossa	  própria	  experiência	  	  

•  A	  Bíblia	  não	  é	  inspirada	  por	  Deus	  nem	  inerrante	  	  

Doutrinas:	  A	  Bíblia	  



•  As	  caracterís?cas	  que	  os	  cristãos	  atribuem	  a	  Deus	  
não	  devem	  ser	  vistas	  como	  descrições	  literais	  de	  
Deus	  

•  Elas	  refletem	  caracterís?cas	  da	  natureza	  humana	  
que	  encontram	  sua	  completude	  ou	  a	  sua	  contra-‐
par?da	  em	  Deus	  	  

•  Deus	  é	  o	  nome	  que	  damos	  à	  realidade	  que	  causa	  
ou	  condiciona	  ou	  explica	  todo	  o	  resto,	  inclusive	  o	  
mal	  e	  o	  sofrimento	  	  

Doutrinas:	  Deus	  -‐	  1	  



•  Mas	  Deus	  não	  age	  de	  forma	  sobrenatural	  	  
•  Ele	  age	  através	  das	  leis	  do	  universo	  que	  tem	  nele	  
sua	  razão	  suficiente	  	  

•  Consequentemente,	  não	  faz	  sen?do	  falar	  em	  
milagres,	  em	  oração	  intercessória,	  etc.	  	  

•  Também	  não	  faz	  sen?do	  imaginar	  que	  Jesus	  é	  
divino	  e	  que	  Deus	  é	  uma	  Trindade	  	  
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•  Schleiermacher	  rejeita	  as	  doutrinas	  da	  divindade	  
de	  Cristo,	  da	  encarnação,	  da	  redenção,	  etc.	  

•  Cristo,	  para	  ele,	  é	  aquele	  que	  demonstrou	  ter	  
uma	  consciência	  religiosa	  privilegiada,	  acima	  de	  
qualquer	  uma	  já	  vista,	  e	  que,	  por	  isso,	  tornou-‐se	  
padrão	  para	  os	  cristãos	  primi?vos	  e	  referência	  
para	  nós	  até	  hoje	  

•  É	  nisso	  que	  está	  a	  singularidade	  de	  Cristo	  

Doutrinas:	  Cristologia	  
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