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APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

É importante e necessário, em todos os trabalhos sociais, reto-
mar a história, revalorizar as origens, dar-se conta da profundi-
dade das raízes. O Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social, 
no caso, tem sua origem junto com um texto que, a seu modo, 
fez história: A Profecia da Terra. Publicado em 2009 pelas pastorais 
sociais da CNBB1, serviu de inspiração, por exemplo, para a Cam-
panha da Fraternidade de 2011, com o tema “Fraternidade e Vida 
no Planeta” e o lema “A Criação geme em dores de parto”. Por isso, 
trata-se de um texto mobilizador, e anuncia a missão do próprio 
Fórum.

Em 2015 fomos abençoados com a parceria surpreendente do 
Papa Francisco, presente em suas práticas e na encíclica Laudato 
Si – Sobre o Cuidado da Casa Comum. Já a Campanha da Fraterni-
dade Ecumênica de 2016, convida as pessoas todas e os cristãos 
e cristãs em especial a cuidar da “Casa Comum, Nossa Responsabi-
lidade”, enfrentando a problemática do saneamento básico com 
esta inspiração: “Quero ver o direito brotar como fonte, e correr a jus-
tiça qual riacho que não seca”.

Assim motivados e com essa energia é que o Fórum MCJS pro-
vocou novas articulações, com destaque para a Frente por uma 
Nova Política Energética para o Brasil, que nasceu do Fórum  

1  CNBB. Mudanças Climáticas – Profecia da Terra. Brasília: Ed. CNBB, 2009. 
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Social Temático “Energia para quem, para quê e como”, realizado em 
2014, e se mantém em luta com a campanha Energia para a Vida.

O avanço da consciência popular e as lutas em favor de mudan-
ças realmente estruturais para evitar que o aquecimento global 
da Terra provoque mudanças climáticas cada vez mais ameaça-
doras não foram, contudo, suficientes e vitoriosas. Sendo rea-
listas, podemos afirmar que nem mesmo o “Acordo de Paris”, 
aprovado na COP 21, garante que os países façam o que deve ser 
realizado com urgência. Por isso, o sofrimento dos afetados pelos 
desastres socioambientais se aprofunda, junto com o aumento 
dos migrantes e imigrantes climáticos. É de conhecimento geral 
que quase todos eles estão entre os afetados pela pobreza e pela 
exclusão sociopolítica, mesmo não tendo contribuído em quase 
nada ao processo de aquecimento e mudanças climáticas. 

Está mais do que certo o Papa Francisco ao afirmar que não há 
duas crises, uma social e outra ambiental. A crise é uma só, so-
cioambiental, e tem origem no mesmo sistema de dominação e 
exploração das pessoas e do ambiente vital, um sistema que se 
torna cada dia mais insuportável para a humanidade e para a 
Terra, por ser um sistema que mata.

Diante de informações como essa: 62 pessoas concentram em 
suas mãos e contas riqueza igual a 3 bilhões e 600 milhões de 
pessoas, como manter a esperança de que a humanidade será 
capaz e provocará as mudanças que estas fortunas fazem de 
tudo para impedir? De onde virá a força interior, a espiritualida-
de, a mística que nos manterá em pé, nos caminhos de geração 
de consciência e de mobilização sociopolítica? Por que e para que 
manter-se firmes na meta de evitar que a temperatura média da 
Terra ultrapasse 1,5ºC, quando os países, pressionados pelos in-
teresses do que ainda preferem lucrar com atividades que emi-
tem gases de efeito estufa e provocam aquecimento, não assumi-
ram o compromisso de fazer o necessário para isso?
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O Papa Francisco, ao escrever e publicar a Laudato Si, deixou cla-
ro que não estava movido pelo desejo de acumular e difundir 
conhecimentos, e sim, desejoso de que as pessoas, assim como 
ele, sentissem e fizessem seus os sofrimentos e as esperanças 
dos pobres e da Terra. A publicação do presente Caderno de For-
mação, com o título A Profecia da Terra, a Espiritualidade e Desafios 
para a Fé, é uma retomada do livro Profecia da Terra e assume o 
mesmo desejo: que os animadores das entidades e pastorais que 
constituem o Fórum MCJS, bem como todas as pessoas por elas 
mobilizadas, confirmem e renovem suas motivações interiores 
profundas, seu espírito, para reaprender, se necessário, a ouvir os 
clamores e gritos dos pobres e da Terra. E que, juntos, se sintam 
reforçados pela ação gratuita e surpreendente de Deus, presente 
em nós, na Criação, na história. Que a reflexão teológica e bíbli-
ca alimente a espiritualidade de todos nós, para que possamos 
reforçar a espiritualidade que todas as pessoas têm necessidade 
para continuarem firmes na esperança e na luta pela vida da Ter-
ra, das pessoas e de toda a biodiversidade.

O trabalho que ora tenho o prazer de apresentar é do amigo, ir-
mão e companheiro, Monge Beneditino Marcelo Barros, a quem 
agradecemos por nos oferecer esta reflexão como oportunidade 
de renovar a espiritualidade.

Dom Guilherme Antonio Werlang, M.S.F.

Bispo Diocesano de Ipameri, GO

Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade,  

da Justiça e da Paz - CNBB
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
Entre todos os desafios que, atualmente, se impõem à gran-
de maioria das sociedades no mundo, a crise ecológica, com a 
ameaça que pesa sobre todo o sistema de vida no planeta Terra é, 
certamente, a mais grave manifestação da enfermidade generali-
zada que atinge o nosso Planeta vivo. Conforme o Papa Francisco, 
a crise ecológica é parte de algo mais profundo: uma crise de 
civilização. Segundo o Papa, a raiz de todo o problema está na 
questão cultural e mesmo espiritual, que consiste no modo como 
o ser humano se relaciona com a Terra, nossa casa comum. 

Antigamente, as perguntas fundamentais da vida eram: “quem 
sou?”, “que sentido tem a vida?”. Essas questões provocaram 
respostas nas filosofias e caminhos religiosos. Hoje, além das 
questões sobre o sentido da vida, o ser humano é interpelado por 
outras questões fundamentais como: “qual é o nosso lugar ou 
função nesse planeta?”. Levar essas questões a sério pode ajudar 
a humanidade a se situar na Terra e se relacionar melhor com o 
Cosmos que nos envolve e nos dá sentido. 

No mundo antigo, toda a estrutura da sociedade se baseava em 
uma cultura religiosa que levava as pessoas a temer a natureza 
e considerá-la como divina ou, ao menos, ligada à divindade. E 
o ser humano era visto como parte desse universo sagrado. Não 
podemos idealizar essa época, nem esse tipo de visão. Mas, até 
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hoje, as culturas indígenas e afrodescendentes, mais ligadas à 
sacralidade da natureza, parecem haver mantido uma sabedoria 
que se expressa no Bem Viver como paradigma de civilização.  

Em grande parte do mundo, com as enormes transformações da 
sociedade moderna, as religiões perderam a função de tutoras 
(isso foi positivo e bom). No entanto, as pessoas têm necessidade 
de ser educadas para viver a amorosidade, como forma de inti-
midade com o Mistério Maior, chame-se Deus ou não. Se, muitas 
vezes, a maioria das religiões falhou em proporcionar isso à hu-
manidade2, temos de refletir sobre: 

1o – como colaborar com o esforço de parte da humanidade e se-
tores das diversas religiões para reavivar e, de certa forma, reno-
var uma espiritualidade ecológica e cósmica que nos possibilite 
escutar e obedecer à profecia da Terra, ou seja, o que a Terra tem 
a dizer para nossos tempos. 

2o – como sou cristão e escrevo especificamente a cristãos, me 
proponho buscar com atenção como as Igrejas cristãs podem 
aprofundar o cuidado com a terra e a natureza. Mesmo se escre-
vo mais especificamente para cristãos, essa reflexão fará alusão 
e, diversas vezes, abordará o assunto levando em consideração 
um mundo religioso mais amplo e a missão comum a todas as 
religiões no cuidado com a terra e a natureza. 

2 Até hoje, alguns sociólogos da religião, e mesmo teólogos, classificam as religiões em 
“religiões da natureza” e “religiões da história”. Aloysius Pieris prefere falar em soterolo-
gias metacósmicas como o hinduísmo, o budismo, o cristianismo e o islã que se ligam e se 
integram para sobreviver com as religiões cósmicas de uma cultura ou de um povo. Elemen-
tos destas práticas religiosas cósmicas podem ser supressas, outras guardadas e integra-
das, enquanto outras continuam subterraneamente uma existência secreta. (PIERIS, A, An 
Asian Theology of Liberation, Maryknoll, Orbis, 1988, pp. 71- 74). Essas distinções podem 
ser artificiais porque são olhares “de fora”. De todo modo, ajudam a compreender que as 
chamadas “religiões da natureza”, como na América Latina são os cultos indígenas e afro-
descendentes, sempre foram muito mais cuidadosos e zelosos da integridade da natureza 
que consideram sagrada em si mesma. 
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POR TRÁS DAS PALAVRAS E 
POR TRÁS DA TEOLOGIA E 
ESPIRITUALIDADE

No mundo antigo, a Bíblia e muitos escritos considerados sagra-
dos nasceram em meio a culturas que adoravam os astros e os 
elementos da natureza. Em nome dos astros, algumas religiões 
antigas legitimavam as diferenças sociais, praticavam a escravi-
dão e, para adorar os seus deuses, chegavam a praticar sacrifícios 
humanos. No caso da Bíblia, para libertar o povo bíblico dessa 
escravidão aos elementos da natureza divinizada, os profetas bí-
blicos tiveram de tomar distância dos cultos que adoravam a na-
tureza. Ao fazer isso, às vezes, ressaltaram a presença divina nos 
acontecimentos e não tanto nos elementos da natureza. 

Por isso, a leitura ao pé da letra de muitos textos bíblicos possi-
bilita uma visão antropocêntrica e utilitária do homem sobre o 
universo. A partir de muitos textos bíblicos, lidos ao pé da letra 
(de modo fundamentalista), se fortaleceu uma visão dualista que 
via a “ordem natural” menos importante do que a “sobrenatural”. 
Também se confundiu fé cristã e cultura patriarcal. No entanto, 
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quando a Bíblia e a espiritualidade judaica e a cristã foram cria-
das, a cultura não era essa. 

No decorrer da história, o Cristianismo acabou se ligando a mui-
tos impérios que procuravam legitimar o poder opressor não 
mais em nome dos deuses da natureza, e sim do próprio Deus bí-
blico. Mesmo tendo em sua origem a profecia libertadora do mo-
vimento de Jesus e do evangelho do reinado divino, contrário aos 
impérios do mundo, as Igrejas acabaram sendo coniventes com 
a escravidão, o colonialismo, o patriarcalismo e outros crimes. 

A Ecologia surgiu em ambientes alheios à Igrejas cristãs e, até os 
anos 60 do século passado, as Igrejas pareciam pouco sensíveis 
a essa questão. Até hoje, padres e bispos católicos, assim como 
pastores evangélicos, sentem como missão investir contra temas 
morais como liberdade sexual, união gay etc. Mas ainda mantêm 
uma Teologia e uma compreensão da vida que não veem o cuida-
do com a justiça social e a natureza como elementos centrais da 
fé. Muitas vezes, a Teologia, mesmo em sua corrente mais aberta, 
continua alheia ao esforço dos grupos de base e das organizações 
ecológicas para mudar o paradigma civilizatório no qual fomos 
formados. 

A visão antropocêntrica que legitima a exploração da natureza 
não é da época bíblica. “Até o início dos tempos modernos, os teó-
logos pensaram a dominação do homem sobre a natureza com a 
ajuda de ideias aristotélicas e estoicas. É principalmente dessas 
filosofias que vêm a ideia de uma criação feita para o homem 
e em função do homem. De fato, essa ideia levou as pessoas a 
lerem o Gênesis e a Bíblia de maneira tendenciosa. (...) Entretan-
to, até a Reforma, nenhum teólogo interpretou a “dominação” da 
qual a Bíblia fala como sendo o direito ou privilégio do homem 
estender seu domino sobre a natureza. Até porque não existia 
a menor possibilidade de o homem transformar a natureza, do 
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modo como isso ocorreu depois. Antes dos tempos modernos, 
dominar a natureza significava simplesmente o direito de usar 
dela da forma limitada como, até então, era possível. Além disso, 
a ideia de que o mundo existe para o homem era corrigida pela 
ideia mesma de Criação, que fazia dos seres humanos criaturas 
de Deus ao lado das outras. Por isso, podemos afirmar que o pro-
jeto moderno e contemporâneo de domínio tecnológico da natu-
reza tem raízes indiretas, mas não diretas na tradição bíblica e 
teológica. É nas modificações que lhe trouxeram o humanismo 
do Renascimento e Francis Bacon (1561- 1626) que o antropo-
centrismo encontrou terreno favorável. Daí é que veio essa visão 
de um ser humano com aspiração sem limites de dominar e de 
criar. Francis Bacon é quem tira do Gênesis o programa de um 
empreendimento científico e técnico, segundo o qual o domínio 
das leis da natureza devia permitir submetê-la inteiramente às 
necessidades dos homens”3. 

Luiz Carlos Susin confirma que, somente a partir da Modernida-
de, houve por parte do ser humano um verdadeiro “sequestro de 
interpretação bíblica, através do qual ele julgou-se o centro e o 
ápice da criação, como trabalhador e dominador da natureza. É o 
famigerado antropocentrismo cósmico, que coloca as outras criatu-
ras a serviço do ser humano”4. 

Aí sim, a partir dessa realidade cultural e histórica, a Bíblia e a 
fé cristã passaram a ser utilizadas para legitimar a desordem es-
trutural que provocou a crise ecológica. Além da leitura funda-
mentalista do Gênesis e de outros textos do primeiro testamen-
to, também a visão de uma leitura da fé baseada na redenção 
deixou de lado uma relação entre a missão de Jesus e a criação, 
considerada quase como algo superado ou atrasado. Como se 

3 - BAUCKMAN, RICHAR, Ecologia, in JEAN-YVES LACOSTE, organizador, Dicionário Crítico 
de Teologia, São Paulo, Paulinas, Loyola, 2004, p. 593. 

4 - LUIZ CARLOS SUSIN, A Criação de Deus, São Paulo, Paulinas, 2003, p.13.
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uma espiritualidade centrada na natureza fosse sempre animis-
ta e pouco engajada. Nesse campo, uma mudança profunda veio 
pela revalorização da Pneumologia (teologia sobre a função do  
Espírito Santo), presente no universo, na criação e em ação nas 
mais diferentes culturas e religiões. Foi essa teologia que deu um 
novo horizonte à própria compreensão da missão de Jesus e de 
sua ressurreição, como renovação da criação e restauração de 
uma ordem cósmica impulsionada pelo Espírito. 

Nos anos 70 e 80, o movimento bíblico pós-conciliar se espalhou 
por toda a América Latina e gerou correntes como a leitura po-
pular e libertadora da Bíblia, divulgada pelo CEBI no Brasil, pelo 
DEI em Costa Rica e por outros centros ecumênicos de estudo e 
pastoral. Em anos mais recentes, em todo o mundo e na América 
Latina, há grupos e pessoas que procuram ler a Bíblia a partir de 
uma nova sensibilidade. Com honestidade e respeito pela histó-
ria e pelas escrituras, tentam aprender com a Bíblia um profundo 
amor à terra e à natureza que nos envolve. 

Em todas as línguas, encontramos revistas teológicas cristãs e 
estudos exegéticos que assumem uma perspectiva histórico-
crítica, mas mostram uma visão bíblica e cristã que promove a 
Ecologia5. Apesar do imenso valor desses estudos, o que temos 
aprendido com esse esforço é a necessidade de ser sempre mais 
humildes e reconhecer que precisamos nos abrir a uma nova for-
ma de ler a Bíblia e de aprender as revelações de Deus também 
em outras culturas e religiões. 

Para escutar e acolher a profecia da Terra, podemos e devemos 
fazer uma leitura da Bíblia em uma chave diferente daquela que 

5 - Por exemplo, CARLOS MESTERS, Paraíso Terrestre, Saudade e Esperança, Vozes, 1973. E 
várias publicações especiais do Por trás das Palavras do CEBI, sobre Bíblia e Ecologia, (Ed, 
CEBI, São Leopoldo), a revista ALTERNATIVAS, ano 3, número 6 (Nicarágua), sobre Ecologia, 
una respuesta alternativa. Na Europa, entre outros, vários números da revista internacio-
nal CONCILIUM e, na Espanha, a publicação do XV Congresso de Teologia em Madrid (1995) 
sobre Ecologia y Cristianismo. 
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legitimou o antropocentrismo e o patriarcalismo vigentes no 
mundo. No entanto, cada vez mais vemos claramente que a Bí-
blia não contém toda a revelação da qual o mundo hoje precisa.  
A própria fé cristã nos revela que Deus sempre se manifesta a 
uns através dos outros. Somos chamados a esse caminho espi-
ritual que consiste em descobrir a presença e a ação divina nos 
outros e principalmente no mais diferente. As exegeses bíblicas 
mais abertas têm sido um lugar de diálogo e reconciliação tanto 
com as outras culturas religiosas, como com o mundo da ciência. 
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A TERRA CONTÉM UMA 
PROFECIA

Profeta é o termo antigo para o que, atualmente, se denomina 
porta-voz. Para a fé judaico-cristã, profeta ou profetiza é quem 
fala em nome de Deus. Nesse sentido, só uma pessoa humana 
seria profeta. A terra não poderia ser profeta. No entanto, os sal-
mos propõem que “a terra e o céu cantem de alegria e exultem 
no Senhor” (Sl 96 e 97) e que “toda a terra está cheia da glória de 
Deus, isso é, proclama a sua presença” (Sl 33, 5; 72, 19; 119, 64). A 
Bíblia afirma que o sangue de alguém assassinado contamina a 
terra e a faz gritar de horror (Nm 35. 33). O livro do Apocalipse diz 
que a Terra veio em socorro da mulher grávida que representa 
a humanidade renovada. A mulher é perseguida pelo Dragão. A 
terra devora o rio que o dragão vomitara e acolhe a mulher em 
seu seio por um bom tempo (Ap 12). 

Então, a terra tem sim uma mensagem a dar, uma palavra a di-
zer: uma profecia que podemos escutar ou não. A segunda carta 
de Pedro confessa: “a palavra dos profetas é como uma lampa-
dazinha que brilha em um lugar escuro até que o dia clareie e o 
astro da manhã brilhe em nossos corações” (2 Pd, 1, 19 ss). Isso 
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significa que a Bíblia é uma palavra clara, mas é ainda apenas 
uma lampadazinha frágil, ouvida por quem quer ouvir e não aco-
lhida por quem não a quer. 

Nenhum dos profetas bíblicos ouviu “diretamente” uma palavra 
divina. Eles intuem uma palavra divina nos fatos da vida e acon-
tecimentos do mundo. Hoje, somos chamados a fazer o mesmo 
da palavra dada pela ciência e pelo que o Universo nos tem dito. 
Precisamos ouvir a “profecia da Terra”. 

Quem ama o Cinema se recorda que, no filme “2001, Uma Odis-
seia no Espaço”, de Stanley Kubrick (1968), havia um monolito 
misterioso, uma espécie de pedra, que emitia um som e atraía os 
seres humanos a novos horizontes do universo. Seria uma pará-
bola da “melodia secreta” que, conforme as palavras do astrofísi-
co Trinh Xuan Thuan, o cosmos e a terra contêm6. 

De acordo com a tradição oriental, no século IV, um dia um filó-
sofo grego quis conhecer o famoso monge Antão, abade que vivia 
no deserto do Egito. O filósofo queria saber de onde vinha toda 
a sua sabedoria. Antão respondeu: “O meu livro é a natureza. A 
terra e todos os seres criados são as páginas do livro que procuro 
quando quero ler a palavra de Deus”7. 

Hoje, cada vez mais aparece clara a profecia da Terra. A primeira 
coisa que a Terra, junto com toda a criação nos fala e, atualmen-
te, nos grita, é que que não somos o centro de tudo e a razão de 
ser de tudo o que existe. Houve um tempo em que pensávamos 
que éramos os únicos ou os melhores. 

Na Bíblia, o Gênesis diz que toda a criação é boa e bela, mas o ser 

6-TRINH XUAN THUAN, La Mélodie Secrète, Paris, Fayard, 1988.

7-EVÁGRIO, O PÔNTICO, Tratado prático 92, citado por MICHEL VAN PARYS, Conclusiones, in 
ENZO BIANCHI  et aliis, L’uomo custode del Creato, Ed. Qiqajon, 2013, p. 429. 
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humano é o único ser plasmado à imagem e semelhança divina 
(Gn 1, 28). A ciência atual relativiza essa superioridade humana. 
“De uma bactéria a um ser humano, a maquinaria química é es-
sencialmente a mesma, tanto em suas estruturas, como no seu 
funcionamento”8. Em um Congresso de espiritualidade ortodoxa 
sobre a ecologia, o metropolita Joannis Zizoula, representante do 
patriarca Bartolomeu I, de Constantinopla, afirmou: “Como seres 
humanos, temos muito em comum com os animais. No interior 
da criação, os animais pertencem à nossa mesma família biológi-
ca, como hoje, nos recorda a ciência”9. Em Paris, o biólogo J. Gould 
convidou o ser humano a “relativizar a sua arrogância diante dos 
outros animais”. 

Embora tenha uma vocação única de vida consciente e que pen-
sa, o ser humano faz parte de uma comunidade maior que, como 
chama a Carta da Terra, é “a comunidade da vida”. Santos antigos 
da Igreja Oriental, como Gregório Nazianzeno (século IV) e Máxi-
mo, o Confessor (século VI), interpretavam o poema do Gênesis 1 
salientando dois pontos: primeiro, que o ser humano foi criado 
“por último”, ou seja, quando todos os outros seres já tinham 
sido criados. E o segundo ponto era que Deus fez o homem do 
barro da terra, isso é, do elemento primordial da natureza, a terra 
fértil. Isso quer dizer que o ser humano pertence à natureza (não 
está acima dela) e tem com ela uma relação visceral. “A huma-
nidade constitui um vínculo de unidade entre Deus e o mun-
do material, encarnando, assim, um microcosmo. O ser humano 
carrega dentro de si o mistério de toda criação, deve ouvir a voz 
da terra e referi-la a Deus, assim como atualizar para a terra a 
palavra amorosa de Deus”10. Os mesmos pais da Igreja insistiam 

8 - JACQUES MONOD, Le Hasard et la Nécessité, Paris, Seuil, 1970, p. 118.  

9  - IOANNIS ZIZOULA, Sacerdoti della creazione, in ENZO BIANCHI et alii, L’uomo, custode 
del Creato, Magnano, Bose, Ed. Qiqajon, 2013, p. 72. 

10 - IOANNIS ZIZOULA, Sacerdoti della creazione, in ENZO BIANCHI et alii, L’uomo, custode 
del Creato, Magnano, Bose, Ed. Qiqajon, 2013, p. 71. 
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que na Bíblia a primeira palavra de louvor que aparece não é um 
louvor a Deus, mas é uma palavra do próprio Deus e tem como 
objeto a terra e toda a criação. “Deus viu que tudo era muito bom 
e muito belo” (Gn 1, 31). 

Então, dessa tradição oriental do Cristianismo, já descobrimos 
que a terra tem uma palavra a nos dar, seja porque Deus nos fala 
através da terra, seja porque deu à terra certa autonomia para fa-
lar a Deus e à humanidade, como se se fizesse uma comunidade 
entre a Terra, a humanidade e Deus. 

A primeira palavra da Terra contém uma revelação de autonomia 
e dignidade da própria natureza. Essa revelação nos chama a ser-
mos cidadãos do universo e membros da grande “comunidade da 
vida” que, como diz a Carta da Terra, formamos junto com todos 
os seres vivos.  Os seres vivos e todo o sistema de vida no pla-
neta Terra podem ser considerados como natureza, isso é, algo 
natural. Há tradições espirituais que acreditavam que a natureza 
existe por si mesma, é divina e sagrada. E as religiões abraâmicas 
creem que é criação divina. Ao crer que a natureza e, portanto, 
a Terra é criação divina, afirmamos que o mundo não é inven-
tado por si mesmo, (tautológico), não é inteiramente absorvido 
por Deus, que seria uma espécie de “útero cósmico do universo” 
(pensamos que, se fosse assim, o mundo não teria uma consis-
tência própria e autônoma), mas é criado, isso é, tornado autôno-
mo, como algo separado (o verbo hebraico usado para criar, bara, 
implica em separar). Deus cria separando, distinguindo, dando à 
criação uma verdadeira autonomia em relação a ele, o Criador.  

Mesmo na linguagem bíblica, percebe-se certa intencionalidade 
de uma autonomia para os elementos criados. Por exemplo, no 
início do poema da Criação, o Gênesis usa um verbo hebraico de 
caráter neutro: yehi, que se traduz por “faça-se”. “Seja feita luz e se 
fez luz”. É uma linguagem impessoal e neutra. Não é dito, como 
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quando se trata do ser humano: “façamos...”. Menos ainda se usa 
o pronome “eu”. Há uma distância entre o Eu que faz e o que é 
feito. “Parece se tratar de um gesto gracioso (“que exista!”), sem 
insistência sobre o doador e sim sobre o dom’11. Outro dado lin-
guístico é a ausência de artigo diante do nome da coisa criada. 
O texto diz yehi´or (em hebraico): “seja luz” (sem artigo). Isso se 
repete: “que exista firmamento”. É como se o criador convidasse 
a criação a acontecer, mas sendo ela e ela se faz. Poderíamos di-
zer: faz-se a si mesma, sob o convite e o olhar amoroso de quem 
a suscita. O texto acentua o caráter de autonomia da criação e de 
discreto afastamento do criador. O próprio Deus, ao criar, chama 
a atenção para a criação, em processo. 

O filósofo e espiritual judeu Emanuel Levinas retomou uma dou-
trina judaica do rabino Luria (século XVI) e insistiu que, pelo ato 
de criar, o Eterno suscita seres que são diferentes de si mesmo e 
que têm certa autonomia e liberdade de ser. São criaturas, e não 
como se fossem apenas um pedaço de Deus ou mera emanação 
divina. Existem em si mesmos, autonomamente e, neste sentido, 
têm uma palavra, profecia ou revelação que lhe é própria12. Toda 
a criação, enquanto natureza, tem uma voz própria e se consti-
tui como revelação atual e urgente para todo ser humano. Nesse 
sentido, a Terra tem uma profecia e uma profecia própria a cada 
tempo e situação.

Na encíclica Laudato Sí, o Papa Francisco afirma: “Na tradição ju-
daico-cristã, dizer criação é mais do que dizer natureza, porque 
tem a ver com um projeto do amor de Deus, onde cada criatura 
tem um valor e um significado. (...) A criação só pode se conceber 
como um dom que vem das mãos abertas do Pai de todos, como 

11 - ADOLPHE GESCHÉ, O Cosmo, São Paulo, Paulinas, 2004, p. 118- 119. 

12 -  EMANUEL LEVINAS, Totalité et Infini, Paris, La Haye, 1961, p. 30. (Existe uma tradução 
portuguesa: Totalidade e Infinito, Lisboa, Edições 70, 1980). Cito aqui a versão original.  
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uma realidade iluminada pelo amor que nos chama a uma co-
munhão universal”13.   

Essa comunhão universal é entre nós, humanos, e também signi-
fica uma comunhão, ou seja, relação de vida entre a humanidade 
e a natureza, ou seja, com a Terra e todo o ambiente que nos cer-
ca. Como isso pode se dar concretamente e de forma não apenas 
poética ou simbólica? 

De fato, cada vez mais aumenta o número de estudiosos que 
afirmam algo extraordinário: descobrem que o próprio planeta 
se comporta como uma espécie de grande organismo vivo. Já há 
muitas décadas, James Lovelock formulou a Teoria Gaia. A Terra 
está viva, como diziam os gregos antigos ao a adorarem como a 
deusa Gaia ou Gea, da qual nos vem a Geografia. Outros, como 
Frank Capra e mesmo Leonardo Boff, atenuam um pouco essa 
afirmação, mas confirmam que há uma unidade em todo o pla-
neta, uma interdependência entre os seres e a Terra, em si mes-
ma, tem como uma respiração e mesmo uma pulsação equiva-
lente a um ser vivo, mesmo se, é claro: não é a mesma coisa do 
corpo de uma pessoa ou animal.  

Para a maioria dos povos indígenas, a Mãe Terra, seja o nome ou 
título que tenha de acordo com a cultura andina ou amazônica 
ou de outra região, é tratada como o espaço e casa dos espíritos. 
E essa compreensão de que a terra é moradia do Espírito, de um 
modo ou de outro, é comum a quase todos os povos indígenas e 
às tradições afrodescendentes. 

Em 2015, um dos livros que mais causou impressão ao mundo 
científico foi “A queda do céu”, de Davi Kopenawa e Bruce Albert14. 

13 - PAPA FRANCISCO, Laudato si, sobre o cuidado da casa comum, Documentos Pontifícios 
22, Brasília, Edições CNBB, 2015, n. 76, p. 51. 

14 - DAVI KOPENAWA e BRUCE ALBERT, A queda do céu, Palavras de um Xamã Yanomami, 
São Paulo, Companhia das Letras, 2015. 
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Quando era menino ou adolescente, líamos os livros em quadri-
nhos de Asterix e Obelix, os valentes guerreiros gauleses que só 
tinham medo de uma coisa: que o céu pudesse cair sobre suas 
cabeças. E a gente ria desse tipo de medo primitivo. Agora, um 
Xamã Yanomami, que trabalhou na FUNAI, falou em conferên-
cias internacionais na ONU, em Londres e em Paris, assim como 
em várias regiões do Brasil, nos revela que o céu pode sim cair 
sobre nossas cabeças, não no sentido literal de um teto que de-
saba, mas na linha do que a própria ciência vem alertando para 
as consequências das mudanças climáticas e dos desmandos da 
sociedade dominante com a natureza. E sem desprezar ou dar 
menos importância às soluções técnicas e mesmo políticas (tirar 
os garimpeiros dos rios da Amazônia, desistir desse modelo ci-
vilizatório destruidor), o Xamã mostra que o mais importante de 
tudo é de novo ouvir os Xapiris, os espíritos das florestas, conver-
sar com eles e fazer com que ajudem a refazer o equilíbrio perdi-
do e assim garantir que não tenhamos que ver “a queda do céu”. 

Tudo isso é uma linguagem mítica que parece presa às antropo-
logias religiosas antigas. No entanto, cientistas atuais que pes-
quisam a Física Quântica afirmam que “a realidade material do 
universo (e da Terra) se manifesta como realidade relacional. O 
mundo não é só uma realidade concreta. É também e sobretudo 
potencialidade. Há uma interação entre seres animados e inani-
mados. E essa realização das potencialidades acontece em cada 
momento como criação. Assim, a realidade relacional se torna 
realidade concreta”15. 

Já é algo novo para a teologia cristã, principalmente ocidental, 
assumir esse elemento que muitas culturas indígenas e negras 
sempre acreditaram: que todo o universo tem uma voz, tem um 

15 - Cf. HANS-PETER DURR, Anche la Scienza parla soltanto per metafore, (La nuova rela-
zione tra Religione e Scienza), Verona, Gabrielli Edittori, 2015, pp. 74 ss. 
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espírito e que devemos colocar-nos em comunhão com “o espí-
rito da terra e do universo”. Para nós, cristãos, esse espírito é o 
próprio Espírito Divino, presente nesse ato de criação contínua. 

E aí vem um segundo elemento muito importante. A Ciência 
moderna comprova sinais de que o universo continua em movi-
mento e esse movimento é de evolução. Já nos anos 50, Theillard 
de Chardin procurava unir ciência e fé. E em linguagem cristã, 
afirmava que tudo converge para uma espécie de “cristificação cós-
mica”. O movimento da Terra para a vida e da vida para o espírito 
(a noosfera) converge para o Cristo como Ponto Ômega da criação. 

Essa teoria de Theillard é pioneira e tem pontos que já foram 
superados, mas assim mesmo permanece parábola de uma rea-
lidade que é misteriosa. O importante é assumirmos essa visão 
de uma criação que é, não somente no começo dos tempos, mas 
atual e contínua. E como obra permanente do Espírito. No século 
II, Irineu de Lyon afirma que Deus plasmou a primeira criação 
com suas duas mãos: o Verbo (Cristo) e o Espírito. Hoje, pode-
mos dizer que na evolução do universo e na criação contínua da 
Terra, o Espírito parece chamar o ser humano para se associar à 
sua obra da criação contínua e participar assim dessa imensa e 
incomensurável “sinfonia do universo”. É importante que os ins-
trumentos atuais, ainda iniciais, da ciência, que nos levam a ver 
cada vez mais os mistérios desse universo que parece infinito, 
nos levem a cooperar com a obra amorosa do Criador maternal 
e não nos coloquem como responsáveis de sua destruição ou de 
um novo caos provocado pela desordem ambiental. 
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O QUE APRENDEMOS NA 
BÍBLIA SOBRE O QUE A 
TERRA DIZ PARA NÓS

Na Bíblia, a profecia da Terra pode ser resumida em alguns pon-
tos ou elementos, que são como palavra autônoma da Terra para 
nós:

3. 1 - Os seres humanos fazem parte de uma comunidade mais 
ampla e com a qual Deus fez uma aliança de amor (Gn 9, 8- 17) 
que é permanente. Dura enquanto durar o mundo. Não pertence 
em si a nenhuma religião. Não é apenas um mito do Antigo Tes-
tamento. Mesmo se é narrada de forma mítica e a partir do mito 
do dilúvio, ela é atual e fundamenta uma visão teológica que une 
cosmos, Deus e o ser humano. Do mesmo modo, o salmo 104 diz 
que Deus dá lugar a todos os seres e o humano é apenas um en-
tre os seres da terra. No sermão da montanha, Jesus retoma essa 
mesma visão ao afirmar que Deus cuida dos pássaros do céu e 
dos lírios do campo (Mt 6, 25- 26).

3. 2 – A criação não existe em função do ser humano, e sim como 
manifestação do amor divino. Dizem os antigos pais da Igreja: 
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“para a glória de Deus.” Na Bíblia, a glória significa a manifesta-
ção de sua presença. Então, o universo e a terra existem como 
sacramentos, expressões vivas da presença divina e do seu amor. 
Um cientista que observa galáxias, assim como um jardineiro 
que planta rosas lidam com o mesmo mistério: seres que mani-
festam uma presença de um amor inteligente que está por trás 
de tudo o que existe. 

O salmo 33 diz: “Deus criou o céu e a terra, com sabedoria”. Isso 
pode ser entendido assim: “Com sabedoria, Deus criou...” E pode 
se entender, e nós podemos entender assim: Deus criou o céu e 
a terra lhes dando sabedoria. Há uma sabedoria no cosmos que 
precisamos acolher e compreender amorosamente. Essa sabedo-
ria se revela na capacidade do universo de evoluir e se recriar 
permanentemente. Em uma visão de fé, isso é obra do Espírito 
presente e atuante no universo e na força da terra. 

Nesta linha, é um desafio para a nova Teologia da Libertação de-
senvolver uma Pneumatologia Ecológica, na linha que Moltmann 
começou, mas aplicada à América Latina e em diálogo com as 
religiões indígenas e negras.    

3. 3 – A salvação é para toda a criação (Rm 8, 20- 21). A humani-
dade não tem futuro independentemente da natureza. Há uma 
inter-relação ecológica. Não se trata apenas de uma Ecologia 
de fachada, que cria o tal “desenvolvimento sustentável”, ou a 
“economia verde”, que opta pelo capitalismo predador, somente 
controlando-o para não deixar que a terra e a natureza pereçam. 
Nem uma ecologia interesseira, que pensa: “se a natureza acabar, 
o homem se acaba. Vamos então proteger a natureza”

Não pode ser só isso. Trata-se de compreender que o projeto divi-
no, aquilo que os evangelhos sinóticos chamam de “reinado divi-
no”, ou “reino de Deus”, não diz respeito somente à humanidade, 
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e sim a toda a terra e ao Cosmo. O reinado divino se expressa na 
ação concreta para mudar o caminho e impedir o aquecimento 
global e as suas consequências desastrosas.  

3. 4 – Deus nos confiou a missão de salvaguardar a terra e a na-
tureza. Em um mundo no qual a própria Terra e a natureza estão 
como que acorrentadas e vendidas como mercadoria (escravi-
zadas), é função da humanidade libertar-se e libertar a Terra. A 
questão ecológica põe em debate a própria visão de Deus e ques-
tiona a Teologia da Libertação sobre como falar de um deus com-
prometido com a libertação dos oprimidos, mas que inclui nessa 
ação libertadora o cuidado com a terra, a água e todo o universo. 
Nesse sentido, temos que ser radicais. Já há décadas dizemos que 
o nosso Deus se revelou no Êxodo como “Aquele que será” (Ex 
3). Isso significa que é pela ação e enquanto ação libertadora do 
povo que Deus se dá a conhecer e que podemos descobrir quem 
é Deus. Ele se identifica na ação libertadora. Então, hoje ainda 
nós só podemos encontrá-lo e reconhecê-lo verdadeiramente em 
meio ao compromisso de libertação do ser humano e da nature-
za. A filósofa Iris Murdoch afirma: “Amor é a percepção extrema-
mente difícil de que alguma outra coisa que não eu mesma é real 
e é importante. Amor... é a descoberta da realidade”16.  

3.5 –  A criação, grávida de uma vida nova. No Novo Testamen-
to, na carta aos romanos, Paulo quer fortalecer a esperança dos 
cristãos, e para isso diz que o tempo presente (Kairós) é revelador 
de uma esperança. Existe um sofrimento geral, do povo e da na-
tureza, que coincide com uma expectativa da criação (ktisis) que 
aguarda ansiosamente a revelação dos filhos e filhas de Deus (8, 
19). 

16 - citada por SALLIE MC FAGUE, Um novo clima para a Teologia, Paulus, 2011, p. 223. 
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Tanto a ciência atual como a linguagem da fé falam de um aper-
feiçoamento progressivo do universo. Para quem fala de criação, 
pode dizer que essa não está ainda completa. É sempre grávida 
de uma vida nova. É sempre em evolução. E esse aperfeiçoamen-
to progressivo da criação não é isolado ou independente da liber-
tação da humanidade. A Ecologia cósmica está ligada a uma Eco-
logia social, que trata da justiça e libertação. A pobreza injusta e 
a miséria que se propaga pelo mundo nos torna a todos menos 
humanos, e é antiecológica não somente porque contribui com 
a poluição das águas e da terra e a destruição dos recursos na-
turais, mas porque fere a própria unidade cósmica que vivemos 
com a natureza. 

Conforme a carta de Paulo, os gemidos humanos coincidem com 
a dor de parto de toda a natureza. A pastora Ivone Ritcher Reimer 
insiste na beleza deste texto e comenta: “Nosso gemer é um “ge-
mido de parto” (stenádzo) que coincide com a “redenção do nosso 
corpo”. É importante esta relação entre a natureza e o corpo hu-
mano”17. Hoje, insistimos novamente nessa relação de intrínseca 
unidade entre o ser humano e todo o cosmos. Paulo encerra toda 
a sua argumentação explicando que o Espírito Santo (o ruah cria-
dor) é que intervém para ajudar nossa fraqueza e nos divinizar.

3. 6 - Jesus reconcilia e recapitula em si toda a criação. Confor-
me os Evangelhos, nas palavras e ações de Jesus não aparece um 
ensinamento ecológico explícito. Os Evangelhos falam de Jesus 
como alguém originário de uma aldeia rural explorada e domi-
nada pelos romanos e pelos judeus ricos.  Para Jesus, como para 
muitos pobres latino-americanos, o amor à natureza e a relação 
com a terra faz parte visceral da sua cultura. Mas devendo so-
breviver no dia-a-dia da vida em situações limites, a situação de 

17 - IVONE RITCHER REIMER, Bíblia e Criação, in PE. JOSÉ OSCAR BEOZZO, org. Curso de 
Bíblia, ano XX: Ecologia: cuidar da vida e da integridade da criação, São Paulo, Ed. Paulus, 
2007, p. 138- 139. 
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sofrimento é tal que parece roubar das pessoas até o direito de 
viver a gratuidade da relação com a natureza. Conforme os Evan-
gelhos, a preocupação fundamental de Jesus é testemunhar que 
o reinado divino está chegando, isso é, o programa que Deus tem 
para o mundo vai acontecer e começará logo. 

As cartas paulinas e os escritos joaninos falam de Jesus como 
aquele que em sua pessoa reconcilia o universo e recapitula toda 
a criação, restituindo ao universo um equilíbrio que o pecado 
quebrara, e pela ressurreição Ele restaura e plenifica tudo o que 
existe (Cf. Rom 8, 20-22; Col 1, 15-17; Jo 1, 1-5). Cristo é cabeça, 
base de toda a natureza reconciliada com Deus. Paulo chama de 
“plenitude”, em grego pleroma, o universo cristificado, cheio da 
presença amorosa de Deus. O mundo é predestinado à transfigu-
ração para se tornar um novo céu e uma nova terra. A ressurrei-
ção de Jesus recapitula toda a criação (Rm 8,19-21; Col 1,20; Ef 1, 
9-10). Jesus ressuscitado assume a figura do Cristo Cósmico, uma 
profecia do ser humano renovado no qual Deus e humanidade 
se unem18. 

18 - J. MC CARTHY, S.J. , Le Christ Cosmique et l’âge de l’Écologie,  in NRT 116-1994 p 27 – 47. 
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O que o Espírito nos diz 
através do Cosmos 

O evangelho diz que Deus criou o universo através de sua Palavra 
(Logos), que é uma comunicação de amor que cria comunicação. 
“Por essa palavra, ele mantém tudo o que existe” (Jo 1, 2 e Hb 1, 
2- 3). Essa comunicação amorosa de Deus cria uma espécie de 
casamento entre o ser humano, a natureza e Deus. Os antigos 
pais da Igreja da Síria chamavam a criação de “natureza”. E cele-
bravam essa unidade cósmica, a partir da qual quem tem fé pode 
viver a sua relação com Deus. A espiritualidade, ou seja, a relação 
com Deus não pode ser vivida sem que se parta dessa unidade: 
o universo, o ser humano e Deus, tudo junto e unido em uma só 
realidade. 

O termo “cosmoteândrico” foi proposto por Raimon Panikkar. 
Ele dizia que não se poderia falar de Deus a não ser a partir de 
uma compreensão contemplativa e amorosa do Cosmos e do 
ser humano e, do mesmo modo, a fé nos levaria a compreen-
der melhor a humanidade e o cosmos a partir de Deus. Por isso, 
a fé e a Teologia cristã devem sempre unir o cosmos, Deus e a  
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humanidade19. Essa unidade entre a criação e a encarnação de 
Jesus sempre foi mais desenvolvida pela teologia e espiritualida-
de do Oriente. Para os orientais, a Cosmologia é uma gnosis, um 
conhecimento espiritual, que nos é dado em Cristo, pelo Espírito 
Santo. 

Na América Latina, a teologia de José Comblin foi de grande aju-
da para uma síntese mais profunda entre natureza e fé cristã. Na 
Teologia ocidental e latino-americana das últimas décadas, o pa-
dre Comblin foi talvez o teólogo que mais procurou aprofundar a 
ação criadora permanente e renovadora do Espírito no Cosmos20. 

A Teologia Feminista tem chamado atenção de todos para o fato 
de que “o sistema hierárquico, que tem expressão econômica, re-
ligiosa, cultural e social, reúne características de dominação de 
gênero, de etnia, de classe, de geração. Identifica-se um sistema 
patriarcal infiltrado na estrutura econômica, política, religiosa, 
cultural, social que traça um modelo de poder que se estabelece 
entre as diferentes instâncias. Este sistema dominante é um mo-
delo de exploração da natureza, da vida – da alma, pois exerce 
poder sobre a energia da natureza e sobre a alma daqueles seres 
humanos considerados inferiores na ‘tabela’ de valores baseados 
nos seus critérios antropocêntricos, etnocêntricos e androcên-
tricos. O ecofeminismo analisa a relação da exploração da natu-
reza e das pessoas. Ocupa-se da análise crítica do monopólio do 
poder de determinados grupos e da imposição de determinados  
conhecimentos”21. 

19 - Cf. RAIMON PANIKKAR, Il Dialogo intrareligioso, Assisi, Cittadella, 1988, pp. 30 ss. 

20 - Cf. JOSÉ COMBLIN, O Espírito Santo, Vozes, 1991; O Espírito no mundo, Paulus, 1993; 
O Espírito Santo e a tradição de Jesus, (escritos póstumos publicados por Mônica Mugger), 
Ed. Nhanduti, 2013. 

21 - ANETE ROESE, Ecofeminismo e Sustentabilidade, in SOCIEDADE DE TEOLOGIA E CIÊN-
CIAS DA RELIGIÃO, org, , Sustentabilidade da Vida e Espiritualidade, Soter, Paulinas, 2008, 
pp. 137- 138. 
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Pelo fato de que o mesmo sistema que oprime a mulher e nega a 
igualdade na relação de gêneros, oprime a natureza e a mantém 
como escrava, todos nós, homens e mulheres, devemos nos abrir 
a essa perspectiva ecofeminista que, junto com outras iniciati-
vas, abre caminhos para ousar uma nova relação entre nós, seres 
humanos, homens e mulheres, com a natureza e com o Espírito 
presente em tudo. 

Atualmente, em todo o mundo há uma nova Teologia que nos 
ajuda a perceber que não existe separação entre criação e reden-
ção. O problema do aquecimento global, as mudanças climáti-
cas e a crise ecológica, além de desafios seríssimos para toda a 
humanidade, tocam no mais íntimo da fé judaico-cristã. A crise 
ecológica entrou na pauta e no discurso das Igrejas através da 
Moral. Ela fez com que todos vissem que, nesse campo da relação 
com a Terra e a natureza, as Igrejas têm uma dívida moral com 
a humanidade já que, na história, muitas vezes, os ministros da 
Igreja foram omissos e mesmo cúmplices do modo como o capi-
talismo e a sede de conquistas da sociedade dominante destruí-
ram a natureza. 

No entanto, a questão ecológica faz parte da fé judaico-cristã de 
modo bem mais profundo ou interno. A crise ecológica é, em si 
mesma, um problema teológico e espiritual. Já em seus dias, a 
filósofa Simone Weil afirmava que “nós só podemos nos dizer ca-
tólicos se nos sentimos unidos à criação em sua totalidade”22. 
Isso é assim, antes de tudo, porque a terra e o universo são cria-
ção divina. Isso significa que eles vêm de Deus. 

Em linguagem tradicional e heteronômica (linguagem que não é 
a da nossa cultura), a terra e o universo foram pensados por Deus 
e recebem de Deus uma dignidade e um valor próprios. Mas, isso 

22 -  SIMONE WEIL, Waiting for God,  New York, Harper& Row, 1951, p. 98. 
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se torna ainda mais relevante quando descobrimos que a noção 
de criação não é apenas a crença de que Deus está no início de 
tudo o que existe. É também de que ele está por trás, subjacente 
e, portanto, presente e atuante em uma criação que é permanen-
te, absolutamente atual. Se a ciência diz que o universo está em 
evolução constante – a fé nos diz que a criação não acabou. Diz 
mais ainda do que isso: que se Deus existe, só pode existir atra-
vés de uma inteligência criadora e recriadora que está presente 
em cada partícula, em cada átomo ou quanta desse imenso uni-
verso em evolução. 

Por isso, atentar contra a existência de um ser vivo, como des-
truir um sistema ou o ambiente que possibilita a vida, é não so-
mente atacar um projeto que para quem crê é divino, como, pior 
ainda, é de certa maneira, querer matar o próprio Deus que tem 
ali no universo e em cada ser do universo o seu corpo. O corpo do 
qual o Espírito Divino é a alma. 

Esse tipo de explicação que dei agora em palavras muito claras 
pode parecer perigosa e até herética, como se eu estivesse pro-
fessando uma fé tipo “new age”, ou um tipo de panteísmo consi-
derado por muitos como primitivo. Na realidade, na mais antiga 
tradição judaica se diz que o universo não é em si mesmo divino, 
mas é divinizado, já que saiu como que do “útero de Deus”.  No 
século XVI, o rabino Luriá falava da criação como um parto so-
frido por Deus e afirmava que todo o universo contém faíscas, 
partículas da divindade. No Cristianismo, o Novo Testamento diz 
que “tudo que existe só subsiste pelo poder de sua Palavra, isso 
é, do Verbo Divino” (Jo 1, 3; Hb 1, 2). Isso significa que, de certa 
forma, a Terra e o universo se constituem para nós como um sa-
cramento vivo e permanente da presença real de Deus entre nós. 

Atualmente, a teologia ortodoxa do patriarcado de Constanti-
nopla insiste muito nessa dimensão sacramental do mundo. O 



35

CADERNO DE FORMAÇÃO

universo é como um ícone – uma imagem viva – um sacramento 
da presença divina23. Essa convicção é como que tão forte e con-
creta quanto os católicos creem em uma presença real (quase 
física) do Cristo no pão consagrado. Assim também, conforme 
a tradição bíblica e teológica mais profunda do Judaísmo e do 
Cristianismo, a Terra e o universo são, para quem crê, Corpo de 
Deus, ou seja, espaço no qual o Espírito se manifesta a nós. Em 
toda a tradição cristã, sempre se valorizou o que a carta de Paulo 
aos efésios chamou de “Cristo cósmico”. No século XX, Theillard 
de Chardin retomou essa visão e sua visão foi aceita e citada pelo 
Papa Francisco na encíclica sobre o cuidado com a Terra, nossa 
casa comum. 

Quem, em qualquer tradição espiritual, crê em Deus, o contem-
pla incorporado ao universo. Deus é não apenas transcendente, 
mas também imanente. Deus é como a alma da natureza. Repito 
e insisto que não se trata de uma visão panteísta, mas do que 
teólogos chamam de panenteísmo. Panteísmo seria se dissésse-
mos que tudo é deus e assim temos na natureza uma multidão 
de deuses. Não dizemos isso. Afirmamos que Deus está em tu-
do”24. 

Essa distinção desenvolvida já por Spinoza no século XIX, quan-
do nem havia ainda clareza sobre crise ecológica, foi assumida e 
mais ainda explicitada pelo filósofo alemão Karl Christian Fre-
derich Krause. Atualmente, tem sido assumida no mundo in-
teiro por vários teólogos como o alemão Jungman Moltman, o 
estadunidense Matthew Fox e o brasileiro Leonardo Boff e mui-
tos outros. Isso certamente ajudou a aproximar a Teologia da Li-

23 - ELISABETH THEOKRITOFF, L’Etica della Creazione, in ENZO BIANCHI et alii, L’uomo, 
custode del Creato, Magnano, Bose, Ed. Qiqajon, 2013, p. 373. 

24 - É a posição de J. Moltman em seu livro O Espírito na Criação. Sobre estas novas visões 
da Teologia da Criação, ver FRANÇOIS EUVÉ, Pensar a Criação como Jogo, tradução do fran-
cês, São Paulo, Paulinas, 2006. Ver, especialmente, o cap, II: a Relação da Teologia com as 
Ciências da Natureza, p.51 ss.  
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bertação de uma visão holística da divindade, na qual o próprio 
universo é como o corpo da divindade, e esta se manifesta no 
conjunto da vida no planeta. Uma questão é compreender como 
se dá esta presença divina em tudo que existe e qual tipo de re-
velação decorre daí para nós. 

Alguns teólogos e teólogas têm sugerido ver no panenteísmo 
a proposta de ver a criação como uma real encarnação divina. 
Catherine Keller e Sallie Mc Fague claramente afirmam: “Pode-
se falar no mundo como divino. O divino é físico e é espiritual. 
Como somos nós. Todos nós. Não há linha absoluta dividindo 
matéria e espírito, corpo e alma, natureza e humanidade, mundo 
e Deus. A ciência contemporânea nos diz isso, mas essa verda-
de é também o cerne do pensamento encarnacional. O modelo do 
mundo como corpo de Deus sugere uma teologia da criação de 
louvor a Deus e de compaixão pelo mundo em contraste com as 
teologias cristãs de tipo individualistas que se centram de forma 
isolada na redenção da Cruz e acabam só enfatizando o pecado 
individual e a fuga desse mundo”25. 

A conclusão de tudo isso é o que nos diz um teólogo francês: “A 
categoria teológica criação oferece, então, a quem crê a oportuni-
dade de respeitar e de escutar o cosmos por ele mesmo, a terra, 
por ela mesma, longe de qualquer domínio e exploração. O ser 
humano é chamado a descobrir e, junto com o Criador, inventar, 
ser co-criador, no sentido de zelar e cuidar e, de forma alguma, no 
sentido de explorar e dominar”26.   

É nessa perspectiva e a partir desse olhar que podemos com-
preender quando os textos bíblicos convidam o céu e a terra, o 
sol, a lua e as estrelas, as águas e o céu, as plantas e os animais 
para louvarem o Senhor. É nesse olhar de amor e de contempla-

25 - Cf. SALLIE MC FAGUE, Um novo clima para a Teologia, Paulus, 2011, pp. 161- 162.

26 - GESCHÉ, ADOLPHE, O Cosmo,  São Paulo, Paulinas, 2004, p. 10. 
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ção da fé que Francisco de Assis retomou o Cântico das Criaturas 
do livro bíblico de Daniel. Já doente e quase morrendo, Francisco 
compôs o Cântico ao irmão Sol e à irmã Lua: “Louvado sejas, meu 
Senhor”... Muitos salmos da Bíblia tem esse ângulo de visão cós-
mica e nos unem ao universo: “Os céus narram a glória de Deus e 
o universo inteiro proclama a sua presença” (Sl 19, 2).
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O DESAFIO DE VIVER ISSO NO 
BRASIL DO AGRONEGÓCIO E 
DO CAPITAL

O princípio cosmoteândrico é belo e verdadeiro. A perspectiva de 
contemplarmos a Terra e o Cosmo como sacramentos divinos do 
seu Corpo hoje é maravilhoso. No entanto, como viver isso em 
uma realidade como a dos trabalhadores de mineradoras lidando 
a cada dia com a destruição de tudo em nome do capital? Como 
crer nessa realidade ao olhar os imensos campos de soja trans-
gênica, administrados pelo agronegócio, e que invadem terras 
ancestrais dos povos indígenas e das comunidades tradicionais? 
Como falar dessa realidade sabendo que, no Brasil, menos da 
metade dos brasileiros tem acesso a saneamento básico e, desse 
pouco, menos ainda tem o sistema de esgotos tratado? Quase 
todos os nossos rios estão poluídos e a terra está ferida e maltra-
tada por um sistema social e político dentro do qual não existe 
possibilidade nem de equilíbrio ecológico nem de sustentabilida-
de. É possível viver a fé nessa realidade? Como ainda descobrir 
uma palavra divina da Terra e do Cosmo?  A partir dessa nossa 
realidade de um mundo e de uma natureza acorrentados pelo 
Capital depredador, como ainda escutar a profecia da Terra?
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Como tudo isso que aqui aprofundamos pode se coadunar com 
notícias de que a atual crise econômica pela qual passamos no 
Brasil obrigará o governo a aprofundar mais ainda a iniquidade 
desse sistema? Há quem fale em abrir mais a lei brasileira para 
permitir uma maior venda de terras a empresas multinacionais e 
estrangeiras. E, mesmo com todas as evidências de que o sistema 
capitalista faliu em todos os aspectos, continuam crendo nele 
como um dogma e no mercado absoluto como ídolo. 

No ponto de vista bíblico e teológico, é preciso ficarmos no realis-
mo de Paulo em seu ensinamento sobre a dimensão cósmica da 
salvação divina trazida pelo Cristo. Paulo insiste que a salvação 
deve atingir não somente nossas vidas (ele fala em nós mesmos, 
que “temos as primícias do espírito”). Atinge uma extensão cós-
mica. Todo o universo deve ser transfigurado. Deve atingir à ple-
nitude da nova criação manifestada pela ressurreição de Jesus. 
Mas, justamente aí reside a responsabilidade imensa e determi-
nante do ser humano e da sociedade atual na sua relação com o 
universo. Paulo diz: “toda a criação espera ansiosamente a reve-
lação dos filhos de Deus” (Rm 8, 19). 

O que significa isso? Que a salvação de todo o universo só se 
torna possível se os seres humanos realizam a sua vocação de se 
tornarem filhos e filhas de Deus. Isso significa que, para que essa 
plenitude da criação se manifeste no universo renovado, é preci-
so que a humanidade viva como filha de Deus. A salvação cósmi-
ca depende da salvação humana. Portanto, como escreveu o Papa 
Francisco na sua encíclica, é preciso uma “conversão ecológica”. 
Não somente no sentido de deter a crise ecológica e ainda salvar 
o mundo em perigo, mas ainda mais do que isso, possibilitar que 
o universo cumpra o seu caminho de universo reconciliado e glo-
rificado pela ressurreição de Jesus.  

Sem dúvida, esse tipo de raciocínio teológico-espiritual parece 
muito alto ou especializado para quem, em meio ao mundo que 
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vivemos, precisa de uma palavra urgente de salvação. Há pessoas 
espirituais que em meio a essa realidade tão dolorosa e confusa 
buscam uma palavra divina vinda de fora. Como se fosse baixar 
do céu uma nova revelação vinda do sobrenatural. Essa não pode 
ser a nossa fé. Por isso, a profecia é mesmo da Terra agredida, 
ferida e ameaçada de morte. Se cremos que o próprio Cosmos é o 
Corpo de Deus, qualquer palavra ou profecia terá de ser buscada 
na própria realidade. Não existe e não existirá uma palavra que 
seja fora ou além do próprio âmago dessa realidade. É na própria 
terra crucificada e na própria crise ecológica da Terra, da água e 
da humanidade que temos que descobrir a profecia da Terra e 
do Cosmos como palavra divina. É da terra ameaçada e agredida 
que vem o apelo da humanidade à conversão (conversão interior 
e ecológica). É da Terra que o Espírito chama a esposa, como diz o 
Apocalipse. É a Terra que nos faz escutar, hoje “o que o Espírito de 
Deus diz”, não mais apenas às Igrejas, (como dizia o Apocalipse), 
mas a toda humanidade e através dessa realidade (Ap 2, 5). 

Trata-se então de descobrir uma palavra, uma indicação de vida 
e de caminho de libertação vinda da própria realidade, olhada a 
partir do ângulo da fé, de uma opção amorosa e de uma cons-
ciência de missão. Essa palavra só virá se formos fieis a uma sen-
sibilidade de comunhão com os empobrecidos da terra. Ela não 
virá apenas de uma análise de conjuntura social, política e eco-
nômica que, em geral, pode ser sempre pessimista porque a rea-
lidade é assim. Ela virá da confiança na realização de um projeto 
divino que se manifesta geralmente em situação de cruz. 

Para fazer essa leitura e receber essa palavra que vem de Deus, 
mas através da realidade hoje, podem e devem nos ajudar a Pala-
vra de Deus nas Escrituras Sagradas (tanto as nossas – da Bíblia, 
como as de outras tradições) e a permanente oração que tenta 
discernir o que Deus nos diz e quer de nós nesse exato momento 
da história, aqui e agora. 
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É dentro desse quadro que podemos, sim, descobrir uma profecia 
na resistência dos pobres que, mesmo muito massacrados, conti-
nuam a resistir e a esperar. Podemos valorizar como uma palavra 
divina tanta coisa bonita que surge no meio do caos das perife-
rias urbanas degradadas e nas situações sofridas pelos pobres 
do campo, situações piores do que as que se viviam nos anos 70. 
Sem dúvida, não deixa de ser um milagre divino que as pessoas, 
em contextos como esses, ainda sejam capazes de produzir arte, 
de fazer música, de brincar e, sobretudo, de amar e ter filhos. 

Como não ver uma profecia de resistência no rosto dos sem-ter-
rinha, das crianças de acampamentos e dos barracos de plástico 
ou de papel que ainda se multiplicam pelo Brasil? 

Como não ver uma profecia de ressurreição na vida e nas ações 
organizadas dos povos das ruas, na sua alegria de conquistar o 
reconhecimento de sua profissão econômica e ecológica? 

Como não ver profecia nos povos indígenas que, contrariando o 
decreto de extermínio do sistema dominante que já dura cinco 
séculos, assumem a missão de gerar novas formas políticas de 
convivência entre os seres humanos e de relações harmônicas 
com a Terra a partir de suas práticas de Bem Viver?

É preciso valorizar como profecia esses sinais e símbolos de re-
sistência e de organização mesmo precária do povo. Nos tempos 
bíblicos, quando o povo de Israel não tinha mais Estado indepen-
dente e nem profetas, a palavra de Deus surgia do cotidiano, da 
valorização dos provérbios e da cultura do povo. Certamente, não 
bastará isso para se encontrar uma porta de saída e de libertação, 
mas ela é fundamental para sustentar a base até que se possa 
recomeçar positivamente um novo Êxodo, uma nova Páscoa de 
libertação. 
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A KENOSIS DO ESPÍRITO NO 
COSMOS

Kenosis é um termo grego. O latim traduziu por “exinanitio”. Esse 
termo latino nos lembra “inanição”, um estado de enfraqueci-
mento mortal. A Teologia tradicional o traduziu por “esvazia-
mento”. É um termo teológico que poderíamos usar para falar 
da crise ecológica. Mas, no Novo Testamento, ele aparece para 
expressar o movimento de amor que Jesus fez ao se inserir no 
mundo e fazer isso não como Senhor e importante e sim como 
pobre, servidor e pequeno. Paulo escreveu aos filipenses: “O Cris-
to esvaziou-se a si mesmo e se tornou servidor de todos” (Fl 2, 5 
ss). 

Na tradição judaica, o rabino Luria (no século XVI) afirmava que 
para criar o universo, Deus teve de diminuir, enfraquecer-se, es-
vaziar-se. A revelação divina faz com que o Onipotente se colo-
que como dentro da realidade humana e dentro do nosso mun-
do. Isso não se dá sem que ele aceite sair de si e, de certo modo, 
esvaziar-se para assumir o outro. 

O Deus bíblico não é o Deus onipotente e perfeito da Filosofia 
grega clássica. É o Deus que a Moisés se manifestou na sarça  
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ardente (Ex 3). Uma vez um rabino explicou aos discípulos: “Ele 
poderia ter se manifestado em uma árvore poderosa. Mas, não 
quis. Por que? Porque o espinheiro retorcido e seco do deserto 
simboliza o povo de Israel. Deus se manifesta na situação de pe-
quenez do povo. A sarça arde mas não queima porque Deus está 
dentro do sofrimento de Israel, mas o povo resiste e Deus não 
permite que ele se acabe”. 

No Novo Testamento, essa mesma realidade de um Deus que as-
sume a fraqueza e a pobreza se manifesta na cruz de Jesus. A 
profecia fundamental não vem da glória e do poder. Vem da con-
tradição da cruz. Hoje são povos inteiros e é a própria terra que 
vive o mistério da cruz. Deus não quer a cruz do povo, mas não 
abandona seu povo nem a terra na situação de cruz. Então, para 
escutar uma profecia da Terra não fora da realidade que vivemos, 
mas, ao contrário, dentro da própria realidade e a partir dessa 
realidade, temos de contemplar a cruz do povo e da terra como 
espaços da manifestação divina. 

A Igreja sempre falou na Kenosis ou esvaziamento do Cristo para 
cumprir sua missão redentora (Fl 2, 5- 10). Nos últimos tempos, 
temos descoberto que esse projeto ou decisão de viver a missão 
de modo kenótico não é só de Jesus. É do próprio Pai e do Espírito 
Santo. “É justo falar de uma Kenosis do Espírito que não se ex-
pressa como a de Jesus em fazer-se homem e pequeno, mas em 
assumir o mais íntimo da humanidade e da criação (da ecologia) 
numa espécie de abaixamento ou vamos dizer de apagamento 
de amor que, sob certo ponto de vista é ainda mais radical que a 
kenosis de Cristo”27. 

Na luta da terra e na luta pela libertação é o próprio Deus que 
está como em cruz em uma nova Kenosis. A Teologia ortodoxa 

27 - Cf. MARALDI, VALENTINO, Lo Spirito Creatore e la novità del Cosmo, Milano, Paoline, 
2002, pp. 220 ss. 
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ensina que é o Espírito Divino que se encontra, hoje, em uma 
nova kenosis no mundo e a partir da Kenosis da Terra. Essa kenosis 
se realiza no dar ao ser humano um coração que ama e realizar 
nas criaturas todas o trabalho de parto de uma criação renova-
da. Leonardo Boff afirmou: “O mundo está grávido do Espírito, 
mesmo quando o espírito da iniquidade persevera na sua obra, 
hostil à vida e a tudo o que é sagrado e divino. Mas, o Espírito é 
invencível”28. 

Possivelmente, para conseguirmos escutar e acolher essa profe-
cia do Espírito, imerso no Cosmos e em estado de cruz, nós mes-
mos tenhamos de aceitar nos inserir também desse modo e, de 
forma muito humilde e paciente, entrar na linguagem da kenosis 
para ser capaz de captar essa presença divina no humano e na 
natureza e para descobrir a energia libertadora dela, mesmo em 
meio a tantas forças de morte. 

28 - BOFF, L., O Espírito Santo, Vozes, 2013, pp. 267- 268. 
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O QUE O ESPÍRITO NOS PEDE 
HOJE A PARTIR DA TERRA

Na sua encíclica Laudato Sí, o Papa Francisco propõe uma Ecolo-
gia Integral, isso é um cuidado que inclua a natureza (Ecologia 
Ambiental), a justiça ecossocial (Ecologia Social) e a educação e 
espiritualidade ecológica (Ecologia interior)29. Isso significa que 
na ação concreta as coisas não podem ser separadas. Também na 
Teologia e na Espiritualidade, temos de sempre ligar essas três 
dimensões da única e mesma realidade. 

Como vimos nessa reflexão, já existe um bom ramo da Teologia 
fazendo isso, mas parece que essa tarefa está apenas iniciando. E 
se no campo da Teologia esse trabalho está iniciando, a impres-
são é de que nas bases das Igrejas e nas comunidades ainda nem 
começou. Já tivemos várias Campanhas da Fraternidade sobre a 
Terra, a Água e a Ecologia no Brasil. Nesse 2016, temos uma cam-
panha ecumênica que retomou o tema do cuidado com a casa 
comum. No entanto, olhando a realidade das Igrejas temos a im-

29 - PAPA FRANCISCO, Laudato si, sobre o cuidado da casa comum, Documentos Pontifí-
cios 22, Brasília, Edições CNBB, 2015. Cap. IV, números 137 ss, pp. 87 – 90. 
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pressão de que essas campanhas ainda se ligam à realidade pas-
toral como uma linha tangente, que toca no conjunto, mas não 
penetra. Ainda parecem como um assunto externo à fé e à espiri-
tualidade. Ainda não temos essa cultura espiritual e teológica de 
integrar esses diversos níveis da Ecologia integral. 

Na Europa, teólogos como Moltmann desenvolveram uma teolo-
gia da criação de caráter ecológico e ligada à causa da libertação 
dos pobres. Nos EUA, Matthew Fox Sallie Mc Fague, George Hen-
dry e outros desenvolveram elementos de uma Cristologia eco-
lógica30 e também uma teologia da criação mais atual e holística 
que responda aos desafios da Nova Cosmologia e integre esses 
elementos em uma proposta de fé realmente ambiental, social 
e interior31.  

Na América Latina, vários teólogos têm dado mais atenção a isso. 
A terceira sessão do Fórum Mundial de Teologia da Libertação, 
ocorrido em Belém, PA, durante a sessão do Fórum Social Mun-
dial de 2009, assumiu o cuidado com as águas e a terra como as-
sunto principal. Outros, como Enrique Dussel, têm insistido mais 
em uma Ética ecológica, mas restam ainda muitos pontos a ligar.    

Essa nova Teologia Cósmica, ou de uma Ecologia Integral, é pro-
fundamente aberta ao que Deus tem revelado a nós através de 
outras culturas e religiões, tanto nas antigas religiões orientais, 
como nas tradições espirituais afrodescendentes e indígenas. 
Precisamos abrir-nos e acolher a palavra de Deus e a profecia 

30 - M. FOX, A vinda do Cristo Cósmico, Rio de Janeiro, Ed. Nova Era, 1995. In principio era 
la Goia, (tradução do inglês Original Blessing) ed. Fazi, 2012.  

31 - Ver, por exemplo, 
                  LEONARDO BOFF, Ecologia, Grito da Terra, Grito dos pobres, Petrópolis, Vozes, 2015. 
               MARK HATHAWAY e LEONARDO BOFF, O Tao da Libertação, Vozes, 2a ed. 2009. 
             MATTHEW FOX, A vinda do Cristo Cósmico, Rio de Janeiro, Ed. Nova Era, 1995. In 
principio era la Goia, (tradução do inglês Original Blessing) ed. Fazi, 2012.  
                  SALLY MC FAGUE, Um novo clima para a Teologia, Deus, o mundo e o aquecimento 
global, São Paulo, Paulus, 2011. 
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da Terra, também através do que o Espírito nos fala através de 
outras culturas e tradições espirituais da humanidade. Na Amé-
rica Latina, as religiões indígenas e negras têm um elevado senso 
de comunhão com a natureza. Essas tradições espirituais conse-
guiram desenvolver nos seus fieis uma espiritualidade ecológica 
mais explícita e profunda do que o Cristianismo aprofundou em 
nossas Igrejas. Constatar isso não nos exime de procurar, a partir 
da tradição cristã, desenvolver e aprofundar uma nova sensibili-
dade espiritual na relação com a natureza. 

No final dos anos 90, Dom Oscar Romero traduzia o pensamento 
de Irineu de Lyon dizendo: “A glória de Deus é a vida e a liberta-
ção dos empobrecidos”. Sem dúvida, hoje, ele diria que esta vida 
e libertação dos pobres depende da vida e da libertação da terra, 
da água transformada em mercadoria e do direito de todos os 
seres vivos. 

Para concluir, aceno aqui com alguns elementos que podem ser 
caminhos novos para a elaboração de uma Eco-teologia da liber-
tação.

1. Um novo instrumento de análise 

Pensar a Teologia e suas partes a partir da Cosmologia atual e de 
ciências como a Física Quântica e dos novos paradigmas a partir 
dos quais devemos pensar a vida, a ciência, a política e também 
a missão das Igrejas. Trata-se de dialogar profundamente com as 
correntes desse pensamento e elaborar a Teologia da Libertação 
com um pé no compromisso concreto da solidariedade aos movi-
mentos populares e indígenas e outro no diálogo com estas cor-
rentes novas da humanidade. Leonardo Boff e alguns teólogos/as 
já começaram este caminho, mas é preciso aprofundar e aplicar 
aos diversos setores da Teologia, principalmente a caminhos das 
teologias negras e indígenas onde este elemento parece, por en-
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quanto, menos explícito (A teologia feminista latino-americana 
desenvolveu mais este aspecto). 

2 – Uma teologia verdadeiramente ético-espiritual

Fala-se muito de “espiritualidade” nos dias atuais, mas esse é 
um termo de certa forma novo no mundo teológico. Hans Urs 
von Balthasar, teólogo suíço, escreveu: “É a atitude fundamental, 
prática ou existencial, que é a conseqüência e a expressão que a 
pessoa dá à sua existência religiosa, ou mais geralmente, ao seu 
compromisso ético”32. Concretamente, a Espiritualidade é “o sen-
tido que se pode dar à vida”. Ora, que sentido teria a vida se não 
for relação com o outro? 

Agora, a Teologia da Libertação é chamada a ampliar a percepção 
do outro que não é só o outro humano, mas todo ser vivo e mes-
mo a criação. Ou nos unimos a todas as tradições espirituais que 
recordam à humanidade a presença divina em todos os seres e 
apelam para que o encontro com a divindade se dê na comunhão 
com a natureza, ou o esforço ecológico apenas técnico ou cientí-
fico não conseguirá repercutir nas camadas populares em tempo 
suficiente para evitar a tragédia que já se faz anunciar. Nesse ca-
minho, a experiência das tradições espirituais das comunidades 
negras e índias pode nos ajudar.    

3 – A Eco-teologia da Paz e de uma nova mundialidade

As descobertas novas da Ciência apontam para a dimensão do 
cuidado e da reverência para com todo o tipo de vida que o ser 
humano tem de reencontrar em seu caminho. São revelações de 
conteúdo ético e de práxis. 

32 - H. H. VON BALTHASAR, Das Evangelium als Norm und Kritik aller Spiritualitat, citado 
por ÉDOUARD DOMMEN, Autour du sens et de l´ identité, na obra coletiva coordenada por 
FRÉDERIC P. PIGUET, Approches Spirituelles de l´Écologie, Paris, Ed. Charles Léopold Mayer, 
2003, p. 15.  
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O mistério é nossa Paz, e os caminhos religiosos, se conseguem 
sê-lo, podem apenas ser nossas parábolas de amor. Será que, um 
dia, as ciências contemporâneas também terão a humildade de 
se assumir como outras parábolas de irmandade universal?33. Da 
parte das Igrejas fica o desafio de integrar em seu núcleo da fé 
(no próprio Credo) o programa que, em 1983, o Conselho Mun-
dial de Igrejas já propunha como caminho comum: “Paz, Justiça e 
cuidado com a criação”. Como, no século IV, escreveu Agostinho: 
“Apontem-me alguém que ame e ele sente o que estou dizen-
do. Deem-me alguém que deseje, que caminhe neste deserto, al-
guém que tenha sede e suspira pela fonte da vida. Mostrem-me 
esta pessoa e ela saberá o que quero dizer” (Sto Agostinho)34.  

33 - Cf. HANS-PETER DURR, Anche la Scienza parla soltanto per metafore. (La nuova rela-
zione tra religione e scienza), Verona, Ed. Gabrielli, 2016. 

34 - AGOSTINHO, Tratado sobre o Evangelho de João 26, 4. Cit. por Connaissance des Pères 
de l’Église32- dez. 1988, capa.
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