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ABSTRACT Starting w ith an account of some of the main elements that are
constitutive of the contemporary approach to the phenomena of religion,
whereby special attention shall be given to the phenomenological
approaches to the phenomenon of Religion as such, this paper shall, in the
following moment, proceed w ith a reflexive analysis of some of the crucial
analytic aspects of religion on the basis of a philosophical study of one of
its most universal manifestations, i.e., the phenomenon of Prayer. We shall
analyze different forms of prayer, which have a span that goes from its
manifestation in the Prayer of Silence to its manifestation in the Cultic
expression of Prayer. Following this analysis, attention w ill especially be
given to the need for an identification of some of the dangers and menaces
attached to an ideological or fundamentalist approach to Religion. Finally,
what we intend to show is the creative power of the tension that is given
between what Jean-Luc Marion calls the Idolatric and the Iconic, since in
this very tension we can explore the true dimension of what Religion isI.
both in its essence and in its manifestations.
I. A F eno m e n olog ia da R eligiao
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século XX viu florescer, com a conséquente m ultiplicaçao de

estudos, uma nova e decisiva disciplina, a

da religiäo1.

Apesar desse florescim ento, contudo, nao podemos propriam ente dizer
que é fácil a abordagem do problem a de saber o que se entende p or
religiao enquanto fenómeno1
2. Isso é tanto mais assim quanto o term o

fenom enologia da religiäo rapidam ente passou a ser utilizado p or
numerosos investigadores, mas nem sempre com o mesmo sentido. Com
efeito, podem identificar-se vários grupos de investigadores que
aplicam o term o fenom enologia ao estudo da religiao.
Em p rim e iro lugar, distinguem-se obras e estudos em que o term o

fenom enologia da

é
religäo usado de form a vaga, no sentido mais

abrangente do termo. Na verdade, encontram-se frequentemente
situaçoes em que o term o é apenas usado no sentido de designar toda e
qualquer investigaçao acerca do fenómeno da religiao3.
Em segundo lugar, porém, encontramos investigadores como o
holandés P. D. Chantepie de la Saussaye4 ou os historiadores da religiao
escandinavos Geo W idengren5 e Âke H u ltkra n tz6, para os quais a

1 Cf. H. FRICK — Vergleichende Religionswissenschaft. Berlin: W alter de
Gruyter,
1928;
Günter L ANCZKOWSKI
— Einführung
in die
Religionsphänomenologie.
Darmstadt:
Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1978; Juan M ARTÍN V ELASCO - Introducción a la
fenom enología de la religión. 5 ed. M adrid: Cristiandad, 1993; J. de S.
L ucas H ern án dez 一 Interpretación del hecho religioso: Filosofía y
fenom enología de la religión. Salamanca: Sígueme, 1982.
2 Cf. A. Fie r r o 一 El hecho religioso. Barcelona: Salvat, 1981.
3 Cf. Michel M esl in 一 Pour une science des religions. Paris: Editions du
Seuil, 1973.
4 Cf. Pierre Daniël CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE (Hrsg.) 一 Lehrbuch der
Religionsgeschichte. 2. v ö llig neu gearb. Aufl. Freiburg i. B.: J. C. B. Mohr,
1897.
5 Cf. Geo W id en gren 一 Religionsphänomenologie. [Vom Verfasser
überarb. u. bedeutend e rw eiterte Fassung des 2. Aufl. des schwedischen
Originals. Unter Verwendung von V orarbeiten von H elm hart Kanus-
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fenom enología da religiäo significa o estudo com parativo e a
classificaçao dos diferentes tipos de fenómenos religiosos. Esta
abordagem caracteriza-se p o r uma ausência de atençao à metodologia
propriam ente fenomenológica no que concerne ao uso de conceitos
fenomenológicos específicos, de métodos ou de processos de verificaçao.
Em terceiro lugar, encontramos ainda um numeroso grupo de
investigadores, tais como W. Brede Kristensen, Gerardus van der Leeuw,
Joachim Wach, C. Jouco Bleeker, Mircea Eliade, e Jacques Waardenburg,
que identificam a fenom enologia da religiäo como sendo um ramo
específico,

uma disciplina

ou

método

dentro

do

universo

mais

abrangente da Religionswissenschaft. É neste ám bito que se situam
algumas das contribuiçoes mais significativas da fenom enologia da

religiäo contemporânea para o estudo da religiao.
Em quarto lugar temos todo um grupo de investigadores cuja
fenomenologia da religiäo foi influenciada pela fenomenologia como
corrente filosófica. Alguns investigadores, tais como Max Scheler e Paul
Ricoeur, identificaram

explícitamente

as suas abordagens com a

fenomenologia no sentido filosófico do termo. Outros, tais como R udolf
Otto, van der Leeuw, e Eliade, recorreram ao método fenomenológico e
foram influenciados, pelo menos em parte, pela filosofía fenomenológica.
Existem tam bém numerosas abordagens teológicas im portantes, desde
as obras de F riedrich Schleiermacher às de Paul T illich e m uitos outros
teólogos contemporáneos, que u tiliza ra m a fenom enologia da religiäo
como um estádio p re lim in a r na formulaçâo das suas respectivas
teologias. — Analisemos, pois, o significado da expressäo fenom enologia

da religiäo .*6
Credé und dem Verfasser übersetzt von Rosemarie Elgnowski.]. Berlin:
W alter de Gruyter, 1969.
6 Cf. Ake H ULTKRANTZ 一 Native Religions o f
The
of
Visions and Fertility. San Francisco: Harper & Row, 1987; I DEM 一 The
Study o f American Indian Religions. Edited by Christopher Vecsey. New
York, NY: Crossroad Pub. Co., 1983.
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1. O que é a Fenomenología da Religiäo
Os term os fenóm eno e fenom enologia derivam do grego phainomenon
(aquilo que se m ostra a si mesmo ou aquilo que aparece). Tal como
H erbert Spiegelberg dem onstra na sua clássica o b ra 7, o term o

fenom enologia tem raízes tanto filosóficas como näo filosóficas. Por
exemplo, encontramos fenomenologías näo filosóficas no dom inio das
ciências naturais, especialmente no campo da física. Neste caso, com o
uso do term o fenom enologia , os cientistas pretendem, sobretudo,
sublinhar o carácter descritivo, mais do que explicativo, da sua ciência.
Um segundo uso näo-filos0fico da fenomenologia aparece no estudo
descritivo,

sistemático

e com parativo

das

religiöes,

no

qual

os

investigadores reúnem grupos de fenómenos religiosos em ordem a
revelar os seus aspectos mais salientes e a form u la r as respectivas
tipologias. É evidente que este entendim ento da fenom enologia como
estudo

comparado

das

religiöes

tem

raízes

independentes

da

fenomenologia filosófica.
Do ponto de vista filosófico, porém, o p rim e iro uso documentado do
term o fenom enologia encontra-se na obra do filósofo alemäo Johann
H einrich Lambert, em cujo Neues Organon (Leipzig, 1764) ele define o
term o como sendo uma “teoria da ilusäo”8. Kant, p o r seu lado, haveria
de devotar considerável interesse à análise dos “fenómenos” como
dados da experiência, coisas que aparecem e säo construidas pela nossa
mente. Os fenómenos, que Kant distingue dos noumena ou coisas em si
mesmas independente das nossas mentes, eram passíveis de serem
estudados de modo racional, científico e objectivo. Uma distingäo
7 H erbert SPIEGELBERG 一 The Phenomenological Movement. 3 rd revised
and enlarged ed. The Hague: M artinus Nijhoff, 1982.
8 Cf. Johann H einrich LAMBERT (1728-1777) 一 Neues Organon oder

Gedanken über die Erforschung und Bezeichnung des Wahren und dessen
Unterscheidung vom Irrthum und Schein. Herausgegeben, bearbeitet und
m it einem Anhang versehen von Günter Schenk. Berlin: Akadem ie
Verlag, 1990.
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sim ila r entre fenómenos religiosos e a realidade religiosa em si mesma,
a qual permanece para lá do alcance da fenomenología, encontrar-se-à
nas “fenomenologías descritivas” de m uitos fenomenólogos da religiäo.
De todos os usos do term o fenom enologia p o r filósofos anteriores ao
m ovim ento fenomenológico do século XX, o term o é particularm ente
identificado com o uso que dele faz G. W. F. Hegel, sobretudo na sua
obra Fenomenologia do Espírito (1807). Hegel estava determ inado a
superar a bifurcaçâo kantiana entre fenómeno e noumena. Fenómenos
eram

os estágios

actuais

desenvolvimiento do Espírito

do
一

conhecimento

— manifestaçoes

no

evoluindo desde formas p rim itiva s de

consciência de meras experiências sensoriais e culm inando nas formas
do conhecimento absoluto. Fenomenologia é a ciência pela qual a mente
se torna consciente do desenvolvim ento do Espírito e chega a conhecer
a sua p ró p ria essência — ou seja, o Espírito tal qual é em si mesmo —
mediante o estudo das suas aparências e manifestaçoes.
Durante os séculos XIX e XX, al guns filósofos usaram o term o

fenom enologia para indicar o estudo meramente descritivo de um
determ inado assunto. W illia m Ham ilton, nas suas Liçôes de Metafísica
(1858), p o r exemplo, usou a fenomenologia em referência à fase
descritiva da psicologia empírica; Eduard von Hartm ann form ulou
diferentes fenomenologias, incluindo uma fenomenologia descritiva da
consciência moral; e Charles Sanders Peirce usou fenomenologia como
referência ao estudo descritivo do que quer que apareça diante da
mente, seja isso real ou simplesmente ilusório.
O contexto

filosófico

na abordagem

do

problem a leva-nos

à

consideraçâo de dois sentidos distintos da palavra fenomenologia, a
saber, o sentido alargado como estudo descritivo de uma determ inada
m atéria ou como disciplina descrevendo fenómenos observáveis. Para
além deste, naturalm ente, temos ainda o sentido que no século XX lhe
foi dado como abordagem filosófica baseada no método fenomenológico,
como se ve rifica no caso de Edm und Husserl e dos seus seguidores.
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Como uma das escolas ou m ovim entos filosóficos mais im portantes
durante o século XX, a fenomenología tom ou diversas formas. Pode-se
distinguir, p o r exemplo, a fenomenologia transcendental de Edmund
Husserl, a fenomenologia existencial de Jean-Paul Sartre e de Maurice
Merleau-Ponty, a fenomenologia herm enéutica de M a rtin Heidegger e
de Paul Ricoeur, ou de Jean-Luc Marion. O objectivo p rim e iro da
fenomenologia

filosófica

é

investigar

e

tornar-se

directam ente

consciente dos fenómenos que se manifestam na experiência imediata, e
assim p e rm itir ao fenomenólogo a descriçao das estruturas essenciais
destes fenómenos. Ao proceder dessa maneira, a fenomenologia procura
libertar-se

de pressuposiçoes nao examinadas, evitar explicaçoes

causais e outras, e u tiliz a r um método que lhe p erm ita descrever aquilo
que aparece e, assim, in tu ir ou decifrar os sentidos essenciais.
Na intuiçao das essências (^esenschöu), o fenomenólogo procura
trazer ao de cima estruturas essenciais incorporadas em fenómenos
particulares. Começamos sempre com dados particulares: os fenómenos
específicos como expressoes de experiéncias intencionais. O objectivo
central do método fenomenológico é desvelar o quê essencial ou a
estrutura incorporada nos dados particulares.
Nós ganhamos acesso ao sentido pelo método da livre variaçao.
Depois

de

co lig ir uma variedade

de

fenómenos

particulares,

o

fenomenólogo busca o núcleo invariável que constitui o sentido
essencial dos fenómenos. Estes, sujeitos a um processo de livre variaçao,
assumem certas formas que

sao consideradas

acidentais

e nao

essenciais, no sentido de que o fenomenólogo pode ir para lá dos lim ites
impostos p o r tais formas sem d e stru ir o carácter básico ou a
intencionalidade dos dados em questao.
O fenomenólogo observa gradualmente que os fenómenos assumem
formas que sao consideradas como essenciais, no sentido de que nao se
pode ir para além ou rem over essas estruturas sem com isso se d estru ir
a quididade básica ou a intencionalidade dos dados. Por exemplo, a livre
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pode

revelar

que

certas

estruturas
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essenciais

de

“transcendência” constituem um núcleo invariável da experiência
religiosa. Quando se capta a essência universal, o fenomenólogo
alcançou a Wesenschau, a intuiçao eidética.
Husserl defendia que todos os fenómenos eram constituidos pela
consciência e que, na intuiçao das essências, nós poderíamos e lim ina r o
dado p a rticu la r e avançar para o plano da “pura possibilidade”. A
m aioria dos fenomenólogos que usam o método da Wesenschau propöe,
no entanto, que os fenómenos históricos têm uma certa prioridade, e
que devemos su b stitu ir a variaçao im aginária p o r uma variaçao actual
de dados históricos, e que os fenómenos particulares nao estao
constituídos p o r nós, mas sao a fonte da nossa p ró p ria constituiçao e
juízo.
Embora poucos fenomenólogos tenham manifestado grande interesse
em fenómenos religiosos, a verdade é que parte do vocabulário da
fenomenologia, e em alguns casos alguma da sua p ró p ria metodologia,
influenciaram consideravelmente a fenomenologia da religiao.
2. Fenomenologia da Religiao e H istória das Religiöes
O estudo m oderno da religiäo teve os seus começos na segunda
metade do século XVIII, fundam entalm ente como um produto da atitude
racional e científica do Ilum inism o, m uito embora a p rim e ira figura de
renome nesta disciplina seja Max M ü lle r (1823-1900). M üller entendia a

Religionswissenschaft como sendo uma ciência descritiva e objectiva e,
p o r isso, liv re em relaçâo ao carácter norm ativo dos estudos teológicos
e filosóficos da religiäo.
A palavra alemä Religionswissenschaft näo tem term o equivalente nas
outras línguas, m uito embora com o tem po se tenha adoptado o term o
h istória das religiöes como sinónim o do term o geral ciência das
religiöes. Neste sentido, a h istória das religiöes designa um campo de
estudos com uma grande variedade de disciplinas especializadas
utilizando diferentes abordagens.
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P. D. Chantepie de la Saussaye (1848-1920), já mencionado, é p or
vezes considerado o fundador da fenomenología da religiäo como
disciplina especial de classificaçâo. Fenomenología da religiäo, a qual
para ele ocupava uma posiçâo interm édia entre h istó ria e filosofía, era
uma abordagem descritiva e com parativa envolvendo “a colecçâo e o
agrupamento de vários fenómenos religiosos”. Um dos fundadores da

Religionswissenschaft, o h istoriad o r holandés C. P. Tiele (1830-1902),
considerava a fenomenologia como o p rim e iro passo no tratam ento
filosófico da ciência da religiäo.
C. Jouco Bleeker (1898-1983) distingue trés tipos de fenomenologia
da religiäo: a fenomenologia descritiva que se lim ita à sistematizaçâo
dos fenómenos religiosos, a fenomenologia tipológica que form ula os
diferentes tipos de religiäo, e o sentido específico de fenomenologia que
investiga as estruturas e os sentidos essenciais dos fenómenos
religiosos9.
Uma das características da fenomenologia da religiäo acerca da qual
historiadores da religiäo parecem estar de acordo é o seu sentido de
generalidade, com a sua abordagem invariavelm ente caracterizada
como sistemática. Para Widengren, a fenomenologia da religiäo visa
uma descrifäo coerente de todos os vários fenómenos da religiäo, e é
nesse sentido o complemento sistemático da h istória da religiäo. A
abordagem histórica fornece uma análise histórica do desenvolvimiento
das diversas religiöes; a fenomenologia providencia a “síntese
sistemática”10.
O h isto ria d o r italiano das religiöes Raffaele Pettazzoni (1883-1959)
tentou form u la r as diversas tendéncias metodológicas e as diversas
tensöes no ám bito da Religionswissenschaft em term os de dois aspectos
complementares: o histórico e o fenomenológico. Por um lado, a história

一 The Sacred Bridge: Researches into the Nature
and Structure o f Religion. Leiden: B rill, 1963.
10 Cf. W id en g ren , op.cit..

9 Cf. Claas Jouco BLEEKER
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das religiöes tenta descortinar aquilo que aconteceu e como é que os
factos se deram, mas näo fornece uma compreensäo mais profunda
acerca do sentido daquilo que aconteceu, nem o sentido do religioso
propriam ente dito: a resposta a estes problemas vem da fenomenologia.
Por seu lado, a fenomenologia näo se pode fazer sem o auxilio da
etnologia,

da

filologia

e

de

outras

disciplinas

históricas.

Consequentemente, de acordo com Pettazzoni, fenomenologia e h istória
constituem dois aspectos complementares de uma ciência integral da
religiäo11.
3. P rin c ip á is fen o m e n ó lo g o s da R eligiäo
Seja-nos p e rm itid o aqui considerar, ainda que brevemente, as
abordagens e as contribuiçôes de alguns dos principais fenomenólogos
da religiäo.
W. Brede Kristensen (1867-1953), um especialista de renome nas
religiöes egipcias e outras religiöes do mundo antigo ilu stra uma
formulaçâo extrem a da abordagem descritiva dentro da fenomenologia.
Enquanto subdivisäo da ciência geral da religiäo, a fenomenologia é,
segundo Kristensen, uma abordagem sistemática e com parativa mais
descritiva do que norm ativa. Opondo-se à abordagem p ositivista e
evolucionista da religiäo, Kristensen procurou in teg ra r o conhecimento
histórico dos factos com uma atitude de empatia fenomenológica e com
um certo “feeling” em relaqäo aos dados da experiência com o objectivo
de captar o sentido interno e os valores religiosos presentes nos vários
textos1
12.
1

11 Cf. Raffaele PETTAZZONI (1883-1959) - Religione e società. A cura di
M ario Gandini, prefazione di V itto rio Lanternari. Bologna: Editrice
Ponte Nuovo, 1966.
12 Cf. W illia m Brede K RISTENSEN (1867-1953) - The Meaning o f Religion:
Lectures in the Phenomenology o f
By the late W. Brede
Kristensen; w ith an in tro d u ctio n by H endrik Kraemer; translated by
John B. C arm an. The Hague: M. Nijhoff, 1960.
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Segundo Kristensen, o fenomenólogo deve aceitar a crença daqueles
que acreditam (os crentes) como sendo a única “realidade religiosa”. Em
ordem a realizar um entendim ento fenomenológico, temos de evitar
im p o r os nossos p ró prios juízos de va lo r sobre as experiências dos
crentes assumindo que estes estäo completamente certos. Por outras
palavras, o foco p rim á rio de atençâo do esforço fenomenológico deve
ser a descriçâo

de

como

é que

os crentes

com preenderam

e

compreendem a sua p ró p ria fé. Nesse sentido, o fenomenólogo deve
respeitar o va lo r absoluto que os crentes atribuem à sua fé. O nosso
entendim ento desta realidade religiosa é sempre aproxim ado ou
relativo, dado que é impossível experim entarm os a religiäo dos outros
exactamente tal como os seus crentes a experimentam.
Depois de proceder à descriçâo da “ crença dos crentes”, o
investigador pode classificar os fenómenos segundo tipos essenciais e,
desse modo, proceder a estudos comparativos. Na realidade, porém,
todas as investigaçoes acerca da essência e as avaliaçoes dos fenómenos
im plicam juízos de va lo r p o r parte do intérprete e estäo para lá dos
lim ites de uma fenomenologia descritiva13.
No caso de R udolf Otto (1869-1937), podemos salientar duas
contribuiçoes

metodológicas

interdependentes

feitas

por

este

im portante fenomenólogo da religiäo: a sua abordagem experiencial, a
qual envolve a descriçâo fenomenológica do universal, e da estrutura
essencial da experiência religiosa, bem como o seu anti-reducionism o, o
qual respeita o carácter único e irredutível, ou seja, a qualidade
“num inosa” de toda a experiência religiosa14.

13 Cf. I DEM 一 Life Out o f Death: Studies in the Religions o f Egypt and o f
Ancient Greece. Louvain: Peeters Press; W.B. Eerdmans, 1992.
14 Cf. R udolf OTTO 一 Das Heilige: Über das Irrationale in der Idee des
Göttlichen und sein Verhältnis
zum Breslau: T re w e n dt
Granier, 1917.
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Ao ten ta r descortinar a estrutura e o sentido essencial de toda a
experiência religiosa, Otto descreve o elemento num inoso universal
como categoría a p rio ri do sentido e do valor. Mediante as noçoes de

numen e de numinoso, Otto refere-se ao conceito de Sagrado (Santo),
menos os seus aspectos m orais e racionais. Com a sua ênfase nos
aspectos nao m oral e nao racional da religiäo, Otto procura isolar o
excesso de sentido, para lá do racional e do conceptual, o qual constitui
a essência universal da experiência religiosa. Dado que uma tal
experiência näo racional näo pode ser definida nem conceptualizada, as
descriçoes simbólicas e analógicas estäo destinadas a evocar dentro do
le ito r de form a indirecta a experiência do sagrado. A experiência
religiosa do numinoso, como estrutura a priori da consciência, pode ser
despertada ou reconhecida m ediante o nosso sensus numinoso, ou seja, a
capacidade que temos para alcançar um conhecimento a priori do
sagrado.
Neste sentido, Otto reconhece a existência de uma estrutura universal
fenomenológica
fenomenólogo

da
pode

experiência
d istin g u ir

religiosa,
fenómenos

segundo
religiosos

a

qual

o

autónomos

mediante o seu aspecto num inoso e desse modo organizar e analisar
manifestaçoes religiosas específicas. Otto sublinha em p a rticu la r o
nosso “ sentim ento de cria tu ra ” de dependência absoluta no contexto da
nossa presença experiencial do sagrado. Esta experiência religiosa sui
generis é descrita p o r Otto como sendo a experiência do “totalm ente
o u tro ” (ganz Andere), a qual é qualitativam ente única e transcendente15.
Esta insistência sobre a qualidade única a priori da experiência
religiosa aponta para o anti-reducionism o de Otto. Otto rejeita a
unilateralidade intelectualista e racionalista da m aioria das
interpretaçoes bem como a reduçâo dos fenómenos religiosos ao
esquema in te rp re ta tivo da análise linguística, da antropologia, da
15 Cf. I dem 一 Das Gefühl des Überweltlichen (Sensus numinis). München:
Beck, 1932.
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sociología, da psicología e de várias aproximaçoes historicistas. Esta
ênfase na autonom ia da religiäo, sublinhando a necessidade de uma
abordagem fenomenológica única e autónoma à altura de in te rp re ta r o
sentido da irre d u tib ilid a d e dos fenómenos religiosos, foi geralmente
aceite pela m aioria dos fenomenólogos da religiäo.
Vários intérpretes criticaram a abordagem fenomenológica de Otto
p o r esta ser concebida de form a demasiado estreita. Segundo alguns
destes críticos, a abordagem de Otto centra-se nos aspectos näo
racionais de certas experiências místicas e outras manifestaçoes
extremas, mas näo é suficientemente compreensivo para in te rp re ta r a
diversidade e a complexidade dos dados religiosos, nem está suficiente
mente preocupado com as formas históricas e culturais assumidas pelo
fenómeno religioso. Críticos objectaram tam bém à natureza a priori do
projecto de Otto bem como a influência que sobre ele tem o seu ponto
de vista teológico e até apologético16.
Gerardus van der Leeuw (1890-1950), p o r sua vez, ao mesmo tempo
que concorda com o anti-reducionism o de Otto, procurou alargar a sua
fenomenologia através da investigaçâo e da sistematizaçâo de uma
enorme diversidade de fenómenos religiosos. De alguma forma, pode
dizer-se que, entre 1925 e 1950, a fenomenologia da religiäo esteve
quase exclusivamente associada ao nome de Gerardus van der Leeuw e
ao seu liv ro

Phänomenologie der

17. Entre as influências

reconhecidas p o r van der Leeuw na sua fenomenologia encontram-se os
escritos de W ilhelm D ilthey (1833-1911) sobre a herm enéutica e o
conceito de “ compreensäo” (Verstehen).
16 Sobre Otto, pode ver-se Pier Angelo SEQUERI 一 Estetica e teologia:
L'indicibile emozione del sacro: R. Otto, A. Schönberg, M. Heidegger. A
cura di P ierLuigi Lia; con un co ntributo di Ezio Prato. Milano: Glossa,
1993.
17 Cf. Gerardus VAN DER L EEUW 一 Phänomenologie der Religion. Zweite,
durchgesehene und e rw eiterte Auflage. Tübingen: Verlag von J. C. B.
M ohr (Paul Siebeck), 1956.
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Em vários dos seus escritos, mas particularm ente no epílogo à obra

Fenomenologia da Religiäo, cujo original apareceu em 1933, e em que se
destacam

os

capítulos

“Fenómeno

e

Fenomenologia”

e

“A

Fenomenologia da Religiäo”, van der Leeuw define as suposiçoes,
conceitos e estádios da sua abordagem fenomenológica. Segundo ele, o
fenomenólogo

deve

respeitar

a

intencionalidade

específica

dos

fenómenos religiosos, e simplesmente descrever os fenómenos como
aquilo que se manifesta ao nosso olhar. O fenómeno é dado nas relaçoes
mútuas entre sujeito e objecto; ou seja, a sua essência é sempre dada na
sua apariçâo a alguém.
Van der Leeuw propoe um método fenomenológico subtil e complexo
graças

ao qual

o

fenomenólogo pode

ir

mais

além

de

uma

fenomenología puram ente descritiva. O seu método im plica uma
introspecçâo sistemática, “ a interpolaçâo do fenómeno nas nossas
vidas”, como sendo necessário para a compreensäo do fenómeno
religioso. No p rim e iro volum e do seu Classical Approaches to the Study

o f Religion (1973-1974), Jacques W aardenburg descreve este método
fenomenológico-psicológico como sendo um método “experiencial”
capaz de guiar a nossa intuiçâo e de chegar a um entendim ento im ediato
e a uma “classificaçâo dos fenómenos religiosos mediante tipos ideais
constituídos mediante uma técnica psicológica para a re-experiência de
sentidos religiosos” 18.
Segundo van der Leeuw, a fenomenologia deve ser combinada com a
investigaçâo histórica, a qual precede o entendim ento fenomenológico e
provê o fenomenólogo com dados suficientes para a sua análise. A
fenomenologia deve estar aberta a uma correcçâo perpétua mediante a
investigaçâo filológica e arqueológica mais conscienciosa e torna-se

Classical
to the
of
Religion: Aims, Methods, and Theories o f Research: Introduction and
Anthology. [Compiled] by Jacques W aardenburg. Pbk. ed. New York:
18 Cf. Jacques W AARDENBURG

W alter de Gruyter, 1999, p. 57.
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pura

arte ou fantasia vazia sempre que se afasta desse controlo

histórico. Especial nota deve ser tom ada acerca da ênfase que van der
Leeuw dá ao aspecto religioso do “poder” como aquilo que está na base
de cada form a religiosa e como definindo aquilo que propriam ente é
religioso. Segundo van der Leeuw, a fenomenologia descreve de que
modo o ser humano se conduz a si mesmo em relaçao com o Poder. Os
term os santo, sanctus, tabu, etc., quando tomados em conjunto,
descrevem aquilo que acontece em toda a experiência religiosa: “um
poder estranho, 'Totalm ente Outro* entra na nossa vida” 19.
Críticos, oferecendo em geral largos encómios à obra Religiäo na sua

Essência e Manifestaçâo, nao deixam, contudo, de apresentar algumas
objecçoes à fenomenologia da religiao de van der Leeuw salientando em
p articula r o facto de a sua abordagem fenomenológica estar baseada em
pressupostos metafísicos e em juízos de valor, acusando-o tam bém pelo
facto de a sua fenomenologia ser p o r vezes demasiado subjectiva e
altamente especulativa, ou, p or outro lado, de ela negligenciar o
contexto histórico e cu ltural dos fenómenos religiosos e, p o r isso, ser de
pouca valia em term os de investigaçao em pírica sobre o facto religioso20.
Por

seu

conhecido

lado,
pelos

F riedrich
seus

H eiler

estudos

(1892-1967)

sobre

a

oraçao

é

especialmente
e

as

grandes

personalidades religiosas. O ecumenismo, a unidade de toda a religiao, e

19 Cf. Gerardus VAN DER L EEUW 一 Religion in Essence and Manifestation.
Translated by J. E. T u rn er w ith appendices to the paperback ed.
inco rpo ra tin g the additions o f the second German ed. by Hans H. Penner.
1st paperback ed. New York: Harper & Row, 1963, vol. 2, p. 681.
20 Sobre van der Leeuw, pode ver-se: H. G. H UBBELING 一 Divine Presence

in Ordinary Life: Gerardus Van Der Leeuw's Twofold Method in His
Thinking on Art and Religion. Amsterdam; New York: N orth-H olland Pub.
Co., 1986.
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uma espécie de fenomenología global da religiäo fizeram parte dos seus
grandes projectos de vid a 21.
Segundo Heiler, o método fenomenológico procede dos factos
exteriores para a essência da religiäo. M uito embora cada abordagem
tenha os seus pressupostos, a fenomenologia da religiäo deve evitar
todo o a p rio ri filosófico e u tiliz a r apenas aqueles pressupostos que säo
consistentes com um método indutivo. A fenomenologia da religiäo de
Heiler, sem dúvida orientada teologicamente, dava ênfase ao
indispensável va lo r da empatia: o fenomenólogo deve exercitar respeito,
tolerância, e compreensäo sim patética em relagäo a toda a experiência
religiosa e à verdade religiosa expressa nesses dados. Com efeito, a
experiência religiosa pessoal do fenomenólogo é condifäo prévia para
uma compreensäo da totalidade do fenómeno religioso.
No caso de C. Jouco Bleeker, gostaríamos de reforçar a ideia segundo
a qual este autor distingue três tipos separados ou escolas de
fenomenologia da religiäo: o descritivo, o tipológico, e o fenomenológico
(no sentido específico da palavra). Nos term os desta abordagem mais
específica, a fenomenologia da religiäo possui um duplo sentido: ela
constitui uma ciência independente capaz de cria r monografias e
manuais, tais como aquelas de que é autor van der Leeuw ou Mircea
Eliade, mas é tam bém um método académico que recorre a principios
21 De entre as suas obras, podemos re fe rir as seguintes: Der
Katholizismus: Seine Idee und seine Erscheinung. München: E. Reinhardt,
1970; Das Gebet: Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische
Untersuchung. Unveränderter Nachdruck nach der 5. Aufl. m it
Literaturergänzungen. München: Reinhardt, 1969; Vom Werden der
Ökumene: 2 Vorlesungen. M it V o rw o rt von H anfried Krüger. Stuttgart:
Evangelischer Missionsverlag, 1967; Erscheinungsformen und Wesen der
Religion. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1961; Unsterblichkeitsglaube und
Jenseitshoffnung in der Geschichte der Religionen. München: E. Reinhardt,
1950; Im Ringen um die Kirche. München: E. Reinhardt, 1931; Die
buddhistische Versenkung: Eine religionsgeschichtliche Untersuchung.
München: E. Reinhardt, 1918.
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tais como a epoché e a visäo eidética. M uito embora Bleeker use
frequentem ente esses term os técnicos quando se tra ta de penetrar no
conhecimento de estruturas religiosas e reconheça que estes term os säo
derivados

da

fenomenologia

husserliana

e

do

m ovim ento

fenomenológico em geral, ele considera, contudo, que eles säo usados
pela fenomenologia da religiäo apenas num sentido figurado.
Segundo Bleeker, a fenomenologia da religiäo combina uma atitude
crítica e a preocupaqäo p or descriçoes cuidadas com um sentido de
empatia pelos fenómenos. Segundo a sua concepqäo, a fenomenologia
da religiäo constitui uma ciência em pírica sem aspiraçoes filosóficas, e
deve d is tin g u ir as suas actividades das da fenomenologia filosófica e da
antropologia. Bleeker considera que historiadores e fenomenólogos da
religiäo näo devem perder o seu tem po em questoes de especulaqäo
filosófica ou em questoes de método, pois, em sua opiniäo, a
fenomenologia da religiäo näo constitui propriam ente uma disciplina
filosófica, antes é uma sistematizaqäo de factos históricos que tem p or
objectivo a compreensäo do seu sentido religioso.
É possível que a formulaqäo mais conhecida de entre as reflexoes de
Bleeker sobre a fenomenologia seja a sua análise da tarefa da
fenomenologia da religiäo como uma investigaqäo que se debruça sobre
très dimensoes do fenómeno religioso: Teoria, logos, e entelecheia. A

teoria dos fenómenos poe a claro “a essência e a significaqäo dos factos”.
Ela possui uma base em pírica e conduz a uma compreensäo das
implicaçoes dos vários aspectos da religiäo. O logos dos fenómenos
penetra na e strutura das diferentes formas de vida religiosa. Desta
form a se evidencia um certo sentido de objectividade mediante a
demonstragäo de que as estruturas encobertas estäo construidas
segundo leis internas estritas e de que a religiäo possui sempre uma
certa estrutura dotada de uma lógica interna.
A parte mais original em Bleeker tem a ver com a sua ideia de que a

entelecheia dos fenómenos “se revela a si mesma no dinam ism o e no
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desenvolvimiento visível na vida religiosa da hum anidade” ou no “curso
de

acontecimientos

em

que

a essência

é realizada

pelas

suas

manifestaçoes”. A fenomenología é frequentem ente acusada de abstrair
da mudança histórica e de apresentar uma visäo estática no que se
refere às estruturas e às significaçoes. Assim, graças à entelecheia,
Bleeker pretende sobretudo sublinhar que a religiäo näo é estática,
antes constitui uma “força invencível, criativa e auto-regeneradora”. O
fenomenologo

da

religiäo

deve

por

isso

trabalhar

em

grande

proxim idade com o h isto ria d o r das religioes ao proceder ao estudo da
dinámica inerente aos fenómenos e ao desenvolvimiento das religioes.
Para Mircea Eliade, p o r sua vez, a religiäo diz essencialmente respeito
à experiência do sagrado. O fenomenólogo trababalha com documentos
históricos expressivos de hierofanias, ou manifestaçoes do sagrado, e
procura decifrar a situaqäo existencial e o sentido religioso expresso
através dos dados. O sagrado e o profano expressam dois modos de ser
no mundo, e a religiäo in clu i sempre a tentativa do homo religiosus em
transcender o relativo, o histórico-tem poral, o mundo profano mediante
a experiência de um m undo sobre-humano de valores transcendentes.
À luz do p rim e iro sentido de fenomenologia da religiäo enquanto
disciplina independente criadora de monografias que descrevem e
classificam estruturas e sentidos essenciais, säo particularm ente de
salientar os diversos estudos m orfológicos de Eliade acerca dos
diferentes tipos de sim bolism o religioso, as suas interpretaçoes acerca
da estrutura e da funqäo do mito, com o m ito cosmogónico a se rvir de
modelo exemplar; bem como o seu tratam ento dos rituais, tais como os
de iniciaqäo; a sua análise estrutural do espaço sagrado e da h istoria
sagrada, bem como os seus estudos monum entais sobre diversos tipos
de experiência religiosa, tais como o yoga, o shamanismo, a alquim ia, e
outros fenómenos “ arcaicos”.
Para Eliade, a ideia da irre d u tib ilid a d e do religioso constitui uma
form a de epoché fenomenológica. Ao ten ta r compreender e descrever o
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sentido dos fenómenos religiosos, o fenomenólogo tem de u tiliz a r um
método anti-reducionista adequado à natureza dos dados fenoménicos.
Neste sentido, Eliade sublinha que só um quadro de referência religioso
é capaz de nao distorcer a intencionalidade religiosa específica e
irre d u tíve l expressa nos dados da experiência.
A estrutura universal da dialéctica do sagrado fornece a Eliade os
crité rio s

essenciais para d istin g u ir

os fenómenos

religiosos

dos

fenómenos nao religiosos. Por exemplo, existe sempre uma dicotom ia
sagrado-profano e a separaçao do objecto hierofânico, tal como uma
m ontanha ou árvore ou pessoa, já que este é o meio através do qual o
sagrado é manifestado; o sagrado, como realidade transcendente que é,
lim ita-se

paradoxalm ente

a

si

mesmo

ao

encarnar

em

algo

ordinariam ente finito, tem poral, histórico, e profano; a pessoa religiosa
avalia e escolhe o sagrado como poderoso, últim o, pleno de sentido e
norm ativo.
A posiçao central ocupada pelas estruturas simbólicas estabelece o
terreno fenomenológico em que se enraíza a herm enêutica de Eliade.
Entre as características dos símbolos encontram-se as seguintes: 1) a
sua lógica, a qual perm ite que vários símbolos se arranjem de form a a
constituírem sistemas simbólicos coerentes; 2) a sua plurivalência,
através da qual eles expressam simultaneamente um núm ero de
sentidos estruturalm ente coerentes, mas nao evidentes ao nível da
experiência imediata, e 3) a sua “funçao de unificaçao”，através da qual
eles integram fenómenos heterogéneos num todo ou sistema. Estes
sistemas de símbolos autónomos, universais e coerentes fornecem
norm alm ente o esquema para a interpretaçao de Eliade do sentido
religioso.
Depois destas referências panorámicas à Fenomenologia da Religiao,
vamos agora focalizar a nossa reflexao sobre o fenómeno da Oraçao,
tom ando esta justam ente como uma das principals manifestaçoes
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daquilo que a religiäo pode ser, tanto na sua essência como na sua
deturpaçao.
II. A O raçao com o Fenóm eno re v e la d o r da Essência da R e lig iä o 22
A reflexäo filosófica deixa bem claro que uma das características
essenciais do fenómeno humano tem a ver com a sua capacidade inata
de se relacionar com o transcendente. Ora a oraçâo refere-se a esta
capacidade que o ser humano tem de se v o lta r para Deus, ou seja, para o
divino. Com efeito, podemos dizer que a f é constitui a raiz mais
profunda da vida religiosa do ser humano; mas desta é a oraçâo que
constitui a sua p rin cip a l manifestaçâo.
A oraçâo manifesta-se sob diferentes formas. Vamos, p o r isso,
p rocurar id e ntifica r as formas essenciais da oraçâo e de que modo estas
se distinguem das formas näo essenciais ou até perversas da mesma.
As formas essenciais de oraçâo podem ser reconhecidas pelo facto de
elas se adequarem quer ao m istério que é Deus quer ao m istério que é o
homem. Em ordem a poderm os esclarecer um pouco a natureza deste
fenómeno, vamos p rocurar re d uzir as diversas formas de oraçâo às suas
formas essenciais. As formas essenciais a que se podem re d uzir todas as
formas de oraçâo säo, segundo B. Welte, as seguintes: a oraçâo do
silêncio, a oraçâo como linguagem e a oraçâo como culto. Estas
constituem na verdade três níveis essenciais da expressividade do ser
humano. A oraçâo do silêncio é a que menos se expressa; a oraçâo como
culto atinge o máximo de expressividade, de modo que a oraçâo em sua
articulaçâo linguística aparece situada entre estes dois extremos.
1. A O raçâo do S ilê ncio

22 Nas reflexöes que se seguem fazemos p articula r uso da seguinte obra:
Bernhard W ELTE - Religionsphilosophie. Herausgegeben von Bernhard
Casper und Klaus Kienzler, 5., überarb. und erw. Aufl. F ra n kfu rt am
Main: Josef Knecht, 1997.
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Antes de mais, a oraçao auténtica deve adequar-se ao m istério de
Deus, ao qual se dirige a pessoa que reza. Mas quem tem diante de si a
inexpressibilidade do m istério de Deus, a sua imensidao, a qual está
para lá de todo o conceito e de toda a palavra, assim como quem se
recorda de que toda a palavra humana é p o r natureza finita, ficando, por
isso, m uito aquém do In fin ito que é Deus, esse, ao d irigir-se a Deus,
tenderá naturalm ente a guardar silêncio. Nessa situaçao, tornar-se-á
perfeitam ente claro ser adequado ao homem silenciar diante do
m istério. Neste sentido, o silêncio constitui a p rim e ira form a de oraçao,
pois nela se relaciona da form a mais adequada o ser m ortal com o ser de
Deus. O silêncio do ser humano é a consequéncia im ediata da grandeza
de Deus, a qual está para lá de toda a palavra, de todo e qualquer gesto.
A oraçao do silêncio está no lim ite daquilo que é possível ao ser
humano; nao admira, p o r isso, que esta seja talvez a form a mais rara de
religiosidade. Apesar disso ela tem sido amplamente experim entada e
descrita na tradiçao crista ocidental, sobretudo entre os grandes
místicos. É sintom ático, aliás, que uma das grandes religiöes mundiais, o
Budismo, viva precisamente da oraçao do silêncio. Neste sentido,
devemos dizer que os místicos, tanto ocidentais como orientais, os quais
praticam em especial a oraçao do silêncio, nao representam p o r isso
mesmo uma qualquer form a deturpada de religiao. Pelo contrário, eles
fornecem-nos uma form a fundam ental daquilo mesmo que é a religiao,
oferecendo-nos na realidade um esquema básico para o entendim ento
do fenómeno religioso.
Tentemos, pois, caracterizar a oraçao do silêncio nos seus diversos
aspectos.
Em p rim e iro lugar, é claro que na perspectiva do bulício quotidiano,
com a sua incontida proliferaçao de palavras, a oraçao do silêncio
aparece como algo de negativo. Na verdade, trata-se aqui de nao fazer o
que quer que seja nem de se deixar m over pelo que quer que seja.
Aquele que pratica a oraçao do silêncio nao cai no palavreado, no
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Gerede de que fala Heidegger, e nao se deixa m over pelo mero
palavreado, expressao de inautenticidade. Nesta form a de oraçao, temos
um silenciar do espirito bem como o silêncio do homem todo. No seu
silêncio, o ser humano deixará de olhar para todas as coisas e para todos
os nomes e problemas do m undo a p a rtir da perspectiva do conceito ou
da conceptualizaçao. Nesta form a de oraçao, portanto, deixa-se cair por
te rra o ideal da posse ou do ser possuído. Sao os p ró prios instintos e as
suas moçoes que se tornam silenciosos. O homem deve tornar-se todo
ele silêncio e serenidade. M eister Eckhart, o grande mestre medieval da
oraçao do silêncio, dizia mesmo que, pela oraçao, o ser humano se deve
to rn a r igual ao Nada .
A experiência do silêncio, porém, nao é puram ente negativa. Tem,
sem dúvida, uma dimensao negativa em relaçao ao b urbu rin h o e ao
palavreado que reina no nosso quotidiano; apesar disso, porém, goza
tam bém de uma certa positividade. Esta positividade da oraçao do
silêncio, vê-se, desde logo, na positividade de uma m aior, sempre
crescente, disponibilidade. Trata-se de uma espécie de escuta, uma
escuta que nao ouve nada em particular, mas que permanece aberta e
disponível para escutar tudo e o todo. Como tal, a oraçao do silêncio é
uma abertura radical, e como abertura radical é uma recolecçao em
relaçao a tudo aquilo que em nós suscita a dispersao. A recolecçao do
silêncio é algo mais do que a junçao do mundo in te rio r e exterior. Trata
se da pura liberdade e abertura, a qual, na m edida em que envolve a
totalidade do mundo, ao mesmo tem po ultrapassa o mundo. Na verdade,
o silêncio rasga a totalidade do m undo remetendo-o para o abismo da
divindade, o qual envolve a totalidade de tudo quanto existe.
Uma terceira característica da positividade do silêncio é a adoraçâo.
Adoraçao designa uma direcçao do pensamento. (A sílaba ad indica a
direcçao,

a palavra oraçâo

vem

da raiz latina

que

quer dizer

pensamento). Pensamento im plica aqui a totalidade da existência
humana. Neste sentido, a palavra adoraçao designa igualmente a
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direcçao ou a transitividade do ser humano concreto im plicado no seu
silêncio. Adoraçao, portanto, significa pensar em Deus; trata-se de um
d irigir-se a alguém, nao a alguma coisa. Ou seja, a oraçao do silêncio
desemboca na adoraçao, pois nesta é que se dá a oraçao no seu p rim e iro
e mais o rig in al sentido.
Em quarto lugar, podemos dizer tam bém que a oraçao do silêncio
converge na conversäo, pois é nela que se realiza aquilo que de mais
excelso possui toda a form a de oraçao. Na adoraçao eu penso em algo
que antes me tin h a pensado a mim, incluindo a m inha p ró p ria atitude
de adoraçao. Caso a oraçao do silêncio falasse, o que ela nao faz, entao
poderia dizer: Tu ofereceste-me a m im próprio, e tu ofereces-me, neste
momento, a possibilidade de eu p ró p rio me oferecer a Ti. Isto é o que
significa a conversäo. Como experiência, portanto, a conversäo dá-se no
silêncio, num silêncio que vai sempre mais além do que aquilo que a
linguagem, p o r si mesma, alcança.
2.

A oraçao com o lin g u a g e m

A oraçao do silêncio é algo de grande e extraordinário, mas está no
lim ite das possibilidades humanas. Dentro deste lim ite, porém, está a
oraçao como linguagem. Com efeito, a linguagem constitui um elemento
integrador da existência humana enquanto tal. Neste sentido, podemos
dizer que nao somos completamente humanos sempre que somos
obrigados a p rescindir da palavra. Na linguagem, o nosso ser alcança a
form a adequada, a claridade e a consistência que lhe corresponde.
O

ser humano pode fazer silêncio, mas ele nao pode fazer sempre

silêncio e só silêncio. Sabemos, p o r outro lado, que o silêncio e o calar,
bem como a pausa intercalar, pertencem tam bém à natureza da
linguagem. Nela dá-se uma alternância entre silêncio e falar tal como no
ser vivo se dá a alternância entre o re sp ira r e o expirar. Porque religiao
e oraçao constituem dois modos humanos de relacionamento, e porque
nela o hom em enquanto homem se relaciona com Deus, p o r isso, a
oraçao como linguagem nao pode ficar fora de consideraçao. Como
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sujeitos de oraçao, nao podemos deixar de, p o r fim, fa la r tam bém com
Deus.
Isto torna-se tanto mais im portante quanto mais cairmos na conta de
que o ser humano é um ser comunicacional. O ser humano existe
sempre em relaçao com outros seres humanos e a sua existência tem
sempre a form a de um existir-com. A linguagem é a articulaçao e a
realizaçao deste ser-com fundamental. Na m edida em que falamos uns
com os outros, existimos uns para os outros e com os outros. Assim
acontece com a oraçao. Na m edida em que Deus é nomeado, em que a
oraçao é realmente expressa, nessa m edida o m istério de Deus torna-se
presente na experiência do ser-com humano.
Se olharm os para o silêncio e para a adoraçâo como realizaçao da
in terioridade e para a linguagem como manifestaçao de uma
interioridade, entao torna-se fácil reconhecer que os dois lados da
questao se pertencem mutuamente. Toda a linguagem, como
manifestaçao, expressa uma interioridade, ainda que nem sempre de
form a adequada. Neste sentido, podemos dizer que o silêncio nem
sempre pode permanecer desprovido de palavra. É verdade que ele
reduz a exteriorizaçao a um mínimo. Mas a in terioridade e a sua
adoraçao expressam-se já na postura do rosto, o que é já uma linguagem,
pois se tra ta de uma exteriorizaçao. Por isso, podemos dizer que a
oraçao nunca pode permanecer totalm ente sem linguagem, pois mesmo
a oraçao do silêncio se manifesta como linguagem.
Na oraçao como linguagem os homens falam a Deus e com Deus. Deus
é nomeado e visado, ao mesmo tem po que o homem se expressa a si
mesmo. Podemos, p o r isso, dizer que existe uma dupla pluralidade da
linguagem. Existe o pólo teológico, na m edida em que se fala com Deus;
existe o pólo antropológico, pois é sempre um ser humano aquele/a que
fala a Deus. — Teceremos em seguida algumas consideraçoes sobre a
dimensao teológica da oraçao, sobre a sua dimensao antropológica e,
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finalmente, sobre a sua estrutura relacional, ou seja, sobre a sua
essência como relaçao.
A dimensao teológica da oraçao na linguagem é, pois, um problema, na
m edida em que a questao que se coloca é a seguinte: Como pode o ser
humano m ortal d irigir-se a Deus, que é Infinito? Que palavras deve ou
pode

ele usar para isso? Naturalm ente,

Deus é em Si mesmo

inexprim ível, pois nao há palavras humanas para o dizer todo. Todas as
nossas palavras e possibilidades linguísticas sao finitas e apenas
parcialm ente capazes de expressar o seu objecto. Torna-se, assim,
evidente que a linguagem humana fica sempre aquém do Deus a Quem
nos dirigim os na oraçao.
Por outro lado, é tam bém verdade que a linguagem pode sempre
transcender-se a si mesma. Precisamente, a oraçao enquanto linguagem
tem de se ultrapassar a si mesma, o que, aliás, constitui uma das
possibilidades mais típicas da linguagem. A palavra da linguagem
permanece finita, mas ela pode, apesar disso, ultrapassar a sua p ró p ria
finitude, pois ela pode, e deve, transcender-se a si mesma para a esfera
do indizível. Por isso a linguagem, cuja pretensao é abeirar-se e nomear
a Deus, deve m ovim entar-se em duas esferas simultáneas: ao nivel da
linguagem im ediata e da sua fin itud e e ao nivel da esfera mediada da
p ró p ria in fin itu d e de Deus, a Quem se pretende nomear e apelar.
Podemos, pois, dizer que a palavra da oraçao abre em si mesma uma
diferença, à qual podemos chamar diferença teológica essencial. Trata
se da diferença entre a fin itud e im ediata do m aterial lingüístico e a
in fin itud e p o r este mediada d’Aquele a Quem a linguagem se dirige.
Esta é tam bém a razao pela qual a linguagem da oraçao permanece
ambigua

e passível

de

ser

mal

compreendida.

Com efeito,

a

compreensao da oraçao pode permanecer apenas no seu sentido
lingüístico

imediato. Quem pronuncia a palavra da oraçao pode

efectivamente com preender o contexto m aterial das palavras. Nesse
caso, porém, nao se dá propriam ente um uso religioso da linguagem. Aí,
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na verdade, nao se tra ta propriam ente de oraçao, m uito embora as
palavras usadas sejam palavras de oraçao. Mas esta permanece sempre
uma possibilidade, ou seja, a possibilidade de que com as mesmas
palavras se dê um salto para o indizível e para o Tu eterno, o qual,
propriam ente falando, reside fora do alcance de toda a linguagem.
Este carácter ambivalente da linguagem da oraçao, esta sua
propriedade de simultaneamente a b rir ou fechar a diferença teológica,
pode ser expresso de diversas formas. Essas sao as formas da negaçao
transcendente e da posiçao simbólica.
Provavelmente a form a mais elevada da linguagem se transcender é a

negaçâo. Ela consiste no facto de o ser humano ser capaz de a rticu la r a
sua situaçao e, ao mesmo tempo, de nao poder falar daquilo sobre que
mais deseja falar, ou seja, no caso da oraçao, d ’Aquele a quem, nao o
podendo endereçar, nos desejamos entregar. Por outras palavras, aquilo
que há para dizer ultrapassa as possibilidades do p ró p rio dizer. Esta a
razao, portanto, pela qual em relaçao a Deus existem m uitos predicados
negativos. Na m edida em que nos dirigim os a Deus como o infin ito,
como o incondicionado, finalmente, como o inexprim ível, entao isso
quer dizer que mediante estas negaçoes estamos já a apontar para o
m istério que está para além de toda a linguagem. A linguagem, portanto,
transcende com a ajuda da form a lingüística da negaçao as suas
próprias fronteiras, as fronteiras da sua p ró p ria finitude. Esta a razao
pela qual as expressoes e formulaçoes de carácter negativo sempre
desempenharam um papel de grande realce nos usos linguísticos das
diversas religioes e da h istória da religiao em geral.
Uma segunda possibilidade

linguística,

igualmente

complexa e

amplamente usada, que se nos oferece na oraçao, é a posiçâo simbólica.
Nela Deus é positivam ente nomeado, especificamente, através de

símbolos. Estas palavras positivas têm uma funçao simbólica, pois nelas
convergem a palavra positiva na sua fin itud e bem como aquilo que essa
palavra positivam ente diz e nomeia, e, p or outro lado, nelas se
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manifesta tam bém o indizível e o inexprim ível Tu de Deus, o qual
precisamente desejamos nom ear m ediante recurso a esta palavra. Desta
forma, o símbolo mantém igualmente em aberto a diferença teológica.
Sempre que é correctam ente compreendida, a linguagem simbólica
preserva o silêncio, mesmo quando o procura ultrapassar mediante o
recurso à palavra que se diz.
O

símbolo exprim e um conteúdo apresentando-o de form a analógica.

É mediante o símbolo e a sua analogia que efectivamente podemos
dizer: Deus sem per maior, expressäo com a qual se refere a capacidade
que o silêncio tem de expressar o indizível. Pode, p o r isso, dizer-se que a
linguagem e a oraçâo sim bólica acentua a diferença, a qual permanece e
deve ser sempre resguardada, a começar pela expressäo Deus sem per

maior. É, aliás, em sentido análogo que K. Jaspers se refere ao símbolo
como cifra. A cifra é uma escrita que a si mesma se resguarda. Ela diz
sempre de outra form a aquilo mesmo que ela de form a im ediata
representa. Mas aquilo que ela propriam ente diz näo pode ser expresso
de form a directa e imediata.

Por isso, diz Jaspers, a cifra da

Transcendência, ou seja, de Deus, näo pode ser resolvida. O texto a que
se refere a cifra näo é propriam ente um texto. Segundo o filósofo, porém,
a cifra permanece legível para a “Existência possível”. O ser humano
existente, que acorda para a consciência, que se situa diante de Deus e é
transform ado p or esta consciência e neste sentido se transform a numa
existéncia, in terpreta a cifra, ou seja, ele compreende nas palavras
passageiras o sentido que permanece, o m istério de Deus. Assim se dá a
afirmaqäo da diferença como possibilidade para a Existéncia. Mas aí
onde näo se dá uma relaqäo vivencial com Deus a cifra deixaria de dizer
o que quer que seja e perm aneceria um texto ilegível ou, pelo menos,
um texto que só em falso poderia ser lido.
Para a formaqäo do símbolo é sem dúvida necessária uma actuaqäo do
ser humano e da sua fantasia, m uito embora o ser humano esteja
sempre na posifäo de p rim e iro ser tocado p o r determ inados símbolos,
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mediante os quais se dá já a sua abertura ao m istério. A lite ra tu ra
bíblica fala-nos constantemente da in icia tiva de Deus, como, por
exemplo, no episódio da sarça ardente, onde só num momento posterior
pode Moisés efectivamente falar em símbolos. A formaçao simbólica
aparece assim como resposta e agradecimiento p o r relaçao a uma
p rim e ira manifestaçao de Deus, na qual o p ró p rio Deus parece lançar
mao de imagens do mundo. Símbolos sao, pois, uma espécie de milagre,
um dom que to rn a possível que do silêncio brote um falar de carácter
positivo. Inúm eros casos deste tip o de produçao sim bólica encontramse, p o r exemplo, nos Salmos. Hoje em dia, com o racionalism o da nossa
cultura, este dom parece tornar-se cada vez mais raro. Com efeito, nao é
p o r acaso que a linguagem da oraçao parece tornar-se de acesso cada
vez mais difícil. Mas o facto de ser d ifícil nao quer dizer, longe disso, que
a linguagem do símbolo tenha deixado de ser possível.
Onde quer que o hom em que reza se d irija a Deus mediante a
expressao sim bólica e onde quer que ao fazê-lo ele simultaneamente se
exprim a a si p ró p rio e consigo ao seu p ró p rio mundo, aí entra o ser
humano numa relaçao especial e extraordinária. Por isso é que o
carácter relacional da oraçao deve ser igualmente atendido na sua
linguagem e na sua forma. Isso é, na realidade, o mais decisivo. Na
oraçao trata-se sempre de uma abertura do p ró p rio ser e com isso de
toda a realidade circundante a Deus. Daí a im portância da adoraçâo, ou
seja, desse voltar-se de form a viva e actuante p o r parte do ser humano
para o m istério do Deus vivo. A

adorconstitui, quer d

vista do silêncio quer da linguagem, o fim mais p ró p rio da oraçao. Com
efeito, se a linguagem da oraçao nao fosse preenchida e animada, entao
permaneceria uma form a vazia e deixaria de ser verdadeira oraçao.
Característica fundam ental da linguagem da oraçâo é ainda o facto de
a pessoa que ora dar expressao im ediata à relaçao em que está
envolvida. Aquele que reza nao fala, p or isso, sobre Deus e ainda menos
fala sobre si p ró p rio e sobre o seu mundo. A pessoa que reza dirige-se a
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Deus na autenticidade do seu p ró p rio ser. A palavra simbólica, que a
pessoa orante u tiliza para se d irig ir a Deus, está tendencialmente no

vocativo, nao no acusativo: “Oh Deus, vinde em meu auxilio”, poderá, sem
dúvida, ser o começo de toda a verdadeira oraçao. A designaçao do
tem po dá-se na form a da p rim e ira ou da segunda pessoa. Mas a form a
da terceira pessoa expressa uma situaçao relacional completamente
diferente. Nela fala-se sobre alguma coisa, de modo que a relaçao é
apenas indirecta, ela é p o r assim dizer neutralizada.

Mas esta

neutralizaçao nao pertence à oraçao, antes ela acabaria p o r falsear o
carácter relacional que a sustenta ao nao expressar convenientemente a
sua dimensao de verdadeira adoraçao.
Por seu lado, esta relacionalidade inerente à essência da oraçao que se
expressa na linguagem desenvolve-se numa m u ltiplicidade concreta de
modalidades. Ela desenvolve-se, p o r exemplo, na adoraçao e no louvor
ou ainda na modalidade da petiçao ou da lamentaçao. Naturalmente,
entre e para além destes modos concretos existem outras modalidades
lingüísticas em que a oraçao se exprime. A catalogaçao das diferentes
modalidades linguísticas da oraçao, porém, é tarefa que escapa ao
ám bito deste trabalho. De seguida, isso sim, passaremos à consideraçao
dessa terceira form a fundam ental de oraçao já anunciada, que é a

oraçao como culto .
3. A O raçao com o Culto
A oraçao do silêncio, como vimos, subsume-se na oraçao como

linguagem. Os seus momentos fundam entais permanecem, ainda que
transm utados; a sua form a passa, mas a sua essência permanece. Por
seu lado, a oraçao enquanto linguagem subsume-se na oraçao enquanto

culto . O culto, porém, é ainda uma form a de oraçao no âm bito da
linguagem. Na verdade, os momentos da oraçao como linguagem
manifestam-se no culto em formaçoes distintas, sendo potenciados pelo
recurso a um sim bolism o superior. Neste sentido, o culto constitui
exemplo excepcional do caso mais genérico que é a oraçao enquanto

JOÄOJ. VILA-CHÄ:
A Religiäo e a dinámica da sua Manifestaçâo

4 5 7

linguagem. No culto, portanto, podemos reconhecer a possibilidade
mais alta e mais especial da oraçao como linguagem.
Antes de mais, culto acontece como um acto comunitário, pois, na sua
essência, representa a realizaçao e a manifestaçao de uma comunidade.
Esta, p or sua vez, consiste numa assembleia de pessoas que se
encontram na posiçao de serem igualmente convocadas p or Deus e de
estarem movidas pelo desejo de com unitariam ente celebrar a Deus.
Parafraseando a Heidegger, podemos dizer que o ser p ró p rio da
comunidade é o ser-com (m it-sein). Quem a ela pertence é, p o r sua vez,
um outro do outro, já que cada um dos seus membros está unido com
todos, pois Deus, que em todos está presente, vive, em sua unicidade,
tam bém em cada um. Deus vive no todo, porque Deus vive em cada um
dos seus membros. Cada individuo, p o r isso, é uma mediaçao em relaçao
ao todo e o todo é mediaçao para cada um. Numa palavra, a comunidade
humana realiza-se no ám bito daquilo que podemos chamar círculo da

mediaçâo.
Na sua qualidade de ser-com, a comunidade realiza-se mediante a
unidade entre in teriorid ad e e exterioridade, pois cada um dos seus
membros acredita e reza, antes de mais, em fidelidade a si próprio.
Mas cada um crê e ora tam bém com todos os outros e em uniao com
todos os outros. Já na sua p ró p ria in teriorid ad e e em si-mesmo cada um
se descobre numa abertura radical ao com unitário, a esse Uno que para
todos é igual. Ora é precisamente neste espaço aberto, que a todos
envolve, que se dá a dimensao pública da comunidade. Neste sentido, a
vida da comunidade pertence no essencial à esfera pública.
A publicidade da comunidade dá-se na palavra. Onde quer que a
palavra se faça ouvir, ela ecoa como sendo a mesma para todos. Na
palavra, portanto,

a coisa de Deus revela-se

de form a pública,

manifestando-se numa unicidade que a todos toca e envolve. Daí a
im portância daqueles que têm a funçao de se rvir a comunidade, num
m in isté rio que é de unidade. Quem preside à comunidade, na oraçao,
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fala p o r e para todos, sem, contudo, deixar de fazer com que a oraçao de
todos seja realizada p o r cada um.
É óbvio que a oraçao com unitária necessita de um servidor da
comunidade, o qual na sua mesma unicidade tem p o r funçao oferecer a
palavra a todos. Daí, como nao poderia deixar de ser, a im portância da
divisao de funçoes, já que a coisa de Deus m ovim enta a comunidade em
papéis e situaçoes diferenciadas. O sacerdote, p o r exemplo, conduz, pela
sua palavra, e, ainda mais, pelo seu testemunho de vida, a comunidade.
Mas a sua palavra nao é propriam ente sua, pois ela é, desde logo,
palavra de todos e para todos. Com efeito, é m uito im portante que nela
todos se possam encontrar, em liberdade, unidos. A palavra do
sacerdote, portanto, pertence a todos e a cada um enquanto palavra
mediante a qual se to rn a pública, na e para a comunidade, a realidade de
Deus.
No caso paradigm ático da pregaçao, o que temos é alguém que
anuncia em nome de Deus o m istério que Deus é, bem como as
orientaçoes de Deus para a vida da comunidade. Por um lado, Deus é o
fim e o conteúdo do discurso, na m edida em que o objectivo é falar da
revelaçao de Deus. Por o utro lado, Deus é o pressuposto daquilo mesmo
que se anuncia no discurso. Com efeito, aquele que fala tem de falar em
virtu d e do poder que para isso recebeu, nomeadamente do poder de
falar em nome de Deus. O arauto da Palavra, portanto, tem Deus quer
atrás de si, como Aquele de onde provém, quer diante de si, como
Aquele que ele deve fazer despertar no coraçao da comunidade. Numa
palavra, Deus ocupa uma dupla posiçao na pregaçao, nomeadamente
enquanto origem e enquanto meta do discurso religioso.
Quem anuncia a palavra deve, na sua proclamaçao, ser antes de mais
fiel a si próprio. Com efeito, é fundam ental que ele fale em fidelidade a si
p ró p rio diante de toda a comunidade. Mas isso im plica que quem
anuncia deve ser sim ultaneamente ele p ró p rio e mais do que ele próprio.
Ele deve falar em nome próprio, mas tam bém em nome de Deus. Acima
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de tudo, quem anuncia a Palavra tem p o r missäo despertar na
comunidade a possibilidade da oraçâo. Mas isso, na realidade, só o pode
fazer quem vem da oraçâo.
No Cristianismo, é na Pessoa de Jesus Cristo, que o Deus da revelaçâo
mais e m elhor se identifica com os destinos históricos do ser humano,
ser m ortal e possuído p o r sentim entos de culpa. Mas, p o r outro lado, é
tam bém em Cristo e p o r Cristo que o ser humano é chamado a uma
identificaçâo crente com o Deus que Se revela. Este acontecimento
suscita e determ ina uma nova comunidade, a Igreja, espaço humano em
que se determ ina e configura o culto cristäo p o r excelência, que é a
celebraçâo da Eucaristia, pois nela se dá a renovaçâo da m em ória da
M orte e Ressurreiçâo de Cristo. Nesse sentido, a p ró p ria pregaçâo
constitui elemento im prescindível desta memória, vivendo de uma força
que lhe vem da recordaçâo da acçâo de um Deus que salva a p a rtir da
identificaçâo com em orativa no seio da comunidade actual.
Na sua essência, a linguagem co nstitu i um fenómeno eminentemente
corporal. Aquele que fala, no sentido original do term o, m ovim enta näo
apenas os 6rgäos específicos da linguagem, como sejam a língua e os
lábios, mas tam bém o seu rosto, em especial os olhos, nos quais se
centra de form a e xtraordinária a totalidade do rosto. Ele m ovim enta
tam bém as suas mäos e com o rosto e as mäos a totalidade do seu corpo.
Tudo isto pertence ao acontecimento da linguagem. Onde quer que este
fenómeno se manifeste, essa manifestaqäo assume a qualidade de um
acontecimento em inentemente corporal.
No culto, as coisas manifestam no uso que delas se faz o m ovim ento
do ser humano para Deus bem como o m ovim ento de Deus em direcgäo
aos homens. Na m edida em que o ser humano permanece tal no seu
mundo e com o seu mundo, assim m ostram as coisas no seu m ovim ento
o m undo diante de Deus e em m ovim ento em direcgäo a Deus bem como
a inclinagäo de Deus para o mundo. Elas m ostram -no justam ente na
m edida em que säo apropriadas pela acqäo cultual. Elas m ostram e
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escondem ora Deus e os homens em conjunto ora Deus e o mundo. As
coisas, ao fazerem parte de acçoes simbólicas, m ostram Deus em acçao
bem como o modo como Deus actua com a comunidade e a comunidade
com Ele. É tam bém mediante coisas concretas, como sejam o pao e o
vinho eucarísticos, ou a água baptismal, que Deus actua no seio da
comunidade. As acçoes sacramentais solicitam a comunidade humana a
e ntra r na esfera do Deus vivo.
A acçao cultual, além disso, dá-se no ám bito sagrado do espaço e do

tempo. Com efeito, nem todos os tempos sao igualm ente propicios nem
todos os espaços sao igualmente adequados para uma acçao cultual
plenamente

formada.

No

que

se refere

ao tempo,

as religiöes

estabelecem dias privilegiados, os quais ocorrem ciclicamente; esses sao
os dias de festa. A festa manifesta-se como o tem po especial, o qual
desmembra e organiza a totalidade do tempo. Enquanto tal, a festa é o
símbolo tem poral da proxim idade de Deus aos homens, é o tem po
separado e enaltecido em que, no decorrer do tempo, se manifesta a
p ró p ria eternidade. É o tem po privilegiado do culto, da oraçao, da acçao
sim bólica real. Desta form a e nestas acçoes é celebrada a comunidade
de Deus com os homens e dos homens com Deus. Tempos e espaços
sagrados form am o palco privilegiado em que se dá o acontecimento
cultual; eles form am para o culto o tem po e o espaço adequados. Graças
ao espaço sagrado e ao tem po festivo pode em ergir no seio da
comunidade a linguagem como culto, operando-se a sua transfiguraçao
em acçoes simbólicas reais.
III. A corrupçao da Religiao
A possibilidade da deturpaçao da religiao bro ta da correlaçao de très
momentos. O p rim e iro, em que se manifesta a deturpaçao da religiao,
tem a ver com a diferença entre a interioridade e a exteriorizaçao da
mesma. Esta diferença está, p or assim dizer, reduzida a nada na oraçao
do silêncio. Com efeito, esta oraçao ou é essencial ou deve pura e
simplesmente desaparecer. Ela nao oferece nenhuma área propicia para
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a crítica da religiäo. Outra coisa se ve rifica sempre que a oraçao se dá
sob a form a de linguagem e a in teriorid ad e religiosa se manifesta. A qui
podemos d is tin g u ir a essência in terna e a manifestaçâo externa da
religiäo. Esta diferença, p o r outro lado, é elim inada quando a linguagem
religiosa se m anifesta na sua força original. Contudo, pertence a esta
diferença que ela em cada momento tenha de se manifestar. A form a da
linguagem pode separar-se da in teriorid ad e que lhe dá lugar e, dessa
forma, manifestar-se como form a näo-essencial da religiäo. É
precisamente aqui que se introm ete a crítica da religiäo, cuja m atriz se
encontra já na Biblia: “Este povo honra-me com os lábios, mas o seu
coragäo está longe de m im ” (Is. 29, 13; cf. Mt. 15,8; Mc. 7,6). Isto é
particularm ente possível aí onde a expressäo linguística alcança a sua
form a p o r excelência, ou seja, no culto. O culto é, p o r isso, a form a
privilegiada da religiäo que se exterioriza, pois nele a exteriorizaqäo
alcança a sua form a mais alta e plena. Por isso é que o culto co nstitu i a
form a mais falivel de religiäo. Com efeito, a plenitude da manifestaqäo
exte rior pode separar-se da essência autêntica e dessa form a tornar-se
puram ente exte rior e inessencial, embora mantendo a form a da religiäo.
Por isso devemos, depois de term os pensado o desenvolvim ento da
religiosidade na sua form a e xte rior até à form a do culto, falar
convenientemente dos perigos inerentes à deturpaqäo da religiäo, com
especial relevância para a sua manifestaqäo cultual. Näo admira, pois,
que a form a mais essencial de crítica da religiäo, nomeadamente a
religiosa, tenha frequentem ente em vista os excessos cultuais: “Eu quero

obediência, näo holocaustos”, como podemos frequentem ente le r em
passagens bíblicas täo reveladoras como Hoseias 6, 6 (cf. Também 1 Sam
15, 22; Eclesiastes 4, 17):
Hosea 6:6 6 É a bondade que eu quero, mais do que os sacrificios;
p re firo que me reconheçam como Deus em vez de me oferecerem
holocaustos "
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Sam uel 15:2 2 22 Entao Samuel perguntou-lhe: "O que é que Deus

prefere: os sacrificios ou a obediência à sua vontade? Mais vale
obedecer-lhe do que sacrificar-lhe os melhores carneiros.
Ecclesiastes 4 :1 7 17 Tem cuidado com o que fazes, quando fores à
casa de Deus. É m elhor estar pronto a obedecer do que apresentar
ofertas, como fazem as pessoas insensatas, que nem sabem que estao a
proceder mal.
Ou seja, é sempre a diferença que existe entre a exterioridade e a
in terioridade que to rn a possível o carácter inauténtico da religiäo.
Por outro lado, é verdade que dessa diferença näo b ro ta ria a
deturpaçâo da religiäo se näo fosse pela inclinaçâo positiva do ser
humano para aquilo que é näo-essencial. Nesta inclinaçâo, porém,
devem distinguir-se dois momentos. Em p rim e iro lugar temos a
inclinagäo do ser humano para o representável e o captável, ou seja,
para aquilo a que S. Tomás de Aquino designa p o r conversio ad

phantasmata. Esta inclinaqäo pode levar o ser humano a voltar-se
preferentem ente, se näo mesmo exclusivamente, para os elementos
representáveis e captáveis da religiäo e dessa form a separar a form a da
religiäo da sua essência e da realizaqäo essencial da mesma. Esta
inclinaqäo para o meramente acessório constitui ela p ró p ria o contexto
da possibilitaqäo positiva do carácter näo essencial da religiäo ju n to do
ser humano.
Isto, porém, só p o r si näo desembocaria numa deturpaqäo essencial
da religiäo, em que ao mesmo tem po se procura preservar a religiäo na
sua forma. Para esclarecermos esta situafäo, temos de tom ar em
consideraqäo uma outra e mais profunda inclinaqäo do ser humano.
Trata-se da sua inclinaqäo, frequentem ente escondida e disfarçada, a
querer ser in fin ito e absoluto, in fin ito e absoluto no que se refere ao
saber, ao poder e à felicidade. É precisamente porque esta inclinaqäo
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existe no ser humano que ele procura expandir para além de todos os
lim ites o saber, o poder e a felicidade que lhe sao dados. Ora é porque
isto se dá que a religiao, que justam ente prom ete o in fin ito e o absoluto
a p a rtir de Deus, se associa de um modo p articula r com estas
inclinaçoes e forças mais profundas do ser humano. Na verdade, o ser
humano tende a estar menos seguro de si nestas coisas mais profundas
e interiores, de modo que é m uito fácil dar-se uma deturpaçao destas
tendências mais profundas, sem contudo se ve rifica r que as mesmas
desaparecem.
Daí ser perfeitam ente possível que o ser humano nao abdique da
religiao justam ente quando ele se encontra no processo de a abandonar;
e tam bém que ele queira preservar a sua forma, precisamente quando
ele já abandonou ou tra iu a sua essência.
Segundo B. Welte, a p rim e ira form a de degradaçao (Unwesen) da
religiao reside na m ultiplicaçao indevida da linguagem religiosa. Isso
acontece de modo p articu la r quando o ser humano se agarra ao
apreensível da linguagem e, em especial, do culto, ao mesmo tem po que
desatende o essencial que nessas formas se deve expressar, em especial
a fé e a adoraçao. Mediante esta desatençao dá-se uma modificaçao da
p ró p ria linguagem. Ela torna-se desorganizada e caótica, já que o
elemento essencialmente form ador fica desamparado ou simplesmente
se perdeu. Mais ainda, a linguagem acabará dessa form a p o r perder a
sua profundidade, ou seja, ela perderá a sua força simbólica, pois o ser
humano, aquele que continua a fazer uso da linguagem religiosa, atémse tao somente àquilo que na linguagem se deixa amarrar. Dessa form a
a linguagem religiosa reduz-se àquilo que nela é captável; ela torna-se
unidim ensional, até ao ponto de perder toda a conexao com o Mistério.
Contudo a linguagem mantém m em ória da sua grandeza de antanho,
e o ser humano que a u tiliz a mantém uma recordaçao do fascinante que
era aquilo em que antes ele acreditava e em que agora como que se
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recusa a deixar de acreditar. Essa a p rin cip a l razäo pela qual a
linguagem religiosa tarda em desaparecer. Pelo contrário, ela continua a
ser utilizada e a ser desenvolvida no sentido em que nela o disponível,
ou manipulável, se m u ltip lica de form a desordenada. Cada vez mais
oraçoes säo ditas, cada vez mais acçoes cultuais säo praticadas, de tal
form a que a quantidade se substitui à qualidade, verificando-se mesmo
situaçoes em que a quantidade substitui o símbolo, cuja funçâo é
precisamente apontar para o m istério e torná-lo de alguma form a mais
próxim o de nós. Dessa m aneira verifica-se que o muito e o múltiplo
acabam por receber a aura do significativo, ao passo que o ser essencial
se dá p o r desaparecido. Surge, assim, um palavreado amorfo e sem
significado. Esta situaçâo pode ser designada por m ultiplicaçâo
inessencial e inauténtica da palavra ou do gesto.
O que to rn a a palavra inauténtica é a atitude daquele que descuida a
fé e a adoraçâo, bem como a sua relaçâo essencial ao m istério de Deus,
ao passo que aquilo que podemos fazer com a religiäo, com as suas
palavras e os seus ritos, nos pode levar até ao ponto de uma
m ultiplicaçâo vazia de sentido cujo resultado é sempre a p ró p ria
degradaçâo da religiäo. Por outras palavras, a m ultiplicaçâo indevida
das formas e das palavras resulta num estado de coisas em que o mais
im portante acaba p o r ser o homem voltado sobre si mesmo, ainda que
sob a form a e debaixo da capa da religiäo.
Podemos perguntar-nos como é que o ser humano é capaz de, desta
forma, desviar-se da seriedade da fé e da adoraçâo. Poderá ser isto o
resultado da insegurança diante do m istério inabarcável de Deus,
m istério que continuam ente nos solicita, sendo que diante deste o
homem tem tendéncia a refugiar-se naquilo que ele mesmo pode criar
pelo poder das suas próprias mäos? Ou será isso simplesmente o
resultado do medo que o assola perante a necessidade de dispor de si
mesmo pela fé em Deus, preferindo antes a aparente segurança daquilo
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que se tem entre maos? Com efeito, m uitos sao os factores que nos
fazem pensar que este é realmente o caso. Na verdade, há em nós uma
forte tendência a agarrarm o-nos àquilo que nos está mais ao alcance das
maos, a entregarm o-nos ao factível na m edida em que, dessa forma, nos
é prom etida uma certa segurança acerca de nós próprios.
Assim se dá esta curiosa ambiguidade: a repetiçao sem m edida do
mesmo pode tornar-se num símbolo desse carácter inesgotável da
realidade e num instrum ento da adoraçao. Mas ela pode também
transform ar-se num simples rodar em vao e, assim, tornar-se uma mera
deformaçao do essencial.
Graças a esta duplicidade, contudo, permanece ligada a essa simples
m ultiplicaçao de palavras uma boa possibilidade. Com efeito, as
palavras sagradas, mesmo na sua utilizaçao puram ente exterior,
guardam sempre um resto e uma possibilidade do dizer original. Daí
permanecer em aberto a possibilidade de que a p a rtir deste tip o de
deturpaçao do religioso se verifiquem , aqui e acolá, brotes de auténtica
religiosidade.
Se mediante essa m ultiplicaçao caótica a religiao se pode re d uzir ao
seu conteúdo palpável, e isso a p a rtir de um atem orizado querer ser si
mesmo, entao torna-se lógico pensar que ela prolongue ainda mais este
movimento. Se o homem quer estar seguro de si mesmo com a ajuda
daquilo que p o r ele mesmo pode ser manipulado, entao ele tam bém
acabará p o r um dia tra nsfo rm a r a religiao num mero instrum ento e em
simples cobertura para fins e desafios puram ente imanentes. Dessa
m aneira a religiao torna-se totalm ente instrum entalizada nas suas
formas. Ela transform a-se em instrum ento do hom em na sua tentativa
de, com a ajuda da religiao, alcançar um acrescentamento do seu
p ró p rio poder. Ao mesmo tempo, porém, deve esse poder permanecer
revestido da sua form a mais auténtica, a fim de parecer digno. Na
verdade, é justam ente o digno aquilo que se procura sob a form a da
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religiäo, de modo a fazer com que o poder, que p o r vezes é uma má
form a de poder, apareça sob uma form a que seja socialmente honrosa.
Desse modo, a religiäo pode-se tra nsfo rm a r numa mera ideología ao
serviço do poder.
Aproxim ada à religiäo como ideología do poder temos a religiäo como
ideología estética. Também nela se dá uma instrum entalizaçâo da
religiäo, nomeadamente enquanto instrum ento para uma conquista do
prazer estético. Neste caso, as formas de expressäo säo separadas do
seu sentido religioso e instrum entalizadas em funqäo de uma afirmaqäo
de si, cujo conteúdo é o prazer do belo. Dá-se, assim, um esquecimento
do verdadeiram ente belo e do verdadeiram ente religioso. O
autenticamente belo é sempre o esplendor do verdadeiro, a entrega à
mais verdadeira, auténtica e essencial form a de vida; na m edida em que
separada destas, o p ró p rio belo perde o seu carácter essencial. E o
autenticamente religioso é esquecido, pois este reside na fé e na
adoraqäo, e näo na aparéncia deles derivados.
A raiz de tais ideologias é no fundo a fé do homem em si mesmo, nos
seus pró prios poderes e nos seus objectivos. A raiz näo é propriam ente
a fé em Deus. Esta pode, contudo, desempenhar ainda algum papel. Mas
na realidade deixa de desempenhar o papel fundamental. Desta fé em si
mesmo como raiz e p rin cip io orientador da form a ideologizada de
religiäo cresce a id o la tria do si mesmo, o querer impor-se a todo o custo
nos horizontes do mundo. Esta vontade assume entäo as formas da
religiäo, reduzindo-se a relaqäo com Deus a um simples meio, mediante
o qual se pretende evitar a aparéncia de mal.
Com efeito, podemos perguntar-nos se p or detrás de todos estes
esforços näo se encontra esse in stin to do homem em se considerar
todo-poderoso, ou seja, possuído pelo desejo de ser igual a Deus,
sabendo-se ao mesmo tem po consciente de que os seus p ró prios meios
imanentes näo säo para isso suficientes. A p a rtir deste querer e deste
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angustiado saber pode o ser humano ten ta r de novo agarrar-se ao mais
alto, à religiäo, e até a Deus em ordem a garantir a sua p ró p ria
segurança. Isto acontece naturalm ente mediante o recurso ao
m anipulável que na religiäo se oferece ao homem —a palavra, o ritual, a
instituiçâo. Nesse sentido, podemos dizer que a deturpaçâo id olátrica da
religiäo näo é possível sem lançar mäo desse resto derivado da religiäo
na sua essência.
O dram ático da situagäo tem a ver com o facto de esta deturpagäo
ideológica, ou idolátrica, da religiäo se näo fazer sentir de form a
dramática, antes se in tro m e te r da form a mais desapercebida possível, o
que é essencial para se encobrir a p ró p ria natureza ideológica.
Daí a im portância da crítica das ideologias. Esta, quando aplicada à
religiäo, pode p a rtir de um im pulso religioso, como é o caso dos profetas,
os quais procuram p u rific a r a religiäo na m edida em que tornam o
homem religioso consciente da deturpaqäo da sua p ró p ria religiosidade
e, desse modo, o conduzem a formas mais purificadas de religiäo. Neste
sentido, a crítica das ideologias encontra-se ao serviço da religiäo. Ou,
p o r outro lado, como acontece na modernidade, essa crítica pode
proceder de um ponto de vista exte rior ao ám bito da religiäo, como
acontece, p o r exemplo, nos escritos de Karl Marx, à luz dos quais a
religiäo aparece como ideologia necessitada, p o r um lado, pelas classes
exploradas em ordem a se reconciliarem com o seu destino, e, p o r outro,
pelas classes dom inantes em ordem a manterem os seus privilégios.
Naturalm ente, esta crítica falha na m edida em que esquece inteiram ente
as possibilidades mais autênticas e näo ideológicas da religiäo, além de
se deixar instrum entalizar pelo ponto de vista näo raro a-religioso
daqueles que exercem essa crítica.
Manifestaqäo privilegiada da religiäo como ideologia é, naturalm ente,
o fundam entalismo, form a de absolutizaqäo reconhecidamente perigosa
e dramaticamente presente no m undo dos nossos dias.
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Quer queiramos quer nao, o homem está sempre frente a frente com o
profundo abismo de Deus, de modo que ele pode efectivamente
entregar-se numa atitude de fé, ou, em alternativa, deixar-se dom inar
pelo medo. Kierkegaard fala da angústia como sendo uma “antipatia
sim patética” ou uma “antipatética sim patia”. Ela é simpatia, pois o
homem gostaria de obter, com toda a paixao do seu coraçao, o
incondicionado da verdade e da felicidade, ou seja, ele gostaria de
alcançar Deus. Mas Deus aparece-lhe, entretanto, como um nada
assustador. Por isso a angústia se transform a de im ediato em antipatia,
pois o ser humano deveria, nomeadamente em ordem a alcançar este
incondicionado de verdade e felicidade, entregar-se totalm ente ao
m istério, o qual ele nunca pode captar e p o r isso lhe aparece
momentaneamente como um nada, diante do qual ele se re tira
assustado. Nesse sentido, podemos dizer que a sim patia e a antipatia se
equilibram . Ao hom em pode parecer igualm ente assustador, fazer a
aposta da fé ou simplesmente perdê-la. Esta tensao só poderá ser
resolvida mediante um salto, tal como Kierkegaard claramente viu.
Trata-se ou do salto da decisao da fé ou do salto que lhe é oposto: a
negaçao da fé.
Dando-se a recusa da fé, permanece ainda a recordaçao do carácter
incondicional da verdade e da felicidade, que ao homem tin ha sido
prom etido diante de Deus e em relaçao aos quais o homem nao pode
deixar de anelar com toda a força do seu coraçao. Mas de Deus tin ha ele
desistido ao recusar a fé. Por isso parece, deste ponto de vista, que tudo
está perdido. Tudo perder, porém, é algo que o ser humano nao quer de
form a nenhuma, o que o faz cair numa ú ltim a e desesperada
possibilidade, nomeadamente, a de, mediante as suas próprias forças,
gerar o incondicionado relativo à verdade e à felicidade. Dessa form a se
acende a sua vontade fin ita da paixao incondicionada e in fin ita pelo
Incondicionado. E esta paixao in fin ita alargar-se-á a tudo aquilo que o
homem pode captar em ordem a fazer prevalecer a sua vontade finita.

JOÄOJ. VILA-CHÄ:
A Religiäo e a dinámica da sua Manifestaçâo

4 6 9

Esta necessidade da ilusäo acabará p o r acender ainda mais a vontade
finita, pelo que o homem tem agora de m ostrar, a si mesmo e ao mundo,
que o condicional se m anifesta como incondicional, nomeadamente a
sua vontade e as suas determinaçoes. Ele vê-se igualmente obrigado a
co rre r contra todas as lim itaçoes com uma paixäo to ta l e incondicional.
Ele tem de dem onstrar com toda a força do seu coraçâo que ele é o
senhor do mundo, p o r assim dizer, o Deus do mundo.
Ora isto faz-se particularm ente bem com o auxilio da religiäo,
concretamente com recurso ao seu depósito de palavras e rituais. Dessa
form a vai o hom em exigir falar e actuar em nome de Deus e, assim, dar à
sua inflam ada vontade fin ita uma form a religiosa. Ele dará, pois, lugar a
uma curiosa inversäo da atitude de fé e de adoraçâo, ou seja, das formas
auténticas de relaçâo viva com o auténtico e único absoluto. Ele m anterá
a pretensäo de acreditar e de orar, mas nesse processo ele acabará por
desviar de Deus o momento do Absoluto centrando-o em si mesmo.
Dessa form a ele pretenderá erigir-se como absoluto e näo quererá de
form a alguma que um outro, concretamente Deus, seja absoluto, lhe
coloque lim itaçoes ou o coloque em questäo. Ele acreditará apenas em si
mesmo e no facto de que p o r m érito das suas próprias forças ele se
transform ou no deus do mundo. Apesar disso ele manterá a pretensäo, e
eventualmente será até mesmo de opiniäo, que continua a acreditar em
Deus.
Ele preservará tam bém a form a da religiäo, e até mesmo a potenciará,
diante de si e dos outros. Facticamente, porém, ele in verterá a religiäo
numa crença absoluta em si mesmo, na sua vontade e nos seus
procedimentos. Desta forma, o d ire ito absoluto de Deus dá lugar ao
d ire ito absoluto do homem, justam ente mediante a preservagäo da
form a externa da religiäo.
O homem tornar-se-á, dessa maneira, violento em relaqäo a si p ró p rio
e ao mundo. Ele deixará de poder aceitar que outros defendam os seus
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direitos e quererá fazer sempre com que a sua opiniäo vingue diante de
todos. Enquanto que a verdadeira fé em Deus acredita com Deus em
tudo e em todos e dessa form a alcança a grande liberdade, a crença
fanatizada em Deus näo crê propriam ente em ninguém a näo ser em si
mesmo e de todos desconfia e a todos ameaça, e dessa form a desemboca
no fechamento e na estreiteza de horizontes. Do mesmo modo tenderá
tam bém para uma dominaçâo baseada no te rro r, o que é tanto p io r
quanto isso é feito em nome da fé verdadeira.
Neste processo torna-se claro que tam bém o fanático, ou
fundam entalista, vive da recordaçâo da auténtica possibilidade da
religiäo. Esta auténtica possibilidade continua a v iv e r nele. Mas o que
ele faz näo é mais do que in ve rte r de form a violenta esta mesma
possibilidade, o que para m uitos se transform a em algo aterrador.
Obviamente, a religiosidade fanática tem sempre os dias contados,
pois näo há dúvida de que o fundam entalista há-de fracassar um dia,
como exige a lógica da sua finitude. A sua pretensa eternidade e
incondicionalidade haverá de desaparecer no dia do seu fim. A posifäo
absoluta do fanático fracassará necessariamente na absoluta negaqäo
que é a morte.
Isso certamente näo quer dizer que o fanático ao longo deste processo
näo tenha destruido m uita coisa relativa às auténticas possibilidades da
religiäo. Esta, contudo, poderá sempre ressuscitar das experiências do
seu p ró p rio fracasso.
Estes pensamentos acerca da deturpagäo da religiäo mostram-nos de
que modo a religiäo possui entre os homens uma posifäo delicada,
balanceando entre as mais altas possibilidades do espírito humano e as
suas possibilidades mais obscuras.
Fundamentalmente, no entanto, isto quer dizer que a religiäo
enquanto fenómeno histórico exige do ser humano uma contínua
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vigilância e esforço no sentido de ela se desviar do caminho que conduz
à sua degradaçao e de se o rie nta r pelo caminho que conduz à sua
verdadeira essência. Daí o significado de toda a reflexao sobre a
essência e a deturpaçao da religiäo. Convém recordar, contudo, que
neste processo o essencial näo estará do lado do homem, seja qual fo r o
modo pelo qual o ser humano é despertado para a necessidade de fazer
o que lhe compete, mas sim nessa dádiva que é o perdäo dos pecados a
p a rtir do m istério de Deus, condiçâo de possibilidade para uma
conduçâo de vida a p a rtir da Luz que vem do alto, conduçâo que sempre
acontecerá mediante os m ovim entos de ida e volta p ró prios ao destino
histórico do ser humano.
IV. Da Id o la tría ao Ícone
A religiosidade idolátrica, como vimos, consistirá sempre, em ú ltim a
análise, num falhanço da vida de oraçâo e, p or isso, há nela uma
tendência a ganhar expressäo sob formas violentas. Nela perde-se de
vista quer o “totalm ente o u tro ”, quer a presença do outro homem na sua
imediatidade. O que nos resta, portanto, é uma religiosidade que
transform a o ser humano e a alteridade do outro no ser “objecto de um
objecto”, como d iria Feuerbach. A origem das ideologias está justamente
neste desfazer-se de uma auténtica relaçâo de adoraçâo. Näo admira,
p o r isso, que as diversas formas de depreciaçâo da verdade acabem
sempre, mais tarde ou mais cedo, p or assumir um carácter to ta litá rio .
Na verdade, elas negam a conditio humana na sua essencialidade
relacional, tentando a firm a r a sua näo-verdade. Ora esta, precisamente
na m edida em que falha a verdadeira condiçâo humana, só pode ser
m antida mediante recurso à violência.
Quando o ser humano se afasta da seriedade da realidade que é a
história, cai numa das possíveis formas de idolatria, seja a daquele que
se julga capaz de co ntro la r os destinos do Reino dos Céus ou a daquele
que recusa a Deus qualquer presença na realidade histórica do mundo.
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O terreno propicio para a verdadeira oraçao consiste num entregar-se
ao risco que é a história, a qual se escreve em funçao de uma linha que
no essencial passa pela nossa responsabilidade em relaçao ao outro.
Segundo Simone Weil, a id o la tria começa quando o ser humano,
sequioso p o r um bem absoluto, se dispensa da requerida atençao
sobrenatural e nao possui a paciência de deixar que ela cresça. No
essencial, a id o la tria resulta de uma atitude de abandono da paciência,
pois ela dá-se sempre que se verifica uma ru p tu ra na atitude de espera e
de atençao ao Outro, ru p tu ra esta de que resulta uma transformaçao do
m ovim ento de transcendência numa afirmaçao idolátrica de si e num
posicionamento correspondente marcado p o r uma falsa transcendência
e uma indevida afirmaçao de posse.
A consequência mais grave deste posicionamento é, naturalm ente, a
transform açao da realidade fin ita num falso infin ito. Dessa forma, com
efeito, o ser humano passa a o rie nta r a sua existência em funçao de um
ídolo, ligando a essa instância o destino da sua p ró p ria existência. Na
term inologia de E. Levinas, podemos dizer que dessa form a a existência
humana fica decisivamente reduzida a uma dimensao sincrónica,
marcada p o r uma atitude de dom ínio e de controlo em relaçao ao ser.
Este horizonte id o látrico pode, naturalm ente, assum ir diversas formas,
como seja a busca do poder a todo o custo, a busca desenfreada do
máximo lucro, o nacionalismo exacerbado, a paixao pela guerra como
meio de solucionar problemas e conflitos, ou ainda o rebaixamento do
ser humano à pura condiçao de animalidade. A lista dos ídolos que se
deixam adorar pode, evidentemente, ser alargada. Na realidade, cada
um de nós deve p ro curar id e ntifica r aqueles para que propriam ente
tende.
Comum a todas as manifestaçoes da id o la tria é, sem dúvida, a
característica que todos os ídolos possuem de d e stru ir o tempo. Com
efeito, todo aquele que sucumbe a um horizonte idolátrico deixa de te r
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tem po para o que quer que seja, a nao ser para satisfazer a voracidade
desse mesmo ídolo. A pessoa apanhada pela idolatría perde a
capacidade de dedicar tem po ao outro, de modo que ele se vê na
im possibilidade, por ele mesmo criada, de sair do horizonte sincrónico e
de se a b rir à interrupçao que é o te r tem po para o outro e, dessa forma,
estar atento ao chamamento, na realidade, à vocaçao do totalm ente
outro. Podemos dizer que o fenómeno típico das nossas sociedades
modernas de nao te r tem po para nada resulta justam ente de um
posicionamento id o látrico diante da tarefa da existência. Nesse sentido,
podemos igualmente dizer que uma das atitudes contrárias à id o la tria
se manifesta justam ente no fenómeno da serenidade , algo como a

Gelssenheit de que fala Heidegger, que nao é outra coisa senao um
radical ter tempo p ara ...
Como víamos antes, a p ró p ria pessoa que reza deve estar atenta ao
perigo de cair numa atitude idolátrica. Isso pode dar-se, p o r exemplo, no
fenómeno da ritualizaçao, fenómeno esse para o qual Freud nos chamou
a atençao, mostrando como isso pode ser o resultado da presença de
traços obsessivos de personalidade. Naturalm ente, é claro que a
repetiçao só p or si pode te r um efeito positivo, como, p o r exemplo,
quando no nosso dia-a-dia repetim os algo, uma palavra, p o r exemplo,
que nos é verdadeiram ente im portante e significativa. Com efeito, o rito
e a repetiçao nao têm de, só p o r si, ser um sintom a de uma religiosidade
decadente. Pelo contrário, eles podem ser sinais autênticos de um
aprofundam ento no m istério in fin ito da existência. Nao é, pois, p or
acaso que este fenómeno pode ser encontrado em todas as formas
históricas de religiao.
A oraçao, como d iria Goethe, tem sempre a ver com o destino daquele
que reza. O eu que reza é um eu que se interroga sobre si mesmo. Na
oraçao autêntica, p o r isso, dá-se sempre uma transformaçao daquele
que reza. Mas o facto de isto acontecer é já um dom. Caso contrário, a
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oraçao transform ar-se-ia num gesto de magia ou de encantaçao. Na
magia, p or exemplo, o sujeito procura a firm a r o seu p ró p rio poder em
face do poder que o transcende, procurando fazer com que o mesmo
seja posto ao seu serviço. O que se passa é que na atitude mágica se
ve rifica uma ru p tu ra da paciência, graças à qual a pessoa que reza
permanece fiel à história e à realidade no seu todo. Daí a im portância
daquilo a que Levinas chama prière sans demande, referindo-se à oraçao
que permanece sujeita ao peso da h istória e dessa form a induz na
h istória a glória do Infin ito . A oraçao verdadeira entrega-se em
disponibilidade ao Deus da m isericórdia, do qual o sujeito da oraçao dá
testemunho justam ente na medida em que a si mesmo se torna
misericordioso. Ora o facto de que alguém permaneça na oraçao sob o
peso da existência histórica tem a ve r com uma atitude de tom ar sobre
si, fazendo-o presente na oraçao, o outro enquanto outro e as suas
necessidades. Quando na oraçao nao nos preocupamos pelos outros,
mas apenas p o r nós próprios, estamos a arrastar sobre nós apenas o
contrário daquilo mesmo que pedimos.
Uma das formas mais subrepticias de infiltraçao do id o látrico na vida
das pessoas tem a ver com a transform açao do culto numa m era sub
esfera da socialidade humana, ou seja, em formas em que o culto se
busca apenas a si mesmo, i.é, se transform a a ele p ró p rio num absoluto.
Isto tem a ver com o facto de, no acontecimento da oraçao em
comunidade, se nos oferecer uma prolepse daquilo que será a
verdadeira convivialidade humana. Isto acontece na autêntica oraçao,
na consciência de que o Reino de Deus ainda está para vir. Quando,
porém, esta diferença desaparece, entao dá-se a elevaçao da socialidade
fin ita à condiçao de Deus. É entao que uma determ inada “religiao” passa
a ocupar o lugar das “coisas ú ltim as” . Isto pode dar-se, e tem-se dado de
facto ao longo da história, quando se absolutizam as etnias ou as naçoes,
ou as raças, ou uma determ inada classe social. O século XX dá-nos
inúm eros exemplos destas perigosas, e mortais, idolatrias. Mas isto
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pode dar-se tam bém com as próprias igrejas. Como dizia Friedrich
Pilgram, “a gente pode p ra ticar id o latría até mesmo com a Igreja”23. Daí
a im portância de estarmos especialmente despertos para este perigo da
idolatria, a qual nos espreita desde m uito perto. Com efeito, a
socialidade humana pode te r um efeito narcotizante, pelo que uma
disposiçao ecstática em relaçao ao colectivo se pode tra nsfo rm a r num
transe colectivo a ser facilmente confundido com a verdadeira
experiência de um ir mais-além-de-si p ró p rio como acontece na
verdadeira oraçao. Na realidade, o que aí se experim enta nao é um
acrescento da nossa capacidade de viver, mas a sujeiçao a forças
mortais. Através dessas situaçoes o in d ivid uo experimenta-se nada mais
do que como uma mera funçao da totalidade, que a si mesma se a trib u i
características da divindade. Essa é a situaçao do “M aria vai com as
outras”, um processo que em ú ltim a análise leva à despersonalizaçao
mais radical. É assim, de facto, que o homem perde o seu p ró p rio
coraçao. A idolatrizaçao do colectivo representa invariavelm ente o fim
da autenticidade humana.
A socialidade que a si mesma se afirm a de form a absoluta chama
sobre si as características do fascinosum et tremendum com que R udolf
Otto caracteriza o “santo”. Ela aprisiona e faz temer. Pois através dela a
m inha existência revela-se apenas como um ser para a morte. Neste
sentido, Levinas in te rp re to u o discurso heideggeriano sobre o Ser como
referindo-se ao Sagrado, dem onstrando que este modo de in te rp re ta r o
ser é em inentemente to ta litá rio , pois, interpretado deste modo, o “ Ser”
im possibilita a condiçao de ser refém em relaçao ao outro. Para Levinas,
na verdade, uma ontologia que se absolutiza torna a ética impossível. Na
medida, porém, em que as religiöes como socialidades constituidas se

23 Cf. Bernhard CASPER
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expöem de modo p articula r à tentaçao da absolutizaçao da socialidade,
torna-se de p rim e ira im portância para as religiöes cair na conta dos
p ró prios perigos que correm de modo a podê-los superar. Numa palavra,
as religiöes, como grandezas humanas baseadas na estrutura humana
de sermos uns-para-os-outros, estäo necessitadas dessa instância que é
a conversäo constante, de modo a se poderem manter, de verdade, como
tementes a Deus. Caso contrário, o resultado será o fanatismo
fundam entalista e, consequentemente, o aproveitam ento violento da
essência das religiöes.
Para obviar à tentaçâo id o látrica resta-nos, na verdade, e repetimos,
re a firm a r o va lo r e a im portância da oraçâo. É sobretudo pela auténtica
oraçâo que o ser humano poderá efectivamente fazer face àquilo que
Joäo Paulo II um dia apelidou de “lib id o id o latriae ”, ou seja, dessa
propensäo do ser humano para a si mesmo se absolutizar. Na id o la tria
passamos ao lado da verdade que nos funda, ou seja, deixamos de lado a
consciéncia de que som os apenas na m edida em que nos reconhecemos
carenciados do outro, que propriam ente nos concede o dom que é o
tempo, que depois se faz o nosso tempo. A nossa estrutura é, p o r isso,
um estar na posiçâo de constantemente sermos levados para fora de nós
mesmos. É, portanto, nesta estrutura que encaixa a oraçâo. De facto, é
no acontecimento da oraçâo que a existéncia humana se abre à salvaçâo,
ou seja, é nela que somos redim idos de toda a alienaçâo e m entira. Na
oraçâo, enfim, dá-se a passagem do ídolo ao ícone, do visível, obra das
nossas mäos, ao invisível, que solicita a nossa liberdade para a paciéncia
do Dom - dom que se recebe, mas tam bém se partilha.

