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SALVAÇÃO, ENTRE E ALÉM
DAS RELIGIÕES

Prof. Dr. Faustino Teixeira1

Resumo
Tarefa essencial da Teologia hoje é recuperar a dimensão positiva da
salvação. O presente Artigo passa em revista a consciência da salvação
ao longo da História e equaciona a problemática da salvação para a
mentalidade religiosa atual, desafiada pela percepção da pluralidade e do
pluralismo religiosos. Para tal, desfila posições de Paul Tillich, John Hick
e Thomas Merton, entre outros.
Palavras-chave: Soteriologia, Pluralismo Cultural, Diálogo Inter-religioso.

Abstract
Nowadays Theology essential  task is recovering, salvation positive
dimension. This Article  passes in review salvation conscience along
History and adjusts salvation problematic to actual,  religious mentality,
defied by religious plurality and pluralism.  In this sense, it defiles, Paul
Tillich’s, John Hick’s and Thomas Merton’s positions, among other ones.
Key words: Soteriology, Cultural Pluralism, Interreligious Dialogue.

O tema da salvação provoca, na sensibilidade contemporânea, reti-
cências e perplexidades. Trata-se de uma palavra que evoca algo

de paradoxal. A idéia de salvação que nos chegou através da tradição
cristã traz uma densidade negativa, relacionada ao pecado e ao medo2.
A compreensão de salvação esteve sempre muito vinculada à religião,
entendida como o lugar específico onde sua realidade acontece. Trata-
se de uma visão curta, que foi incapaz de perceber que a história da
salvação não se exaure na história das religiões. Como sublinhou com
acerto Edward Schillebeeckx, “na teologia clássica, o que estava em
primeiro plano era o conteúdo da consciência, não a realidade da salva-
ção. A salvação vinha percebida como realidade atuada diretamente pela
palavra de Deus e acolhida na fé, vinculada à pregação da igreja e teste-
munhada na práxis sacramental”3. O exemplo mais impressionante a
respeito encontramos em Fulgêncio de Ruspe (467-532), bispo norte afri-
cano e discípulo de Agostinho. Em seu livro sobre a fé, defende uma
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rígida posição sobre a necessidade da igreja para a salvação, que terá
incidência direta na bula Cantate Domine do Concílio de Florença
(1442)4. Em sua reflexão antipelagiana, Fulgêncio de Ruspe aplica o
tradicional axioma “fora da igreja não há salvação” não apenas a here-
ges e cismáticos, mas também aos pagãos e judeus.  Todo aquele que
estivesse desligado da igreja, mesmo que em vida se desdobrasse em
esmolas ou ações de solidariedade em nome de Cristo, não receberia a
salvação, mas “o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos”5.

A tese defendida por Fulgêncio de Ruspe vai marcar o pensa-
mento comum dos cristãos ao longo da Idade Média, e o início de sua
alteração só começa a ocorrer com a descoberta do “Novo Mundo”
(1492). É a partir desse momento que uma nova reflexão sobre a sal-
vação se inicia, abalando a antiga e rígida concepção sobre o tema.
Deixa-se de sustentar a tese incondicional da necessidade da fé em
Jesus Cristo e a adesão à Igreja como requisitos absolutos para a
salvação, e abre-se espaço para a consideração de uma “fé implícita”.

1 A recuperação do significado vasto de salvação

1.1.1 A retomada da positividade da salvação

A reflexão teológica contemporânea nos mostra com agudeza
que “a salvação existe fora e independentemente de sua consciência”6.
Em sua brilhante tese doutoral, Clodovis Boff assinalou que o tema da
salvação toca o “real” da Teologia, tendo uma valência universal. A seu
ver, o cristianismo não pode ser identificado como o lugar da salvação,
nem mesmo seu instrumento exclusivo. O que o cristianismo possibilita
é uma ocular específica sobre a dinâmica da salvação que cobre toda
a história. Sua contribuição se dá no âmbito da interpretação da salva-
ção e não de sua realização. Nada mais problemático do que identifi-
car a salvação com sua consciência (revelação, fé, igreja). Isso traz
como conseqüência a impossibilidade de se perceber “a presença e a
prática salvadora de Deus fora das práticas explicitamente cristãs e, a
fortiori, fora das práticas eclesiásticas”7. Na verdade, é na prática do
amor que se decide a salvação.
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Tarefa essencial da Teologia hoje é recuperar a dimensão posi-
tiva da salvação. Como sinaliza Adolphe Gesché, em seu sentido pri-
mário, a salvação remete a uma idéia positiva, simbolizada por termos
como salvus (forte, sólido, sadio) e salvar (libertar, remir, resgatar,
preservar). A salvação diz respeito a uma aspiração universal dos se-
res humanos: “conduzir alguém a realizar o sentido de sua existência” e
encontrar o seu destino8. Trata-se de uma aspiração que envolve o ser
humano como um sopro, como um “impulso vital”, incentivando-o a
realizar-se como sujeito e pessoa. A salvação diz respeito à feliz con-
dução da própria vida, de uma vida sensata e bem sucedida.

Mudanças substantivas ocorridas no tempo atual impulsionaram
uma nova perspectiva teológica com respeito ao tema da salvação.
Perde plausibilidade a concepção tradicional que identificava a salva-
ção com a “redenção das almas”. Há hoje um novo redimensionamento
da relação entre o espiritual e o temporal, bem como uma consciência
singular do valor da alteridade. Não se pode mais conceber a salvação
como uma realidade alheia ao agir humano na história. É no exercício
de sua ação histórica que o ser humano realiza sua própria humanida-
de, e isso não é estranho ao dinamismo salvífico. Como apontou com
acerto Yves Congar, a salvação diz respeito à “integridade do homem
total”, envolvendo e abraçando, em seu projeto, a história global9.

1.1.2  A consciência da salvação em curso na história

Firma-se, hoje, com clareza, a idéia de implicação mútua entre
salvação e libertação. Esse foi um tema pioneiro da teologia da liberta-
ção, tendo ultrapassado continentes e se firmado na reflexão contem-
porânea. Já dizia Karl Barth que “quem renega as coisas terrenas dos
homens, renega as coisas celestes de Deus”10. A história da salvação
envolve a dinâmica libertadora humana. As religiões e igrejas são por-
tadoras da tematização e verbalização de uma salvação que acontece
em todo lugar. Elas não podem ser identificadas com a salvação, mas
exercem o singular papel de anamnesi, ou seja, de recordação viva
da vontade salvífica universal de Deus na história dos humanos11. Na
verdade, a história das religiões é apenas um segmento de uma história
bem mais abrangente, que constitui o fundamento básico da realidade
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salvífica. É no mundo que a salvação vem realizada ou negada, daí ser
correto dizer com Schillebeeckx que “extra mundum nulla salus”
(fora do mundo não há salvação)12. Querer vincular a salvação de
forma exclusiva às religiões e igrejas é desconhecer a base profunda
sobre a qual ela se apóia: o mundo e a história dos seres humanos. Isso
levou, com freqüência, “a uma concepção intelectualista, idealista,
sacramentalista e neoplatônico-hierárquica do plano salvífico de Deus,
e ao mesmo tempo a uma concepção unilateral da salvação na
interioridade”13.

A salvação-de-Deus não se reduz ao âmbito das religiões, isso
porque a inteira história da humanidade já se desenrola sob o sopro de
um Deus que cria e liberta suas criaturas. A terra inteira encontra-se
banhada pelo hálito divino, estando “cheia do amor de Iahweh” (Sl
33,5). Antes mesmo da fundação do mundo, a Sabedoria de Deus
(seu Logos) já cintilava a sua delicadeza e cuidado pela morada huma-
na14. A Trindade já habitava o mundo como em sua casa, proclamando
silenciosamente as “coisas ocultas” (Mt 13,35). É essa delicadeza do
perfume divino que anima a espiritualidade de crentes e não crentes15,
facultando o desenvolvimento de qualidades excepcionais do espírito
humano, como o amor, a delicadeza, a simplicidade, a compaixão, a
paciência, o cuidado e a harmonia.

2  As religiões e a questão da salvação

2.1  A presença espiritual nas religiões

Em iluminada reflexão desenvolvida no terceiro volume de sua
teologia sistemática, Paul Tillich fala na manifestação da Presença Es-
piritual na humanidade histórica. A humanidade nunca se encontra “aban-
donada por Deus”, mas vive permanentemente sob o “impacto da Pre-
sença Espiritual”. É uma irrupção que se “manifesta em toda história”,
com poder salvífico e transformador.  Isso não significa, porém, que
toda a história expressa essa Presença Espiritual, uma vez que ela vem
permeada de ambigüidades e contingências. À medida que se integra
nas efetivações ambíguas da vida, a Presença Espiritual sofre os efei-
tos de uma refração. Integradas no tempo e no espaço, as religiões
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captam apenas alusões dessa Presença Espiritual. As religiões são “frag-
mentos” que filtram, a seu modo e diversamente, as energias que pro-
cedem ininterruptamente da Presença Espiritual universal16.

Um desafio que se coloca hoje para as religiões é o de saber
“olhar” e “escutar” a dinâmica da Presença Espiritual que reverbera
nas distintas tradições religiosas. Assim como Prigogine nos convida
ao exercício de “escuta poética” do Kosmo, em favor de uma “nova
aliança” do ser humano com o mundo envolvente, entendido como sua
morada – da domiciliação do ser humano no “frêmito da contingência”
–, somos também convidados ao novo e instigador exercício de escuta
e cortesia para com as outras tradições religiosas.

2.2  A centralidade do Real

As religiões, como mostrou Clifford Geertz, constituem “siste-
mas de símbolos”17. Os símbolos podem ser palavras, relatos, gestos,
objetos, pessoas e ações. E o ritual é um “símbolo religioso unificado”.
Podemos encontrar em determinadas sociedades graus extraordinári-
os de “elaboração de formulações simbólicas da realidade final” e, em
outras, formulações menos complexas. Os símbolos religiosos, como
indica Michael Amaladoss, são “mediadores da transcendência”. Es-
ses símbolos religiosos “aludem ao Transcendente ou Supremo, ou a
algo que esteja para além do que se pode apreender pelos sentidos.
De certo modo, eles não são conhecidos por si mesmos, mas pelo
impacto que causam em nossa experiência (...). É na experiência e
através dela que alcançamos essas realidades espirituais”18. Há que
reconhecer que, mesmo através de ações simbólicas diferentes, co-
munidades religiosas distintas são capazes de comunicar significados
semelhantes. Mas, para se poder compreender os símbolos, faz-se
necessária uma aproximação da tradição histórica na qual eles vêm
gestados. Os símbolos não transmitem um mero conhecimento, mas
uma experiência efetiva. Não há como interpretá-los de modo autênti-
co senão aproximando-se dessa experiência. De forma sábia, o docu-
mento Diálogo e Anúncio, do Pontifício Conselho para o Diálogo
Inter-religioso, ponderou que “uma justa avaliação das outras tradi-
ções religiosas supõe normalmente um estreito contato com elas”19.
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Os símbolos, porém, não constituem representações totalizantes
do Real. Eles apenas aludem ao Real, e de forma sempre fragmentária
e contingencial. Os símbolos são verdadeiros, mas limitados. Eles “não
são representações competentes da realidade. (...) A realidade em si é
muito mais do que dela conseguimos captar através do símbolo”20.
Uma categoria que vem sendo hoje utilizada na teologia do pluralismo
religioso para expressar o núcleo de incidência da Presença Espiritual
é o Real, entendido como a fonte e o fundamento de tudo. Trata-se de
uma realidade inefável, que não pode ser apreendida ou esgotada por
nenhum sistema de crença particular. O Real não pode ser descrito
como ele é em si mesmo, mas somente como é pensado e experimen-
tado em termos humanos. Do ponto de vista humano pode ser carac-
terizado como bom, benigno ou gracioso: como o fundamento de toda
transformação humana que conduz do autocentramento ao
recentramento no mistério envolvente21.

A categoria Real mostra-se mais pertinente para a dinâmica inter-
religiosa por sua peculiar densidade macroecumênica. É um termo re-
corrente nas tradições religiosas hindu, judaico-cristã e islâmica. Na
linguagem sânscrita, da tradição hindu, fala-se em sat (puro ser). No
livro do Êxodo fala-se em Iahweh como “aquele que é” (Ex 3, 14). Na
tradição islâmica fala-se em al-Haqq (real, verdadeiro). O mistério
maior não se encontra, portanto, distanciado do mundo, mas é a “pura
Realidade e a fonte de tudo o que é real”22. Ou em outra forma de
expressão, o Real é o enigma ou mistério que permeia toda realidade:
ele palpita incessantemente no coração da realidade.

Para John Hick, a idéia de salvação está implicada na preocu-
pação central que move as religiões mundiais, no sentido de uma subs-
tantiva transformação da dinâmica existencial voltada para o
“centramento-na-Realidade”. As distintas expressões religiosas tornam-
se, a seu ver, contextos de salvação/libertação à medida que produ-
zem mudanças efetivas nos seres humanos, que podem ser identificadas
por seus frutos morais. Trata-se de uma transformação que “leva do
autocentramento para um recentramento naquilo que, em nossa inade-
quada terminologia humana, chamamos Deus, ou Realidade Última,
ou Transcendente, ou ainda Real”23.
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O Real está sempre-aí, embora não se possa atribuir a ele “qua-
lidades intrínsecas”. Dele não se pode dizer que é pessoal ou impesso-
al, um ou muitos, pleno ou vazio, masculino ou feminino. Ele é em si
inacessível, escapa a todo alcance cognitivo. O seu mistério vem aludi-
do por místicos de tradições distintas: Gregório de Nissa (335-394)
distingue Deus em sua essência de Deus em suas operações na histó-
ria24; Mestre Eckhart diferencia o Deus em si mesmo do “Deus” nas
criaturas25; Gregorio Palamas (1296-1359) fala de Deus em sua es-
sência (ousia) e em sua atividade (energeia); a tradição advaita, no
hinduísmo, distingue o Deus em si do Deus dos namarupa (nomes e
formas)26 e Ibn ́ Arabi (1165-1240), na tradição sufi, destaca a divin-
dade absoluta da divindade das convicções dogmáticas27. Há que con-
cordar com Paul Tillich quando afirma que “o Deus acima de Deus é o
objeto de todo anelo místico”28.

O Real é como a luz do sol que vem apreendida pelas distintas
tradições religiosas de forma diversificada; é como a luz incolor que se
transforma nas inumeráveis cores por ação do olhar das pessoas em
suas existências delimitadas. Ele se traduz como o ponto de arranque
essencial para uma transformação humana. E isso verificamos nas di-
versas tradições religiosas. Embora haja que considerar a ambigüida-
de que marca essas tradições, que podem, muitas vezes, contrariar a
dinâmica descentradora suscitada pelo Real29. A pista efetiva para ve-
rificar esse movimento positivo é a “fragrância de espiritualidade” que
as religiões vão deixando em seu caminho, ou seja, os “frutos visíveis”
do Espírito que acompanham a prática das religiões, na linha do que
fala são Paulo na carta aos Gálatas: os frutos do amor, alegria, paz,
benignidade, bondade, fidelidade (Gl 5, 22).

O que traduz, para Gandhi, a verdade de uma religião é a sua
“fragrância de espiritualidade”, o seu potencial de amor efetivo em
favor dos outros e de afirmação da paz30. E esse é o critério funda-
mental estabelecido por Jesus para o “julgamento divino”: se o exercí-
cio da vida revelou realmente os frutos do Espírito. A salvação diz
respeito a algo bem concreto: uma mudança que pode ser identificada
por seus frutos morais. Como indica o evangelho de Mateus, os puros
de coração “verão a Deus” (Mt 5, 8). A dinâmica salvífica acontece
nas religiões de forma misteriosa, pela ação gratuita do mistério maior.
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Os membros das outras tradições não precisam romper com sua iden-
tidade para viver o dom da acolhida. Eles se salvam “através da práti-
ca daquilo que é bom nas suas próprias tradições religiosas, e seguin-
do os ditames de sua consciência”31.

2.3  O caminho da profundidade

O novo paradigma do pluralismo religioso coloca, no centro do
debate, a convocação à hospitalidade inter-religiosa. O diálogo entre
as religiões vem hoje percebido como um “ato religioso”. O
aprofundamento da experiência religiosa tornada possível em dada
religião particular suscita interrogação e abertura para o mistério do
Real que brilha também em outros lugares. À medida que se vive o
mergulho na própria tradição, cresce a estupefação diante de um mistério
que não pode ser apropriado. Como diz João da Cruz, quanto mais
alto se ousa, tanto mais se cala o entendimento. O aprofundamento
suscita igualmente a consciência de que a experiência religiosa vivida
não pode limitar-se à própria religião. O grande místico sufi, Ibn´Arabi,
dizia que o buscador verdadeiro deveria evitar fixar-se num “nó” reli-
gioso específico, pois um tal vínculo exclusivo poderia deixar escapar
preciosos bens do mistério do Real.

A abertura ao outro desvela potencialidades únicas para acessar
o mistério plural de Deus e as riquezas de sua sabedoria infinita. A
hospitalidade é a porta de entrada e a oportunidade singular para
“redescobrir Deus”. Essa redescoberta não se processa pela superfí-
cie mas pela profundidade, como bem mostrou Paul Ricoeur, com base
na reflexão de Paul Tillich. A imagem da esfera é expressiva para mos-
trar esta nova dinâmica. Se as distâncias são maiores quando se toma
por base a superfície do círculo, elas se encurtam quando a opção é
feita em direção ao seu centro. Ou seja, é no aprofundamento do em-
penho, no enraizamento do compromisso, que se criam as condições
essenciais para o encontro com o outro32.

Essa pista da aproximação pela profundidade indica a impor-
tância da perspectiva mística para poder acessar o mistério que subjaz
na dinâmica da pluralidade religiosa. Como sublinha Thomas Merton,
o grande desafio da contemplação é despertar para a “infinita realida-
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de que existe dentro de tudo o que é real”33. Isso foi muito bem capta-
do por Paul Tillich ao longo de sua reflexão teológica, mas, sobretudo,
depois de sua experiência solar realizada no Japão, em 1960. Ao re-
fletir sobre o tema do encontro do cristianismo com as grandes tradi-
ções religiosas, na seqüência de sua desconcertante experiência no
Oriente, Paul Tillich assinala que o cristianismo só será portador de
uma resposta religiosa à medida que conseguir “romper sua própria
particularidade para a ultrapassar”. Ele diz que isso vai ocorrer medi-
ante o caminho da profundidade, mediante a oração, o pensamento e
a ação:

Na profundidade de toda religião viva há um ponto onde a
religião como tal perde sua importância e o horizonte para o
qual ela se dirige provoca a quebra de sua particularidade,
elevando-a à uma liberdade espiritual que possibilita um novo
olhar sobre a presença do divino em todas as expressões do
sentido último da vida humana34.

Igualmente Thomas Merton, em sua derradeira viagem à Ásia,
fala da radicalidade que envolve o processo de “realização tradicional
e interior”. A seu ver, o contemplativo verdadeiro é aquele que se mos-
tra profundamente aberto à vida e às experiências novas. Alguém não
só capaz de aprofundar e utilizar integralmente sua própria tradição,
mas também de “ultrapassá-la”. Só assim poderá haver, na sua opi-
nião, um terreno comum para o autêntico entendimento inter-religioso.
Para Merton, uma tal experiência estaria reservada unicamente para
aqueles que conseguem não só penetrar, “com a máxima seriedade,
em sua própria tradição monástica”, mas também abrir-se “à tradição
e à herança de experiências de outras comunidades”35.

Onde palpita de forma mais viva a Presença Espiritual não há
lugar para qualquer reivindicação de exclusividade ou absolutismo. A
dinâmica espiritual e a liberdade que a define impedem qualquer
reinvindicação de hybris totalitária. Os místicos de todas as tradições
estão bem cientes disso. Um exemplo vivo encontramos nesta passa-
gem de mestre Eckhart:
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Quanto mais a alma chega no fundo e no mais íntimo de seu
ser, tanto mais a força divina nela se derrama plenamente e
opera veladamente de maneira a revelar grandes obras e a
alma tornar-se bem grande e elevada no amor de Deus,
que se compara ao ouro límpido36.

Para finalizar, não há como desconhecer o efeito que acompa-
nha a tomada de consciência do pluralismo religioso de princípio, ou
seja, a secreta mirada capaz de perceber a riqueza da diversidade
religiosa no misterioso desígnio de Deus. Como sublinha acertada-
mente o teólogo Claude Geffré, “a pluralidade dos caminhos que le-
vam a Deus continua sendo um mistério que nos escapa”37. Essa nova
e urgente consciência suscita o desafio de uma hermenêutica global da
fé cristã, regida pela “arte da empatia”. Todos os fundamentais trata-
dos de Teologia são revolvidos e provocados ao exercício de amplia-
ção do olhar. O pluralismo religioso não apenas resguarda a
irredutibilidade do outro, mas também o senso do mistério e da
transcendência de Deus.
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