
 



Teologia  

TEMAS I (CRISTOLOGIA)  

 

INTRODUÇÃO GERAL  

(CRISTO E O CRISTIANISMO)  

 

 Quando começamos a analisar o 

Cristianismo, pensamos sobre o seu 

Fundador e geralmente surgem perguntas 

como: Quem era Cristo? Como era Ele? Qual 

a relação dEle para comigo e minha para com 

Ele?  

 O Cristianismo não é um sistema de 

doutrinas ou regras unicamente, mas a sua 

essência se centraliza em uma Pessoa – Jesus 

Cristo. Respondendo à pergunta de Tomé: “Senhor, nós não sabemos para onde vais; e 

como podemos saber o caminho?” (Jo 14:5), Jesus deixou muito claro que Ele é o Centro 

do Cristianismo, dizendo: “VEgw, eivmi h` o`do.j” (Egô eimi hê hodós, Jo 14:6). Talvez 

Tomé esperasse uma lista de regras e normas como as dos fariseus, mas Jesus mostrou 

que Ele é o único acesso ao Pai e não um mero mediador descartável e desnecessário após 

a chegada ao Pai. Ele mostrou-Se como o Caminho e o Alvo da caminhada.  

 Jesus não é uma mera doutrina abstraída para ser preservada ou comunicada sem a 

essência da verdade. A nossa relação com a Verdade personificada em Cristo não apenas 

determina se conhecemos, mas, se pertencemos à Verdade.  

 O Judaísmo era a religião do Livro (Torah); o 

farisaísmo era a religião dos ideais, mas o 

Cristianismo é a religião de uma Pessoa ideal – Jesus 

Cristo. O Judaísmo tinha os seus heróis como 

Moisés, Abraão e Davi, mas, se algum desses for 

tirado, o Judaísmo permanece. Porém o Cristianismo 

está ligado ao seu Autor, sem o Qual não pode 

existir. Sem Cristo, o Cristianismo morre, pois não é 

apenas uma religião de doutrinas, dogmas ou 

princípios éticos, mas, um relacionamento pessoal 

com seu Autor.  



 A prioridade do Cristianismo não é seguir uma listra de doutrinas, princípios e normas, 

mas se centraliza num relacionamento. O melhor exemplo disto é o moço rico (Lc 18:18-

22): Era um moço muito religioso, porém procurou a Jesus tentando encontrar a Vida 

Eterna e por “ironia” Jesus lhe mandar fazer algo que sempre fazia. Era um bom membro 

de igreja, bom vizinho, dizimista fiel, freqüentava assiduamente a igreja; mas, apesar de 

tudo isto, está alienado do reino de Deus como sua pergunta sugere. O legalismo nada fez 

por ele. Jesus lhe diz que falta-lhe apenas uma coisa, mas esta é essencial – Vem e segue-

Me. Faltava-lhe relacionamento que transcende a todos os dogmas que houvera 

observado.  

 Como Igreja, corremos hoje o mesmo risco de supervalorizar a lei em detrimento do 

Legislador. Confundimos religião com boas obras; geralmente não as distinguimos. A 

religião sem as boas obras é morta e condena-se a se própria, mas as boas obras não criam 

religião com base no relacionamento. Entretanto, o relacionamento gera as boas obras. 

Devemos ir a Jesus como estamos, mas precisamos ser transformados por Ele. Ir a Jesus 

não tira de nós a responsabilidade da obediência; apenas dá-lhe novo propósito.  

 Infelizmente, é mais fácil ver o exterior, 

as regras, proibições, do que responder 

como pessoas à Pessoa de Cristo e ao Seu 

convite. Isto aconteceu com os fariseus e 

por isso Jesus lhes disse as duras palavras 

de Mateus 23.  

 Assim, é possível ser membro da Igreja, 

zeloso, de boa reputação, sem o 

relacionamento pessoal com Deus. Há o perigo de sermos cristãos com experiência de 

segunda mão. É possível crer sem saber porque cremos, guardar os mandamentos por uma 

rotina e obedecer as regras por hábito, sem desejo. Temos que lembrar que o Cristianismo 

se centraliza numa Pessoa e não nas regras. Isto afetará nosso conceito em três aspectos: 

(1) A guarda dos mandamentos deixará de ser a regra para ser a expressão da vontade de 

Quem amamos; (2) Afetará a nossa noção e atitude para com o pecado, passando este a 

ser não apenas quebra de regras, mas a quebra do relacionamento com um Amigo; e (3) 

Afetará grandemente o nosso conceito de salvação, pois não será mais um câmbio ou 

recompensa, mas o princípio dinâmico a viva conexão com o Caminho, a Verdade e a 

Vida.  

Paulo exorta os Coríntios a fazerem não um teste doutrinário ou de normas da  

Igreja, mas a notarem se Cristo neles habitava (2 Co 13:5). As regras desvinculadas de 

Cristo nada valem. O Cristianismo não é mera teoria abstrata e enfadonha. Cristologia 

tem que envolver o relacionamento próprio.  

DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA DOUTRINA DA PESSOA DE CRISTO  



A experiência cristã não pode se basear só no aspecto místico, mas tem que 

entender como Cristo é a Revelação de Deus. A fé cristã repousa na base histórica e 

experiencial com Cristo.  

Nos primeiros séculos do Cristianismo a Pessoa de Cristo teve várias 

interpretações, tendo estas recebido várias divisões como segue:  

  

  

DO PERÍODO APOSTÓLICO AO CONCÍLIO DE CALCEDÔNIA  

OS APÓSTOLOS. No registro 

histórico do NT, o Cristianismo apresenta 

Jesus como pleno Deus e pleno Homem. Seu 

caráter incontaminado é mantido e 

considerado digno de culto e adoração. Isto é 

algo extraordinário, pois os escritores são 

judeus estritamente monoteístas. Os judeus 

nunca aceitaram a helenização com seu culto 

a outros deuses; preferiam morrer a isso.  

Se os escritores foram conscientes das implicações e dificuldades que seus escritos 

gerariam com relação à sua crença, não é manifesto; apenas apresentam a Jesus como 

Homem e Deus. Eles tinham muitas razões (humanamente falando) para O rejeitarem, 

pois Dt 21:23 afirma que o crucificado não merecia nem mesmo ser enterrado. Mas, eles 

se dispuseram a pregar a Jesus e até a morrer por Ele.  

Quando a Igreja começou a crescer (sem o retorno de Cristo), os cristãos 

começaram a pensar na confluência da Humanidade e Divindade em Jesus e passaram a 

suas articulações teológicas. Então começaram a surgir problemas com as heresias e 

desvios da verdade. As discussões se centralizavam em dois aspectos da Cristologia: (1) 

Jesus é Deus e Homem; e (2) Jesus é uma e não duas Pessoas. Surgiram, então, duas 

escolas teológicas, uma, enfatizando a Humanidade em detrimento da Divindade, e a outra 

enfatizando exatamente o contrário.  

O primeiro grupo era formado de judeus, cristãos de origem judaica fortemente 

influenciados pelo monoteísmo dos seus ancestrais. Estes, aos confrontarem com a dupla 

natureza de Cristo, discordaram, o que até certo ponto é aceitável, devido à sua formação 

religiosa.  Estes foram chamados de Ebionitas (ebion, pobres); eram 

pouco conhecidos, defendiam o monoteísmo e começaram a enfatizar 

a Humanidade de Jesus e negar a Sua Divindade. Para estes, Jesus era 

mero Homem, filho de José e Maria; fora qualificado no batismo 

como o Messias.  



Em seguida, surgiram outros, chamados Alogoi (irrazoáveis 

ou inimigos do “Logos”). Consideravam a doutrina joanina do 

“Logos” contraditória ao AT. Viam a Jesus como um mero Homem 

que se encheu do Cristo no batismo.  

Em 275 AD, surgiu o Monarquianismo Dinâmico, liderado por Paulo de 

Samosata, bispo de Antioquia, Síria. Este, na tentativa de preservar o monoteísmo e 

unidade na Divindade, afirmava que a Divindade em Cristo fora um poder impessoal 

procedente de Deus, mas não o próprio Deus. Ele tentou distinguir Jesus do Logos, 

afirmando ser Jesus Homem e o Logos a habitação em Jesus, tendo iniciado por ocasião 

do batismo.  

Por outro lado, surgiram outros grupos, enfatizando 

a Divindade em detrimento da Humanidade de Jesus. O 

primeiro deles foi o Gnosticismo ou Docetismo, uma 

heresia que o acompanhava e foi assim chamada na história. 

Ao contrário dos três grupos anteriores, estes foram 

influenciados pelo helenismo, que dividia o mundo em dois 

reinos (bem e mal; espírito e matéria; corpo e alma). Estes rejeitaram a Revelação visível 

de Deus, pois isto traria contato do espírito com a matéria, do mal com o bem; por isso, 

para eles, Jesus, embora fosse bom, não era Deus, pois se o corpo é mal, o  

corpo e a matéria não podem ser veículos para a Revelação do Deus Supremo. 

Seria impossível que Jesus fosse Deus. Poderia ser ou Homem ou Deus, mas não os dois. 

Afirmavam que Ele tornou Deus conhecido, mas não tinha corpo físico, apenas aparência. 

Seu sofrimento e morte foram irreais, pois o Deus Supremo não sofreria o destrutivo poder 

da matéria. O sofrimento foi aparente e não real; Seu corpo era um fantasma, nada de 

realidade humana.  

1 Jo 4:2 dá a entender que nos dias do apóstolo já havia este tipo de heresia. Seu 

nome provém de “dokeu”, aparência.  

Monarquianismo Modalista. Os adeptos desta teoria, no desejo de preservar a 

unidade da Divindade, passaram a afirmar que Jesus era apenas um modo de expressão 

do Pai e não Deus.  

Arianismo. Como o próprio nome indica, o 

precursor desta ideia foi Ário (250336), um dos diáconos de 

Alexandria. Este trouxe uma terceira alternativa 

intermediária na tentativa de resolver o problema na natureza 

de Jesus. Ele e seus seguidores afirmavam que Jesus, embora 

fosse pré-temporal e sobrenatural, não era Deus, mas a 

primeira e mais importante criação dEste. Ele não era Deus, mas era superior aos homens 

e os anjos.  



Os arianistas se basearam também na filosofia grega. Viam a Deus como 

absolutamente transcendente e impassivo e que por isso não poderia Se comunicar com o 

homem, precisando, portanto, de um intermediário – Jesus Cristo. Afirmavam que se o 

corpo físico é mutável e Deus imutável, então Este não Se manifestara no corpo físico.  

O Arianismo foi condenado no Concílio de Niceia em 325, o primeiro grande 

concílio da Igreja Primitiva. Este concílio apresenta algumas ambigüidades, mas na 

Cristologia foi claro: Jesus ficou reconhecido como Pleno Deus e Pleno Homem.  

Basicamente, este concílio afirmou o seguinte: “Quanto àqueles que dizem que houve um 

tempo em que Jesus não existiu, quanto àqueles que dizem que Ele é de diferentes  

Hypostasis, ou que foi criado, ou que é sujeito a mutações, a Igreja Católica anematiza.”  

A maioria dos bispos rejeitou o arianismo e o principal defensor da ortodoxia foi 

ATANÁSIO (196-373).  

PERÍODO PÓS-NICENO. Do Concílio de Niceia em diante a Igreja Cristã aceitou 

a Cristo como Deus pleno e pleno Homem. Mas, quando a doutrina da Divindade do Filho 

foi oficialmente aceita, o aspecto Cristológico emergiu. Em Niceia, o problema era a 

Trindade; agora, a Cristologia passou a sofrer problemas com a afirmação de que a 

Divindade e a Humanidade coexistiam em uma Pessoa: Jesus Cristo. Daí surgiu o conflito, 

sob a influência das duas grandes escolas teológicas _ Antioquia e Alexandria. De um 

lado, a Escola de Alexandria, com a influência helenística e de outro lado, a Escola de 

Antioquia, com a influência síria, que enfatizava a Humanidade de Jesus, com base nos 

Evangelhos Sinóticos. A Escola de Alexandria era também conhecida como Escola 

Teológica Monolítica.  

Estas Escolas deram origem a várias Heresias 

Cristológicas, cuja primeira foi o Apolinarianismo. Seu 

grande vulto foi Apolinário, Bispo de Laodiceia, província da 

Ásia, na costa da Síria (310-390). Apolinário defendia a 

Divindade em detrimento da Humanidade de Jesus. Embora 

fosse amigo íntimo de Atanásio, aceitara a tricotomia platônica – CORPO – soma; ALMA 

– psyquê e ESPÍRITO – nous (ou centro da razão e personalidade humana).  

Segundo ele, na encarnação Jesus assumiu o corpo humano, a alma humana, mas 

não o espírito, pois o Logos o tirou de sua mente e tomou posse da mesma. Sua teoria tira 

a integridade humana da pessoa de Jesus.   

Ele surgiu num contexto polemico e para preservar a imutabilidade de Jesus, 

afirmou que em vez de espírito humano este tinha apenas o Logos em sua mente e por 

isto era Deus. Sua tentativa era resolver o problema mantendo a divindade e governo de 

Jesus, mas se este fosse não seria genuinamente humano.  



O Apolinarianismo foi condenado no primeiro concilio de Constantinopla em 381. 

Sua mais solida oposição veio de Gregório Naziânzio um dos grandes Capadócios que 

disse: “o não assumido é o não restaurado”. Em outras palavras, se Jesus não assumiu a 

mente humana, logo esta não seria restaurada do pecado na reencarnação.  

A segunda heresia foi chamada 

Nestorianismo encabeçada por 

Nestório, representante da escola de 

Antioquia. Ele era Sírio e entrara no 

mosteiro em Antioquia onde assimilou 

seus conceitos e princípios teológicos, 

estudou com o grande teólogo Teodoro de Mopsuéstia.   

A afirmação básica de Nestório era que haviam duas pessoas separadas no Cristo 

encarnado; uma divina e outra humana. Ele tentou defender a existência das suas pessoas 

colocando uma ao lado da outra. Segundo ele cada uma das duas pessoas retém suas 

características inerentes.   

Mas neste caso, se assim o fosse, não havia Comunicatio Idiomatum (comunicação 

de propriedades). Para ele a divindade estava em Jesus unicamente porque este tinha uma 

grande porção do Espírito Santo.   

Nestório afirmou que Maria não merecia mais o titulo de Theótokos por ser apenas 

mãe de homem. Ele escrevia contra Apolinário, mas foi vulnerável em sua excessiva 

distinção entre a humanidade e divindade de Cristo.  

Até hoje a igreja não lhe deu categoricamente o titulo de herege, pois suas 

afirmações eram muito dúbias. Ele próprio chegou a afirmar que nunca negou a divindade 

de Jesus. Mas foi condenado no concilio de Calcedônia em 451 e morreu no mesmo ano; 

todavia foi condenado mais por seu gênio impulsivo que pela teologia que defendia.   

Em seguida surgiu o Eutiquianismo.  Eutico (378-454), um monge com forte 

tendência antinestoriana, juntamente com seus seguidores tomaram a posição de que Jesus 

era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém de uma forma progressiva. Afirmavam 

que a natureza divina absorveu a natureza humana formando assim uma única natureza. 

Isto questionou a consubstancialidade de Jesus conosco.  



O concilio de Calcedônia que condenou o Nestorianismo condenou também o 

Eutiquianismo que mais tarde foi chamado de monofisismo, pois alguns continuaram 

adeptos da mesma mesmo após sua condenação.  

O Concilio de Calcedônia (451) - Este 

concilio afirmou basicamente o seguinte: “Nós 

todos com uma única voz, confirmamos nosso 

Senhor Jesus Cristo como um e o único filho de 

Deus; ao mesmo tempo pleno em divindade e 

pleno em humanidade. Verdadeiro Deus e 

verdadeiro homem, reconhecido em duas 

naturezas sem confusão, sem mutação, sem 

divisão, sem separação; não sendo a distinção das duas naturezas de forma alguma abolida 

por causa desta união, mas antes a própria característica de cada natureza é reunida para 

formar uma só pessoa”.   

O mérito de Calcedônia é que levantou muros dentre quais limites se dá a 

encarnação. Lá o problema não foi resolvido completamente, mas hoje, 1500 anos depois, 

nós podemos tentar entender algo mais, mas não ousamos afirmar menos do que lá foi 

afirmado.  

Do Concilio de Calcedônia Até a Reforma do Século XVI  

De Calcedônia até a reforma protestante, a teologia teve pouquíssimo crescimento. 

As principais controvérsias ficaram presas ao passado; não passara da tarefa de definir em 

grande parte a questão levantada anteriormente.  

Antes da divisão das igrejas ocidental e oriental, João de Damasco, o ultimo dos 

grandes pais orientais aceitos no oriente e ocidente afirmou que em Jesus os atributos da 

divindade forma comunicados à humanidade e que então quando adoramos a figura 

humana de Jesus estamos adorando a Deus. João de Damasco veio a falecer em 749 AD.  

Na era da reforma houve pouca disputa na área da Cristologia, porque as áreas de 

interesse na época eram outras como: tradição da igreja, autoridade dos pais da igreja, 

justificação e santificação.  



Lutero – como Lutero endossou as decisões de Nicéia e Calcedônia, não havia na 

era da reforma nenhuma controvérsia significativa, apenas uma controvérsia menos entre 

os luteranos e os calvinistas.  

Lutero (+1546) partia não da Cristologia, 

mas em seus debates esta era apenas subproduto 

da teologia eucarística. Enquanto o catolicismo 

romano falava transubstanciação na qual os 

elementos da ceia se transformaria no corpo e no 

sangue de Cristo, Lutero defendia a 

consubstanciação na qual os mesmos elementos 

permaneceria inalterados recebendo, entretanto, a adição do corpo e do sangue de Jesus. 

Para ele, a presença real do corpo e do sangue na eucaristia se tornava possível porque a 

natureza humana de Cristo participava dos atributos divinos, especialmente a onipresença. 

Em sua teoria, o Comunicatio Idiomatum era uma mútua transferência de propriedades, e 

por isso foi acusado por alguns teólogos de eutiquianista por causa dos exageros que 

cometeu.  

A posição de Lutero enfatizava a unidade das suas naturezas de Cristo ao ponto de 

talvez sacrificar a distinção destas. Ele aproximou suas afirmações me grande parte de 

João de Damasco, mas exagerou muito em afirmar a unidade das duas naturezas de Jesus, 

por isso teve sua posição rejeitada pelos teólogos reformadores.   

Calvino – Este afirmava que a natureza humana de Jesus, embora unida a divina, 

não participava de todos seus atributos nem de todas suas propriedades. Afirmava o extra-

calvinisticum. Ele rejeitou a Comunicatio idiommatum de Lutero como suporte para a 

ubiquidade ou onipresença. Segundo este, da pessoa de Cristo pode-se dizer que Ele tinha 

onisciência, todavia seu conhecimento limitava-se a algumas coisas. Em outras palavras, 

a comunicação de propriedades não fora absoluta. Calvino terminou sendo acusado de 

nestorianista por alguns teólogos.  



Da Reforma até o Século XIX   

Depois deste período protestante, o protestantismo entrou em 

pacificação limitando-se apenas a comentar Calvino e Lutero. A 

teologia não teve nenhum crescimento neste período, praticamente; 

era uma época de escolasticismo protestante. E assim passaram cerca de 150 anos. Por 

volta de 1700, no período conhecido como Iluminismo surgiram quatro principais corpos 

religiosos: 1) A Igreja Ortodoxa Oriental, 2) A Igreja (tradição) Católica Romana, 3) A 

Tradição Luterana e 4) Os Reformadores ou Calvinistas, hoje conhecidos como 

Presbiterianos. Os dois últimos corpos religiosos tinham basicamente a Cristologia.  

Neste período as pressuposições religiosas eram uma prioridade de todas as formas 

de pensamento. A Igreja tinha a verdade a cerca de cada disciplina – a teologia era a rainha 

da ciência, embora tenha perdido a coroa e o cetro. A Igreja era a guardiã da verdade e o 

homem perdido, segundo ela afirmava, teria que procurar a Igreja, porque Deus estava 

muito longe da terra e incomunicável com os homens; se comunicava apenas com a Igreja.  

 No Iluminismo, entretanto, a razão se tornou a nova norma ou critério filosófico. 

Neste período a afirmação básica era que só o que faz sentido deve ser aceito. Em vez de 

serva a razão passou a ser o critério da teologia. Os homens só aceitavam aquilo que se 

podia provar pela razão. Então passaram a questionar a igreja; se esta dizia que o homem 

é pecador, então teria que provar. O que imperava era uma visão romântica do homem. 

Afirmavam que este deveria ser deixado livre e então provaria que não era pecador. 

Enfim, tudo passou a ser desafiado, todos os fundamentos foram abalados; tudo tinha que 

ser provado empiricamente.  

O iluminismo afetou a vida humana em todos os aspectos: político, social, religioso 

e teológico. Afirmavam ser impossível compreender algum ser que fosse verdadeiramente 

Deus e verdadeiramente homem. Então surgiu a nova discussão o Jesus histórico do Jesus 

da fé. Com isto iniciou o segundo período cristológico com um poderoso ataque a 

ortodoxia. Afirmavam que o Jesus histórico existiu, mas o Jesus da teologia nada mais 

era do que o resultado da formação dogmática. O Cristo sobrenatural deu lugar ao Jesus 

humano; a doutrina das duas naturezas de Jesus deu lugar ao homem divino.  



Friedrich D. Schleiermacher (+ 1834) – Este foi o pai da teologia 

liberal.  Em seus dias todos haviam abandonado o Cristo e a Igreja, na maioria 

dos intelectuais. Ele tentou colocar a religião fora da razão, dependendo 

apenas de Deus e Cristo como uma nova criação onde a natureza humana é vista no plano 

da perfeição ideal, como a absoluta presença de Deus. Para Schleiermacher era 

exclusividade da pessoa de Jesus é que nEle há o perfeito senso de união do humano como 

divino e que realiza o pleno destino do homem; sua dignidade tem explicação na presença 

de Deus nEle, que tem exclusiva consciência de Deus.  

Afirmava ainda que a encarnação de Jesus pode ter sido apenas a culminação de um 

processo racial e que a singularidade de Cristo não é por ser encontrado numa estrutura 

metafísica, mas por habitar nEle a presença e consciência divina em grau supremo.  

Schleiermacher conseguiu alcançar o seu propósito, embora sua afirmação 

cristológica estivesse parcialmente errada.   

Albrecht Ritschl – Este foi o segundo nome na teologia Liberal (1822 – 1889). 

Nenhum outro teólogo, exceto Schleiermacher, exerceu maior influencia que este. Ele 

explorou as implicações éticas do cristianismo, indicou a relevância e as implicações para 

a vida da comunidade da fé e da igreja.  

Ritschl surgiu quando o cristianismo era atacado como o consolador do homem em 

sua miséria; ou seja, o cristianismo era considerado como algo que faz o homem se 

conformar com a miséria sem desejar ou lutar por uma vida melhor. Sua cristologia toma 

a obra e não a pessoa de Cristo como o ponto de partida. Para ele o grande mérito de Jesus 

foi a sua obra e não a sua pessoa, pois era um mero homem, mas o seu serviço atribuiu-

lhe mérito de divindade. Ele tirou a pré-existência, encarnação, nascimento virginal de 

Jesus. Assim, sua pessoa não importa nada. Pode ser reconhecido como Deus apenas pelo 

fato de induzir os homens viverem vida interior motivada pelo amor. Sua ênfase tentava 

identificar Jesus com os pobres trabalhadores. Sua cristologia era muito naturalística 

fazendo com que a doutrina das duas naturezas de Cristo desaparecesse ficando uma 

panteística identificação de Deus como homem. Afirmava que todos os homens são 

divinos e sua diferença som Deus era apenas uma questão de grau.   



Martin Kahler (1835 – 1912) – Este foi mais um teólogo alemão 

que muito contribuiu para a história da cristologia. Schleiermacher deu 

grande ênfase aos sentimentos, Ritschl super enfatizou a obra, mas 

Kahler desenvolveu um novo conceito de Cristo que atacava 

frontalmente as tentativas do século XIX de reconhecer Jesus como 

mero homem da história. A essa tentativa ele chamou de especulação humana afirmando 

que o Cristo real é o Cristo da Bíblia. Sua ênfase era o Kerigma, a proclamação apostólica, 

o coração do evangelho. Para ele o interessante não é quem escreveu a história, mas o 

Kerigma e não a doutrina ou a história.   

Kahler intentava colocar a cristologia acima da critica. Em grande medida suas 

afirmações eram uma antecipação do aspecto da cristologia que mais tarde viria ser 

defendida por Bultmann e Albert Schweitzer que em 1906 este ultimo escreveu um livro 

intitulado “A Busca do Jesus da História”.  

No final do século XIX e inicio do XX a cristologia tomou uma forma bastante 

diferente da cristologia apostólica; encarnação, nascimento virginal, etc. Tudo ele diluiu 

colocando Jesus como apenas um homem perfeito e protótipo do que o homem poderá ser 

um dia.   

Cristologia do Século XX  

Por volta do ano 1912 o pensamento cristão se afastara de Deus transcendente 

advogando apenas a existência de Deus imanente, subjetivo. Esta compreensão da 

personalidade de Deus era em grande parte consequência do Iluminismo.  

Schleiermacher substituíra as escolas de pensamento pelo sentimento humano. 

Entre 1914 a 1918 ocorreu a primeira guerra mundial marcando o completo fim do 

racionalismo, pois nessa época dispensara a religião afirmando que o antropocentrismo 

seria a solução dos problemas da humanidade, porém a guerra envolveu as nações mais 

civilizadas do mundo provando que dentro do homem havia um “demônio irracional” uma 

vez que este fora capaz de provocar tanto desespero.   

Após a guerra o homem ficou como órfão num mundo sem esperança de nenhuma 

solução vinda do racionalismo e não podia mais voltar completamente à religião. Neste 

contexto surgem duas grandes forças dominantes – o marxismo e o Existencialismo. Este 



ultimo desfia qualquer definição simples. Até este tempo a filosofia grega dominava o 

pensamento humano.  

Nesta época se levantou S. Kiekegaard foi uma voz solitária da Dinamarca no século 

XIX. Na frustração das tentativas humanas sua voz foi ouvida e aceita em grande parte. 

Ele afirmava que toda reflexão deve começar no ambiente concreto com o homem 

concreto; o abstrato trata apenas do irreal. Na ciência e na matemática é possível tratarmos 

de forma objetiva com os fatores sem envolvimento, mas em filosofia e religião só se trata 

vivendo e tomando compromisso com a vida que é o alvo destas.  

Para ele Deus é sempre sujeito e nunca objeto; e por isso o homem passa a ser 

importante. Antecipando crenças futuras, suas afirmações deram origens a uma nova 

ortodoxia.  

Nova Ortodoxia esta foi grandemente preconizada pelos 

chamados três Bs – Karl Barth (+ 1968) Brunner (1976) e R. 

Bultmann (1966). As escolas teológicas estavam sem autoridade e 

estes tentaram trazer a teologia de volta a ortodoxia. Barth 

exclamava:  

”Deus ser Deus”.  

Contudo, apesar do grande progresso conseguido por estes, todos foram educados 

pelos grandes teólogos liberais e sua teologia ficou marca pelo liberalismo. Após a revolta 

do liberalismo contra várias doutrinas ortodoxas, os três Bs trouxeram nova relevância a 

esta, daí o nome “nova ortodoxia” que parece um paradoxo; mas foi assim chamada 

porque seus mestres liberais fizeram com que seus pensamentos liberais colorissem a 

teologia destes últimos, que continuaram aceitando o criticismo bíblico reagindo apenas 

contra o fundamentalismo.  

Sumário das Cristologias Contemporâneas - Antes de mais nada, devemos fazer 

a distinção entre Cristologia ascendente e Cristologia descendente. Esta ultima começa 

com a pré-existência da palavra de Deus, o Verbo que desceu ao mundo e assumiu a carne 

humana, morreu, ressuscitou e foi glorificado para redenção dos homens. Esta foi a ênfase 

da escola de Alexandria, bem como do evangelho de João que omite a genealogia e 

começa com Jesus no céu.  



A Cristologia Ascendente começa com o Jesus na história humana como nós em 

tudo exceto com respeito ao pecado, separado, distinto de todos os homens por 

compromisso com o Reino de Deus. Sua vida de dedicação pelos outros o levou a cruz 

onde foi por Deus exaltado. Esta tem raízes na ênfase de escola de Antioquia e nos 

evangelho sinópticos, especialmente Marcos.  

Quando levada a extremo Cristologia Descendente conduz ao monofisismo ou 

docetismo. Por outro lado, a Cristologia Ascendente quando levada a exagero, transforma 

Jesus em mero homem, apenas um vulto da historia humana – Ebionismo – um homem 

não divino que apenas cumpriu seu papel excepcional na história da raça humana; alguém 

que apenas chama nossa atenção para as demandas do Reino de Deus entre nós.  

A Cristologia Contemporânea teve especialmente dois grandes expoentes, a saber:  

Barth e Bultmann.  

Barth, teólogo calvinista, começou seu 

ministério como pastor nos Alpes da Suíça. Como 

teólogo protestante encontrou poucas evidências em 

suas crenças, até mesmo para os seus sermões. 

Chegou a desafiar a crença da natureza do homem de 

seus dias vendo-a como uma forma de panteísmo. Ele 

enfatizou a diferença entre Deus e o homem e clamava dizendo: “Deixe Deus Ser Deus”.  

Para Barth o homem é pecador e não semideus. Não admitia a existência do Imago-

Dei no homem caído. Ele dividia o homem em dois: o homem fenomenológico, do qual 

se você desejasse saber algo deveria perguntar a filosofia; e o homem real, do qual só a 

revelação poderia dar explicações e não a ciência.  

Em seus dias vocabulário “revelação” quase desaparecera da teologia, contudo ele 

enfatizava que a teologia é Cristologia e que esta só poderia ser conhecida através da 

revelação divina. Afirmava que me Cristo nós temos a revelação de Deus e do homem ao 

mesmo tempo; o Jesus da historia é o Jesus da fé, o Deus entre nós.  

A Cristologia de Barth, embora se apresente de uma forma ascendente, sua ênfase 

é claramente descendente. Ele é o novo Lutero, escreveu milhares de paginas das quais 

muitas ainda hoje são estudadas pelos teólogos.  



O segundo foi Bultmann. Para ele cada pessoa tem um conjunto de ideias da 

natureza do universo, uma cosmovisão que ninguém escolhe, mas recebe de sua cultura, 

a qual muda de geração para geração e de lugar para lugar. Ele situa o homem num 

contexto moderno. Por exemplo, ele dizia que o universo do Novo Testamento é cheio de 

mitos: anjos, demônios, criação, nascimento virginal, etc. falar da invenção de Deus no 

tempo e no espaço é também um mito que o homem moderno acostumado com o radio, 

luz elétrica não pode crer.  

Ele sugeriu um programa de desmitologização dizendo que o Novo Testamento 

apresenta o evangelho numa linguagem mitológica, porem sua mensagem pode ser 

entendida se tirar os mitos dos quais ela não depende. Para ela a essência do cristianismo 

é a análise do homem em sua condição humana. Em outras palavras, sua teologia nada 

mais é do que um antropocentrismo, embora pareça um estudo sobre Deus.  

Desmitologizar, para ele não é apenas eliminar os mitos, mas interpretá-los em uma 

linguagem existencialista. Afirmava que o homem moderno nada pode saber acerca de 

Jesus e sua obra, bem como sua vida e personalidade; tudo que sabe nada mais é do que 

o que a Igreja Primitiva creu sobre Ele. E que o centro da pregação de Jesus era o reino 

de Deus, mas não como um poder fora do homem, porem com um poder dado a nós para 

que sejamos autênticos seres humanos em sua existência.  

Ele faz uma interpretação existencialista da Cristologia e isto faz com que os 

teólogos liberais da esquerda o critiquem por privatizar a teologia.  

Pare ele a ressurreição não ocorreu historicamente, apenas os discípulos 

interpretaram assim. Sua teologia é grandemente filosófica afirmando que a crus transmite 

apenas a ideia da qualidade de fé que deve ser vivida pelos indivíduos para que possam 

ter vida autentica.  



Por outro lado temos os Teólogos protestantes 

com suas afirmações as mais diversas.  

Oscar Cullmann, diferente e mesmo oposto a 

Bultmann. Apresentou uma cristologia pulsional, na qual 

só podemos descobrir quem é Jesus pelo que Ele fez na 

história.   

Paul Tillich, teólogo alemão tinha uma cristologia 

ascendente trazendo, entretanto, nuances adocinonistas. (+ 1996) afirmava que existiu um 

homem em que  

Deus encarnava sua imagem não distorcida, o qual era por toda humanidade chamado 

Cristo e trazia a esperança de que a ansiedade existente em nós pode ser curada.  

D. Bonhoeffer escreveu muito no campo de concentração onde estivera preso. Ele 

apresentou três fases para o homem: liberal, barthiniana ou confessional e ecumênica. 

Este não escreveu nada sobre a cristologia; tudo que sabemos sobre suas crenças são as 

anotações de seus estudo e cartas da prisão. Afirmava que Jesus foi homem por outros 

homens, alguém que viveu para servir, e que assim deve ser a igreja; Cristologia e 

eclesiologia são inseparáveis; Cristo se torna conhecido através dos crentes. Era da linha 

ascendente.   

J. Moltmann também alemão era calvinista. Entre todos os teólogos protestantes 

este é o que mais se aproxima da Teologia e da Libertação. Afirmava que se a cristologia 

é para ser respeitada, devemos então considerar suas implicações políticas. Suas 

afirmações eram basicamente o seguinte: “O Deus crucificado”; o ato da cruz tem que ver 

com justificação. Como pode Deus estar com o homem que Ele abandona? Sua luz não 

brilha na coroa dos poderosos, mas, no Cristo crucificado.  

Outra corrente cristológica digna de nota em nosso século são os teólogos católicos. 

Desde Tomas de Aquino, a cristologia quase não sofreu modificações ficando apenas na 

questão ontológica; quem é Jesus em sim mesmo? As mudanças começaram a surgir no 

meio do século. Impulso principal ocorreu no 15º aniversário do Concilio de Calcedônia 

dai novas formas de ver a Cristologia.  



Karl Rahner (+1984) pode ser considerado o maior teólogo católico do século. 

Este foi orientador de Leonardo Boff quando escrevia sua dissertação doutoral. Partia sua 

teologia da linha ascendente.   

Hans Kung era alemão e grande pensador ascendente, foi excomungado da Igreja 

Católica. Para ele, Jesus não era mera figura cósmica, mas histórica, que foi e disse coisas 

extraordinárias.  

Walter Kaspel é da linha ascendente e começa com a história de Jesus de Nazaré.  

E. Schillebeeckx fala de dois métodos, um humano segundo os evangelhos 

sinóticos e o outro divino conforme o quarto evangelho, mas prefere seguir o método dos 

sinóticos.  

Com respeito a Teologia da Libertação, seus dois expoentes são Leonardo Boff e 

John Sobrinho. Boff escreveu do ponto de vista da história, Jesus não pregava a si mesmo, 

mas o reino de Deus, cuja realização é a completa libertação dos oprimidos dentro da 

história. Para ele Deus ama o lado dos pobres. Afirma que a conversão busca a “práxis”, 

ação e não só teoria.  

  


