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O SOFRER DE DEUS EM NOSSO SOFRER:
Uma leitura a partir da Teologia de Jürgen Moltmann 1

Marcelo Monti Bica
Estudante de Teologia na ESTEF

_________________
   _________________

: Tendo histórias reais de sofrimento como ponto de partida, o autor busca compreender 
como Deus se manifesta no sofrimento humano. Entende que Deus é diretamente afetado pelo 
sofrimento de seus filhos. Vale-se para essa afirmação da teologia de Jürgen Moltmann que desen-
volve a tese do sofrer divino sob enfoque cristológico e trinitário. No primeiro enfoque, constata 
que a morte de Jesus foi lida em perspectiva messiânica e apocalíptica, indicando que, na cruz, é 
antecipada a promessa de novo Céu e nova Terra e a concretização do Reino de Deus. Defende 
ainda, que no abandono do Filho na cruz está o Pai abandonado: tal presença torna a cruz um sinal 
de redenção e salvação. Sendo Deus essencialmente amor e comunhão, entende-se que o evento 
da cruz atinge as três Pessoas da Trindade.

: Sofrimento, impassibilidade, abandono, sofrer de Deus, apatia e simpatia, espe-
rança messiânica, apocalíptica. 

Desde situaciones concretas de sufrimiento, el autor busca compreender de que mane-
ra Dios se manifesta en el sufrimiento humano, pues entende que Dios es directamente afectado 
por el padecimiento de sus fijos. Recurre a las categorias de Jürgen Moltman, teologo que desen-
volve la tesis del sufrir divino en enfoque cristologico e triniterio.

Sufrimiento, impasibilidad, abandono, sufrir de Dios, apatia, simpatia, esperan-
za messianica, apocaliptica.

1  Este artigo é parte do Trabalho de Conclusão de Cur- Este artigo é parte do Trabalho de Conclusão de Cur-
so, apresentado à Banca examinadora na Escola Superior 
de Teologia e Espiritualidade Franciscana, sob orienta-
ção do Professor Me. Vanildo Luiz Zugno.

Cadernos da ESTEF 46 (2011-1) 89-110

COMO PERCEBEMOS DEUS 
EM NOSSO SOFRER

O sofrimento é um fenômeno 
que atinge todos os seres humanos. 

Diante da dor, para aqueles que, em 
sua vida, têm uma referência reli-
giosa, surgem questões referentes a 
Deus. Há, por exemplo, os que jul-
gam sofrer por vontade de Deus e os 
que acreditam que Deus é indiferente 
às suas dores.

Como as pessoas percebem 
Deus em suas experiências de so-
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frimento? Subjacentes às diferentes 
respostas que possam surgir desta 
questão estão teologias ou conceitos 
de Deus que justificam ou conservam 
situações de sofrimento, bem como 
imagens de Deus que fomentam es-
perança e resistência em meio às do-
res do mundo.

Caso 12

A pessoa entrevistada do pri-
meiro caso é do sexo masculino, tem 
39 anos, trabalha em uma oficina 
mecânica no interior do Rio Grande 
do Sul. Foi o único dos entrevistados 
que não se deteve sobre um fato ou 
momento de maior sofrimento em 
sua vida, por acreditar que toda a sua 
vida é envolta em dores e sofrimen-
tos. A entrevista foi concedida em ju-
lho de 2008.

Eu já comi do pão que o diabo 
amassou. Eu nem consigo me lem-
brar de um momento de sofrimen-
to, eu não tive momentos, eu tive 
uma vida toda de sofrimento. [...] 

2 Os relatos aqui apresentados são entrevistas de áu-
dio coletadas no ano de 2008 em diferentes comuni-
dades eclesiais do sul do país. Os entrevistados foram 
convidados a responder as seguintes questões: 1. Pensa 
em um momento de sofrimento que mais te marcou. 2. 
Como tu percebias Deus antes desse momento? 3. Em 
tua experiência de maior sofrimento, como sentias ou 
percebias Deus? A íntegra das entrevistas (em áudio) 
encontra-se com o autor. Os casos apresentados foram 
escolhidos por expressar diferentes contextos e imagens 
de Deus que contrastam entre si.

Já levei cada paulada. E me des-
culpa, eu não acho que Deus tenha 
alguma coisa com isso. Acontece 
uma coisa e falam que é vontade de 
Deus, que Deus permitiu. Pra mim, 
não é coisa de Deus. É uma questão 
de ação e reação, o que eu plantei 
vou colher, [...] o que eu fiz volta 
pra mim. Eu sei que, se me acon-
tece alguma coisa de ruim, ou é 
porque eu fiz algo errado ou porque 
alguém fez alguma de errado. Isso 
vale pra tudo. Por exemplo, se eu 
fiquei doente, é porque eu não cui-
dei do meu corpo. Se acontece um 
acidente de carro é porque o mo-
torista foi imprudente ou outro, ou 
por falha mecânica, ou na estrada. 
[...] As catástrofes naturais aconte-
cem porque estamos destruindo a 
natureza. [...] O que Deus tem a ver 
com isso? [...] Eu não sei, mas acho 
que Deus não se mete com essas 
coisas (mecânico, 39 anos).

Vontade de Deus. É com 
essa resposta que muitos explicam 
acidentes, mortes e doenças. Ob-
serva-se, nos dois casos aqui men-
cionados, que a pessoa entrevistada 
mostra-se claramente contrária a 
esse raciocínio. Nesse caso, Deus 
não é o culpado pelo sofrimento e, 
tampouco, o castigador. Não está 
explícito, contudo, o que significa 
o fato de o entrevistado perguntar: 
“o que é que Deus tem a ver com 
isso?”, talvez deixe transparecer a 
imagem de um Deus indiferente ao 
sofrimento. 
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Caso 2

A pessoa entrevistada tem 40 
anos, é do sexo feminino, professo-
ra do Ensino Fundamental, residente 
numa pequena cidade de Santa Cata-
rina. Em fins de 2007 foi diagnosti-
cada com câncer de mama. A entre-
vista foi concedida em outubro de 
2008. Naquela ocasião a entrevistada 
encontrava-se em tratamento quimio-
terápico. 

Ninguém quer receber uma notícia 
dessas. Quando entrei no consul-
tório, minhas pernas tremiam e eu 
pensava comigo: vai dar tudo certo, 
vai dar tudo certo. Quando eu fiz o 
auto-exame eu já sabia, mas eu não 
queria ouvir: “a senhora está com 
câncer”. E foi isso que eu ouvi: “a 
senhora está com câncer”. Ele co-
meçou a me explicar os tratamen-
tos que eu poderia fazer, mas eu 
não conseguia escutar mais nada, o 
chão parecia ter desaparecido. No 
caminho de casa eu só chorava. [...] 
De madrugada, eu me levantei, me 
ajoelhei na sala de casa e rezei pra 
que Deus me ajudasse. Eu pensei 
assim: esse câncer não é meu. Ele 
apareceu no meu corpo, pois vai 
ter que sair. Eu sei que Deus vai 
me ajudar a vencer, eu tenho um 
filho pequeno pra criar. [...] Não é 
fácil, só sabe quem passa por isso. 
Eu saio da quimioterapia acabada, 
é dor de cabeça, tontura, ânsia de 
vômito. No dia que eu faço quimio-
terapia eu não consigo comer nada 
o dia inteiro. Eu já entro na sala 

dizendo: Jesus, segura na minha 
mão, Jesus segura na minha mão, 
o Senhor sabe o que eu passo, não 
me deixa sozinha [...] (professora, 
40 anos).

No caso apresentado acima 
Deus é invocado para segurar na 
mão, é o Deus que sabe o que ela 
está passando. Em uma primeira 
leitura, esse relato parece revelar a 
imagem de um Deus mais próximo 
e solidário.

O SOFRER DA TRINDADE E 
O NOSSO SOFRER

O contato com sofredores 
deve nos levar a encontrar formas 
de superação das causas geradoras 
de sofrimento. A reflexão que segue 
busca responder a esse propósito, ou 
seja, indaga acerca da contribuição 
de uma leitura em torno do sofri-
mento de Jesus para a superação ou 
enfrentamento das dores do mundo. 
Tem o sofrimento de Jesus Cristo al-
guma coisa a dizer para os sofredores 
de todos os tempos? Como Jesus per-
cebeu Deus em seu sofrer

Tendo como referência a 
Cristologia de Jürgen Moltmann, pre-
tende-se refletir a partir dos seguintes 
questionamentos: Como Jesus per-
cebeu Deus em suas experiências de 
sofrimento? Como o Pai se mostrou 
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na dor do Filho? Como o Espírito 
de Deus participa da cruz de Jesus? 
(MOLTMANN, 1977, p. 277). Segundo 
o teólogo de Hamburgo, antes de se 
perguntar pelo sentido que tem a cruz 
de Jesus para os demais crucifica-
dos da história, é preciso entender o 
que aconteceu entre o Pai e o Filho 
na cruz de Cristo (MOLTMANN, 1977, 
p. 320). Pois somente dessa forma se 
poderá falar de cruz como redenção e 
salvação para toda a humanidade.

O sofrer de Jesus Cristo

Por muitas vezes, ao longo 
da história do Cristianismo, Jesus foi 
apresentado em sua Paixão e Morte 
como aquele que aceita o sofrimento 
de forma obediente e resignada. Tal 
imagem, ao mesmo tempo em que se 
apresenta como consolo para os sofri-
dos, serve para justificar e conservar 
situações geradoras de sofrimento. 
A Cristologia de Moltmann ao con-
trário, ao destacar que no centro da 
fé cristã encontra-se Jesus sofredor, 
apresenta uma proposta de reação à 
apatia e à conformidade. Assim,

No meio de uma civilização que 
enaltece o êxito e o bem-estar e que 
é cega ao sofrimento dos demais, o 
recordar que no centro da fé cristã 
se encontra um Cristo fracassado, 
que sofre e que morre vergonhosa-
mente, pode abrir os olhos dos seres 

humanos à verdade (MOLTMANN, 
1974, p.25).  

Toda a fala em torno dos so-
frimentos de Jesus precisa considerar 
que paixão e morte de Jesus estão 
intrinsecamente associadas a todo o 
seu viver, ou seja, ao que ele pregou, 
ao modo como se relacionava com as 
pessoas e com Deus, à forma como 
era visto pelas pessoas etc. Em outras 
palavras: é preciso ter presente que a 
história da Vida e a história da Pai-
xão de Jesus formam uma unidade 
(MOLTMANN, 1993a, p. 208). 

Como Jesus entendia sua vida 
e missão e como as demais pessoas, 
sobretudo as mais próximas, o viam? 
O Evangelho narra que Pedro, sem ti-
tubear, responde: “Tu és o Messias” 
(Mc 8,29). No item a seguir serão ana-
lisadas as implicações e consequên-
cias dessa afirmação, tendo em vista, 
sobretudo, a paixão e morte de Jesus.

O Jesus sofredor é o Messias

Quando o povo de Israel pen-
sava no Messias, o que esperava? 
Entre as várias compreensões de sua 
época destaca-se a que via o Mes-
sias ou Prometido por Deus ao povo, 
como aquele que faria com que o Rei-
no de Deus viesse a este mundo, que 
libertaria o povo, uma vez por todas, 
de suas opressões.  O Messias estaria 
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em comunhão com todos os sofridos 
e seria a personificação de todas as 
esperanças do povo.

Em várias passagens do NT 
encontra-se a afirmação de que Jesus 
é o esperado, o Messias, o Cristo Se-
nhor3. Moltmann afirma que essa leitu-
ra é pós-pascal, mas afirma que isso foi 
possível porque, provavelmente, todo 
viver de Jesus já refletia seu messianis-
mo. Eis o que diz o autor a esse respei-
to: “Historicamente partimos do fato 
de que Jesus de Nazaré realmente falou 
e agiu messianicamente, de que ele se 
colocou numa relação identificadora 
com as figuras de esperança Messias e 
Filho do Homem” (MOLTMANN, 1993a, 
p. 190). Isso se justifica pelo fato de a 
figura messiânica fazer parte do imagi-
nário religioso e social de Israel4.

Se os sofrimentos de Jesus 
devem ser lidos em conexão com sua 
vida e mensagem, é preciso aceitar 
a morte de Jesus como a morte do 

3  Cf. Jo 1, 41; Jo 4,25; Mt 16,16; Mt 16, 20; Mt 27,17; 
Lc 2,11; Lc 4,41; Lc 9,20; Jo 11,27, Jo 17,3; Jo 20,31; At 
2,31; At 2, 36; Rm 1,4.
4  Atinentes ao Messias encontram-se, segundo o 
autor, expressões como: pessoa messiânica, reino 
messiânico, sinais messiânicos, esperança messiânica 
ou povo messiânico. Messianismo para o povo judaico 
significa esperança constante e renovada. Significa ain-
da: deixar-se guiar pelo espírito de Deus. O termo em 
seus primórdios é de natureza teopolítica, espera-se que 
o ungido de Javé governe em favor dos mais pobres, lib-
ertando os oprimidos. Por isso, a esperança messiânica 
é a esperança de todos os que são marginalizados pela 
história. Messias, por sua vez, é aquele que faz a me-
diação entre Deus e o povo, aquele que conversa com 
Deus. Contudo, não é alguém que tem poderes especiais, 
extraordinários ou divinos (MOLTMANN, 1993a, p.17-32).

Messias. Em outras palavras: na cruz 
estava o Messias. Como entender a 
morte de Jesus dessa forma?

Moltmann procura demonstrar 
que Jesus morre em solidariedade com 
seu povo, com os perseguidos e injus-
tiçados da história, em solidariedade 
com a humanidade e com todo ser vi-
vente. Esse morrer solidário é, por sua 
vez, expressão de seu messianismo. 
Afirmar que Jesus entende seus sofri-
mentos messianicamente significa que 
os entende sempre em relação com os 
sofrimentos de todo o povo: “os sofri-
mentos de Cristo têm as característi-
cas dos sofrimentos de Israel, dos po-
vos de Deus neste mundo sem Deus” 
(MOLTMANN, 1993a, p. 212)5.

O autor enfatiza insistente-
mente que Jesus é o Messias também 
em sua morte. Essa leitura se verifica 
também na Ressurreição. Para Molt-
mann, ‘Ressuscitado’ e ‘Messias’ 
são sinônimos, por isso, conforme 
sua análise, quando os discípulos 
dirigem-se ao Ressuscitado como o 
Cristo, Senhor ou Filho de Deus, não 
estão dizendo outra coisa senão que 
ele é o Messias. Para o teólogo, a res-
surreição deve necessariamente ser 
entendida como um evento escatoló-
gico, o que permite concluir que

5  Na obra “O Caminho de Jesus Cristo” Moltmann 
apresenta a morte de Jesus em solidariedade com todos 
os profetas (p. 209); em solidariedade com todos os 
escravos e os que estavam sob o domínio de Roma (p. 
231), e em solidariedade com todo ser vivente (p. 233).
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O Ressurreto não pode ser isso 
apenas a partir do momento de sua 
ressurreição, mas deverá tê-lo sido 
também em seu sofrimento e mor-
te na cruz, em sua proclamação e 
atuação, em toda a sua vida desde 
o começo (MOLTMANN, 1993a p. 
234)6. 

O que significa para a fé 
cristã afirmar que Jesus morre 
como o Messias de Deus? A cruz 
é expressão máxima de morte, de 
dor, de sofrimento e de condena-
ção. Messias, por sua vez, é sinal 
da presença de Deus, é a personifi-
cação do Reino de Deus. Dizer que 
na cruz está o Messias é o mesmo 
que dizer que na cruz está o Reino 
de Deus, que na Cruz está Deus. 
Essa verdade é surpreendente por-
que confere esperança ainda na 
dor, quer dizer, já na cruz há espe-
rança, antes da Ressurreição já há 
Ressurreição. A esse respeito eis o 
que diz o autor:

Se nos ativermos ao fato de que 
Jesus é o Messias e o Filho de 
Deus até sua morte na cruz, então 
ele trouxe esperança messiânica e 
a comunhão de Deus a todos que 
são obrigados a viver sob a sombra 
da cruz, aos destituídos de seus di-

6  Considerar que Jesus é o Messias em todo o seu 
viver, implica em dizer que Ele é o Ressuscitado mes-
mo antes de sua Ressurreição, por conseguinte, todas 
as suas ações são próprias de um ressuscitado e foram 
ações que ressuscitavam.

reitos e aos injustos7 (MOLTMANN, 

1993a p. 244). 

A partir da constatação fei-
ta acima pergunta-se: Como incluir 
nessa esperança os que sofreram 
antes e depois de Jesus? A respos-
ta moltmanniana a essa questão tem 
dois pressupostos: a morte e a ressur-
reição de Jesus devem ser entendidas 
escatológica e apocalipticamente.8

7  Moltmann em diversas partes de seus escritos apre-
senta a cruz de Jesus como protesto de Deus frente às 
injustiças do mundo. Como entender então que a cruz de 
Jesus é a esperança de Deus também para os injustos e ím-
pios? Cruz não era uma pena para os justos e bons. Cruz 
era castigo para maus e ímpios. Era o lugar e o fim de todos 
que atentavam contra a vida e a ordem social. Considerar, 
portanto, a presença do Messias na cruz, é aceitar que a es-
perança de Deus é também oferecida aos ímpios e injustos. 
Eis um texto, a partir de um outro enfoque teológico que 
elucida ainda mais esta questão: “ao não poupar Deus o 
seu Filho, implica-se nele um perdão para todos os ímpios. 
Enquanto ímpios não estão abandonados de Deus, porque 
Ele abandonou seu próprio Filho, entregando-o por eles. 
Por isso na entrega do Filho ao abandono de Deus radica o 
fundamento da justificação dos ímpios e a aceitação dos in-
imigos por parte de Deus” (MOLTMANN, 1977, p. 344; para 
aprofundar a questão ler MOLTMANN, 1999a, p. 122-140).
8  Segundo Moltmann há correspondência entre os 
termos com alguns diferenciais. Apocalipse e escatolo-
gia, conforme explica o autor, fazem parte da experiên-
cia que os profetas fizeram de tempo. Tal compreensão 
originou-se em períodos em que as promessas e projetos 
de Deus foram interrompidos por processos de domi-
nação, injustiça e opressão. Escatologia, nesse sentido, 
é a promessa de um novo tempo e de uma nova cri-
ação, trata-se de um rompimento com as situações que 
impedem a realização das promessas de Deus. Tempo 
escatológico é o tempo do cumprimento universal das 
promessas de Deus (MOLTMANN, 1993c, p.180-185). Já o 
termo “apocalipse” possui duas conotações: a primeira, 
o autor a emprega referindo-se às contradições de nossa 
época e às reais possibilidades de autodestruição hu-
mana e destruição do planeta; enquanto a segunda, “a 
modo das tradições bíblicas, é uma contracultura. É a 
afirmação e a esperança de que o mundo presente não 
resistirá ao novo , à nova criação de todas as coisas, 
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Os sofrimentos de Jesus são 
apocalípticos

Segundo Moltmann, a Paixão 
e Morte de Jesus foram entendidas 
sob ótica apocalíptica. Na leitura da 
Paixão de Jesus, no Evangelho de 
Mateus, o teólogo encontra imagens 
que confirmam esta tese: trevas co-
brem a terra, o véu do Templo se 
rompe, a terra estremece, os mortos 
ressuscitam (Mt 27,51-52). Tais ima-
gens denotam concomitantemente 
fim e início. Fim dos sofrimentos do 
tempo presente e início do novo céu e 
da nova terra tão esperados pelo povo 
de Israel (MOLTMANN, 1993a, p. 212).

Compreender os sofrimentos 
de Jesus apocalipticamente é, em ou-
tras palavras, conservar a fé e a espe-
rança de que, com a morte de Jesus, 
chegou o fim do mundo que matou 
Jesus, fim dos sofrimentos do tem-
po presente (MOLTMANN, 1993a, p. 
211). Com a morte de Jesus, findam 
os seus sofrimentos, bem como os 
sofrimentos de toda a humanidade; 
daí a expressão ‘fim do sofrimento 
do tempo presente’. Como entender o 
fim dos sofrimentos de todos os sofri-
dos no fim dos sofrimentos de Jesus? 
Moltmann responde a essa questão 
valendo-se, mais uma vez, da relação 
que há entre morte e ressurreição: 

no futuro escatológico de Deus” (REIS, 2003, p. 44; cf. 
MOLTMANN, 1993a, p. 211. 

afirma-se que Jesus foi o primeiro a 
ressuscitar, isto significa que depois 
dele outros ressuscitarão.9 O mesmo 
argumento pode ser aplicado à morte 
de Jesus. A morte de Jesus é o fim do 
que o mata e o fim do que mata e faz 
sofrer todas as pessoas, bem como 
toda a criação. Eis o que diz o autor: 
“Sua morte é, então, a antecipação da 
morte universal e absoluta, e não ape-
nas o seu fim pessoal. [...] Gólgota é 
a antecipação do fim do mundo pre-
sente e do começo do novo mundo...” 
(MOLTMANN, 1993a, p. 213-214)10.

E quando o cristão espera 
que cessem todos os tormentos e do-
res e venha o mundo de Deus a esse 
mundo? A esperança apocalíptica 
que brota da cruz não é jogada para 
um futuro distante. Na imagem apo-
calíptica de Mateus, por exemplo, o 
evangelista ressalta: “Imediatamente 
a cortina do santuário rasgou-se em 
duas partes, de alto a baixo...” (Mt 
27, 52), significando que não há mais 

9  Em Moltmann, cruz e ressurreição são eventos simul-
tâneos: “a cruz assume a ressurreição e a ressurreição 
assume a cruz, iluminando-se mutuamente, ou gerando 
continuidade em face da descontinuidade” (REIS, 2003, 
p. 48). O primado da Ressurreição de Jesus deve ser en-
tendido à luz da compreensão judaica de tempo funda-
mentada nas promessas de Deus. Afirmar que Jesus foi 
o primeiro a ressuscitar significa que este acontecimento 
determina todos os tempos, trata-se de uma abertura para 
o futuro de Deus (MOLTMANN, 1993b, p. 181).
10  A expressão ‘novo mundo’ pode ser entendida em 
Moltmann também como ‘Reino de Deus’, expressando 
assim, intensa relação entre a dimensão messiânica e 
apocalíptica na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo está o 
Reino de Deus e ao mesmo tempo o fim do mundo sem 
Deus (MOLTMANN, 1993a, p. 218).
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barreira entre Deus e a humanidade, 
isto é, na cruz já chegou o mundo de 
Deus. “A original expectativa de tem-
po dos cristãos está determinada pela 
expectativa imediata: o fim de todas 
as coisas está próximo” (MOLTMANN, 

1993a, 217). E o novo céu e a nova 
terra já se fizeram presentes.

Conceber a cruz de Jesus sob 
ótica messiânica e apocalíptica é, por-
tanto, acreditar que na cruz não está sim-
plesmente um morto e fracassado, mas 
está o Reino de Deus que chegou para 
todos os mortos e fracassados. Contudo, 
como não esquecer o grito de abando-
no de Jesus na cruz: “Meu Deus, meu 
Deus, por que me abandonaste?” Como 
conciliar a imagem de Messias com a 
imagem de Jesus abandonado por seu 
Pai na cruz? No próximo item objetiva-
-se investigar o sentido de abandono 
na cristologia moltmanniana. Foi Jesus 
abandonado pelo Pai? Quais são as con-
sequências desse abandono?

Jesus sofre o abandono

Jesus, por onde andou, anun-
ciou que Deus é um Pai amoroso. Ver 
Deus como Pai não foi originalidade de 
Jesus. No Primeiro Testamento Deus já 
é evocado como Pai11. O  como 
Jesus se relaciona com esse Deus que 
é Pai é que é novo. Trata-se  de uma 
relação de proximidade e intimidade. 

11  Cf.: 2Sm 7,14; Jr 31,9; Is 63,16; Ml 1, 6. Cf.: 2Sm 7,14; Jr 31,9; Is 63,16; Ml 1, 6.

Como então aceitar que Jesus, em meio 
a intenso sofrimento, tenha gritado: 
“Meu Deus, meu Deus, por que me 
abandonaste?” (Mt 27,46).

Há inúmeras tentativas de 
interpretações para o brado de Je-
sus na cruz. Santo Agostinho, por 
exemplo, afirmou, que Jesus não 
gritou em seu nome, mas o fez em 
solidariedade com toda humani-
dade abandonada12, ou seja, gritou 
em nome de todos os que passam 
por situação de abandono. Há quem 
sustente que essas palavras foram 
postas na boca de Jesus para de-
monstrar que ele está em consonân-
cia com a tradição religiosa de seu 
povo, uma vez que, para o povo ju-
daico, o Salmo 21 é um arquétipo 
de todos os abandonados (HANS, 
1993, p.452). Seriam apenas tenta-
tivas de suavizar a terrível realidade 
de abandono de Jesus por parte de 
Deus? É possível aceitar que Jesus 
tenha sido abandonado pelo Pai?

12  Agostinho, comentando o Salmo 21, o interpreta 
a partir da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. Eis 
sua interpretação referente aos dois versículos iniciais: 
“Para o fim. Pelo socorro matutino. Salmo de Davi” 
Para o fim. [...] Essas expressões são atinentes à pessoa 
do Crucificado, pois as palavras iniciais deste salmo são 
as que clamou pendente da cruz, representando o velho 
homem, cuja mortalidade carregava. “Deus, meu Deus, 
olha-me. Por que me desamparaste, longe da minha sal-
vação?” Estou longe da minha salvação, porque a sal-
vação está longe dos pecadores (Sl 118,155). “As vozes 
de meus delitos” pois estas palavras não são de justiça, 
mas de meus delitos. Fala o velho homem crucificado, 
ignorando a causa por que Deus o abandonou (AGO-
STINHO, 1997, p.191).
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Moltmann é favorável à inter-
pretação que considera fato histórico 
o grito de Jesus na cruz, pois, caso 
contrário, tal grito teria sido esqueci-
do pela comunidade cristã. Se tivesse 
sido apenas leitura teológica, a comu-
nidade não daria continuidade a essa 
interpretação, visto que sem ela não 
teria diante de si a escandalosa contra-
dição: em seu viver Jesus faz a experi-
ência de Filho de Deus; em seu morrer 
Jesus faz a experiência de abandonado 
de Deus (MOLTMANN, 1993a, p. 228).

Para Moltmann, o abandono 
de Deus tem que ser compreendido 
como relação entre Deus e Deus, ou 
melhor, como tensão que afeta a re-
lação entre Pai e Filho (MOLTMANN, 

972, p. 727)13. Tensão essa que inicia 
ainda no Getsemani. Ao analisar as 
narrativas da Paixão de Jesus, o teó-
logo constata que o mesmo Jesus, que 

13  Quando Moltmann utiliza-se de ex-
pressões como “Deus e Deus”, ou “Deus 
abandonou ou entregou Deus” está em con-
sonância com a Teologia Luterana que, para 
tratar das relações entre as Pessoas da Trin-
dade, emprega o conceito simples ou geral 
de Deus (cf. Moltmann, 1977, P.346-347). Para 
André Torres Queiruga, a expressão é impró-
pria. Este teólogo sustenta que “o aconteci-
do na cruz não é algo entre ‘Deus e Deus’ 
mas justamente fruto do anti-divino na his-
tória (Torres Queiruga, p. 121). Contudo, um 
posicionamento não exclui o outro, ou seja, 
a cruz é consequência do antidivino e, ao 
mesmo tempo segundo a tese moltmanniana, 
é expressão da relação entre o Pai e o Filho.

por diversas vezes se recolheu para 
estar a sós com seu Deus e Pai, agora, 
diante da proximidade da morte, não 
quer estar sozinho e pede a compa-
nhia de seus discípulos (MOLTMANN, 

1997, p.36). 
De que tem medo Jesus? Para 

Moltmann, não se trata de um medo 
apenas em razão da morte física. O 
medo de Jesus é receio de ser aban-
donado pelo Pai. O que implica em 
constatar que tudo o que acreditou e 
pregou não é verdadeiro. Ou seja, se 
o abandono de Deus se efetiva, as es-
peranças e crenças de Jesus também 
não se realizam:

Ou seja, a experiência do abandono 
de Deus com a clara consciencia de 
que Deus não está longe mas muito 
perto e precisamente na consciência 
plena da proximidade de Deus, ser 
excluído por Deus, nisso consiste 
a tortura do inferno (MOLTMANN, 

1974, p. 114).

Para Moltmann, a prece de Je-
sus no Getsêmani configura-se como 
silêncio de Deus (e, por que não di-
zer, distanciamento de Deus?), dando 
a impressão de que a unidade entre 
Pai e Filho, tão proclamada por Jesus, 
está se rompendo (MOLTMANN, 1993a, 
p. 228). Para o autor, o distanciamen-
to só não é maior em razão da peti-
ção de Jesus: “Meu Pai, se é possível, 
afaste de mim esse cálice. Contudo, 
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não seja feito como eu quero, e sim 
como tu queres” (Mt 26,39). Jesus 
quer que se cumpra a vontade do Pai, 
nisso revela sua unidade com o Pai. 
Concomitantemente, pede que o cáli-
ce seja afastado. Segundo Moltmann, 
o cálice amargo que Jesus não quer 
beber é o abandono pelo Pai. Nes-
se sentido, o grito de Jesus na cruz 
é prece não atendida, ou seja, Jesus 
bebeu o cálice do abandono (MOLT-

MANN, 1997, p. 37).
Para o Cristianismo, a cruz é 

objeto de veneração, sinal de devo-
ção e fé. Entretanto, que sentido tem 
a cruz, uma vez que apresenta o úni-
co momento da vida de Jesus em que 
Deus não está presente? Se Cristo foi 
de fato abandonado por Deus, urge 
perguntar: Que Deus é esse que aban-
dona o próprio Filho? Onde estaria 
Deus no momento de maior aflição 
de Jesus? 

A única alternativa que a 
Teologia da Cruz moltmanniana 
encontra para a pergunta do Cristo 
moribundo é esta: “O próprio Deus 
estava em Cristo. A fraqueza de Je-
sus foi também fraqueza de Deus...” 
(MOLTMANN, 1993a, p. 242-243), no 
Cristo abandonado está o Pai aban-
donado. Pois, “se a Jesus, o cruci-
ficado, se chama imagem vivente 
do Deus invisível, isto significa: 
que ele é Deus e é Deus assim” 
(MOLTMANN, 1977, p. 285). O Deus 

que abandona é ao mesmo tempo o 
que é abandonado. A cruz de Cristo 
deve, portanto, ser entendida a par-
tir da dialética da contradição, isto 
é, nela estão presentes morte e vida, 
Deus presente e Deus ausente, pe-
cado e graça. 

A SALVAÇÃO NO DEUS 
ABANDONADO 

Que importância tem para a 
fé cristã afirmar que no abandono de 
Cristo na cruz está também um Deus 
abandonado? Se na cruz de Cristo 
Deus não estivesse presente, o que 
haveria? Se a cruz de Cristo estivesse 
sem Deus, haveria apenas um homem 
sofrido, fracassado em seus projetos, 
como tantos outros que assim morre-
ram. Afirmar que na cruz de Cristo 
está Deus é, por sua vez, imprescin-
dível para que se compreenda a morte 
de Jesus como salvação para toda a 
humanidade. Eis o posicionamento 
do autor a esse respeito:

Que é, então, a salvação? Só mes-
mo estando em Deus toda perdição, 
o abandono de sua parte, a morte 
absoluta, a maldição infinita da con-
denação e o submergir no nada, so-
mente então representa a comunhão 
com este Deus a salvação eterna, a 
alegria infinita (MOLTMANN, 1977, p. 
349).  
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O Pai envia o Filho a todas 
as realidades que expressam abando-
no de Deus, e se faz um com o Filho, 
também em forma de abandono. Por 
conseguinte, pode-se falar da presença 
de Deus em um mundo sem Deus. E o 
que é a presença de Deus senão o pró-
prio Reino enxertado no anti-rei no? 
Assim, entende-se a fala do teólogo de 
Hamburgo: “Com a entrega do Filho, 
ele nos dá tudo e nada nos pode se-
parar dele. Com isso começa a lingua-
gem do Reino de Deus” (MOLTMANN, 

1993a, p. 239). Neste contexto, Reino 
de Deus e salvação devem ser enten-
didas como realidades análogas, visto 
que, desta forma, “todos os condena-
dos e abandonados por Deus podem 
agora, no Crucificado, experimentar 
a comunhão com Deus” (MOLTMANN, 

1978, p. 60). E ainda: “Desta forma, 
a cruz de Cristo é sobre a terra, para 
os cristãos, o fundamento para se acei-
tar este mundo abandonado e absurdo 
como o mundo de Deus” (MOLTMANN, 

1974, p. 34).
A presença de Deus no Cris-

to abandonado é força de salvação, é 
força que se transforma em resistência 
e luta contra toda dor e sofrimento. A 
presença de Deus no Cristo abandona-
do é o Reino de Deus entre nós, mas é 
também o Reino de Deus que está para 
vir pois enquanto houver abandona-
dos na história ainda é preciso clamar: 
“Vem Senhor Jesus!” (Ap 22,20). En-

quanto houver abandonados, ainda se 
escutará o terrível grito que não quer 
e não pode ser abafado: “Meu Deus, 
meu Deus, por que me abandonaste?” 
Tal pergunta será plenamente respon-
dida, “de modo satisfatório e redentor 
somente na parusia do Ressurecto e 
naquele Reino no qual, por fim, Deus 
enxugará toda lágrima (Ap 21,14)” 
(MOLTMANN,   1993a, p. 236).

Aceitar que na entrega do Fi-
lho está o Pai, que também se entrega 
e se abandona por amor aos abando-
nados da história, exige um rompi-
mento drástico com conceitos e ima-
gens que sustentam a impassibilidade 
de Deus. Como isso pode ocorrer? 
Como fundamentar o axioma da pas-
sibilidade de Deus? Estas questões 
serão refletidas no próximo item. É 
possível pensar sofrimento em Deus? 

O Deus que não pode sofrer

A fala do mecânico apresenta-
da no Caso 1 parece fundamentar-se 
em um conceito de Deus que não com-
porta dor, sentimentos, mudanças e 
morte: “Já levei cada paulada... E, me 
desculpa, eu não acho que Deus tenha 
alguma coisa com isso... O que Deus 
tem a ver com isso?... Eu não sei, mas 
acho que Deus não se mete com essas 
coisas” (mecânico, 39 anos). 

Acreditar que Deus é apático 
não significa que é indiferente às dores 
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humanas. Este Deus também é salva-
dor e liberta do sofrimento, contudo, 
é incapaz de sofrer. Liberta dos sofri-
mentos porque é todo-poderoso. E jus-
tamente pelo fato de não ser marcado 
pela dor é que pode aliviar as dores do 
mundo. Como isso ocorre? O que se 
entende por apatia? Quais as consequ-
ências de um Deus impassível?

Segundo Moltmann, o axioma 
da impassibilidade de Deus presente 
na teologia e na mística cristã é uma 
herança da filosofia grega. Por apa-
tia, a filosofia entende: autodomínio, 
liberdade interior, capacidade de não 
ser afetado por algo interno ou exter-
no, imobilidade, imutabilidade (MOLT-

MANN, 1977, p.383). Destarte, para a fi-
losofia, deve ser excluído do conceito 
de Deus o que caracteriza as pessoas e 
o mundo, a saber: pluralidade, movi-
mento, transformação, sofrimento. 

O Deus platônico e aristotéli-
co não pode ser denominado por ne-
nhuma imagem ou propriedade que 
se aplique ao ser humano. Não sen-
te raiva, ódio ou ciúmes. Tampouco 
sente amor, afeto ou amizade14: “a 

14  Nesse contexto, a impossibilidade de Deus poder 
amar ou ter qualquer outro sentimento é um argumento 
que, ao contrário do que pode parecer, absolutisa o ser 
humano e valida os argumentos ateus: “Un hombre que 
experimenta la impotencia, un hombre que sufre porque 
ama, un hombre que puede morir, es por lo tanto, un ser 
más rico que un Dios omnipotente, incapaz de sufrir y 
de amar, inmortal. Por eso, para un hombre consciente 
de la riqueza de su propio ser en su amor, sufrimiento, 
protesta y libertad, un Dios así no le es un ser necesario 
y supremo...” (MOLTMANN, 1977, p. 312).

substância divina é a base fundante, 
sustentadora, eterna e permanente 
em relação a este mundo dos fenô-
menos transitórios e por isso mes-
mo não pode estar submetida aos 
destinos deste mundo” (MOLTMANN, 

2000, p. 35). Se Deus estivesse em 
constantes transformações, o que 
daria estabilidade ao mundo? So-
mente o estável pode suportar a ins-
tabilidade.

O axioma da impassibilida-
de divina aplicado à teologia cristã 
parece ser um critério que funda-
menta ou justifica o agir salvador 
de Deus. Como isso ocorre? Deus 
é eterno, perfeitíssimo, imutável. O 
ser humano, ao contrário, está sujei-
to à temporalidade e limites, a do-
res, destruição e finitude. Salvação 
neste contexto é participar da Vida 
de Deus, ou seja, gozar dos atributos 
divinos. Caso Deus fosse diferente, 
em quê nos sustentaríamos? E mais, 
se em Deus houvesse sofrimento, 
não haveria então descanso eterno? 
(MOLTMANN, 1977, p. 298). O teó-
logo de Hamburgo esclarece que “a 
limitação lógica dessa argumentação 
reside em que ela só reconhece duas 
alternativas: ou impassibilidade es-
sencial, ou fatal sujeição ao sofri-
mento” (MOLTMANN, 2000, p. 37). 
Logo, o sofrer como escolha delibe-
rada em prol de quem se ama, está 
descartado dessa imagem de Deus 
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(MOLTMANN, 1977, p. 325). Deus sal-
va porque é o Deus todo-poderoso e 
impassível.

Geralmente, as imagens que 
temos de Deus são herança cultu-
ral e, sobretudo, fruto de nossas 
relações inter e intrapessoais. Uma 
pessoa que tem a relação com seus 
pais marcada por autoritarismo, por 
exemplo, provavelmente transferirá 
essa imagem para Deus, tendo assim 
um Deus autoritário. A imagem de 
Deus, por sua vez, justificará, ainda 
que inconscientemente, ações auto-
ritárias15. 

Moltmann observa que, ao 
longo da história da Igreja, principal-
mente a partir de Justino, predicados 
imperiais foram atribuídos a Deus. 
Em contrapartida, a imagem de um 
Deus onipotente e impassível servia 
para justificar ações e comportamen-
tos autoritários, e com pretensões de 
domínio e grandeza por parte de di-
rigentes religiosos e políticos. Con-
tudo, há de se perguntar: está essa 
imagem em concordância com a ima-
gem de Deus apresentada por Jesus 
Cristo? A este respeito diz o teólogo 
da esperança: “Um Deus pensado em 

15  Sobre o duplo movimento no conceito de Deus, 
ver o artigo: MOLTMANN, 1973, p. 3-5. Neste artigo o 
autor explica que nossa sociedade se pauta por valores 
como força, ação (ativismo), competência, êxito.  Não 
por acaso, o Deus dessa sociedade será o ‘Todo Podero-
so’. Consequentemente, o fiel que crê nesse Deus será 
insensível e talvez rejeite tudo o que em si e nos outros 
representa fraqueza, fracassos, dor e sofrimento. 

sua onipotência, perfeição e infini-
tude às custas do homem, não pode 
ser o Pai de Jesús” (MOLTMANN, 1977, 
p.355). Este conceito de Deus não 
responde aos gritos de dor e aban-
dono dos sofridos da história16. Urge 
então, adentrar no ‘mistério do Deus 
sofredor’.

O Deus que sofre

É possível pensar o sofrimen-
to em Deus? Quais são as consequ-
ências da fé em um Deus sofredor? 
O que pode representar o sofrimento 
de Deus para todos os sofredores da 
história? A teologia em torno de um 
Deus sofredor terá sentido se fomen-
tar uma solidariedade ativa entre os 
sofridos, levando-os ao reconheci-
mento da participação de Deus em 
seus sofrimentos e, ao mesmo tem-
po, fazendo com que participem 
dos sofrimentos de Deus no mundo 
(MOLTMANN, 1981, p. 66). Portanto, 
a fé em um Deus que se revela nos 
sofrimentos terá de provocar ati-
tudes de resistência ao sofrimento, 
procurando superá-lo. 

16  O conceito de Deus Pai sob ótica monoteísta patri-
arcal ressalta Deus como Senhor e Criador do Universo.  
É pela onipotência de suas obras que se dá a conhecer. 
Para Moltmann, pelo conhecimento natural de Deus se 
terá acesso tão somente a Deus como Senhor e Sober-
ano (cf. MOLTMANN, 1981, p. 63). O autor não descarta 
o conhecimento natural de Deus, contudo, ressalta que 
tal conhecimento é usado para autodivinização humana 
(MOLTMANN, 1977, p.295).
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Considerar o fato de que Deus 
é afetado pelo sofrimento não implica-
ria dizer que Deus estaria condiciona-
do por nossas necessidades? O axioma 
da imutabilidade e da impassibilidade 
afirmava a liberdade de Deus. Sofrer, 
nesse caso, seria equivalente à falta de 
liberdade. Para Moltmann, sofrimen-
to e liberdade não são em Deus reali-
dades antagônicas. É justamente pelo 
fato de Deus ser livre que escolhe par-
ticipar de nossos sofrimentos. Trata-se 
de um sofrimento ativo. Deus escolhe 
sofrer conosco porque nos ama. Caso 
contrário, “se Deus fosse impassível 
em todos os sentidos e, por tanto, ab-
solutamente, também seria incapaz de 
amor. […] Uma impassibilidade nes-
te sentido contradiria a esencia cris-
tã fundamental de que Deus é amor” 
(MOLTMANN, 1977, p. 325).

Sustentar que Deus é afetado 
pelas contingências históricas, não 
implica abrir mão da imutabilidade 
de Deus afirmada pelo Concílio de 
Nicéia? Para Moltmann, as conclu-
sões do Concílio indicam simples-
mente que Deus não está constran-
gido ou submetido a algo externo, 
o que não significa que não mude. 
Neste sentido, eis o que diz Molt-
mann: “Se Deus não é passivamente 
mutável por outro, como ocorre na 
criatura, pode, contudo, ser livre para 
mudar a si mesmo, e igualmente livre 
para deixar-se mudar por outro por 

sua própria iniciativa” (MOLTMANN, 

1977, p. 324). Deus, portanto, não 
muda ou sofre por influência huma-
na. A mutabilidade em Deus é fruto 
de sua escolha livre.

O sentir e o sofrer de Deus so-
mente podem ser entendidos se rela-
cionados com o seu amor, pois “Deus 
não sofre, como a criatura, por falta de 
Ser. Sofre por seu amor, que é abun-
dância de seu Ser. Neste sentido tem 

” (MOLTMANN, 1994, p. 23). 
A teologia do  divino, por sua 
vez, sustenta que ao mesmo tempo em 
que Deus é o todo-poderoso, é tam-
bém aquele que escolhe acompanhar 
e participar das vicissitudes históricas 
de seu povo17. O sentir de Deus é para 
essa teologia um modo de Deus estar e 
de se relacionar com o mundo. 

O ser de Deus é entendido 
como ser em relação e em situação 
concreta. Pathos divino é, nesse sen-

17  A Teologia do pathos de Deus foi desenvolvida, so-
bretudo, pelo rabino Abrahan Heschel. Em diálogo com 
essa e com outras teologias é que Moltmann constrói o 
seu pensar teológico. Entre as Teologias e teólogos que in-
cidiram diretamente na teologia moltmanniana destaca-se: 
Abrahan Heschel - Conceito bipolar de Deus: O Senhor do 
Universo, que tem no céu o seu trono, arma sua tenda en-
tre seu povo, entre os sofridos, participando de suas dores, 
alegrias e conquistas; Teologia Anglicana: a onipotência de 
Deus se revela em seu amor sofredor, isto é, a grandeza, 
a onipotência e a eternidade de Deus se manifestam de 
forma kenótica; Miguel de Unamuno - angústia de Deus 
(congoja): a agonia de Cristo é expressão do sofrimento do 
mundo e manifesta a agonia de Deus, é como angustiado e 
sofredor que Deus oferece sua compaixão com os sofridos; 
Nikolai Berdiaev: liberdade humana e paixão de Deus es-
tão intrinsecamente relacionadas, Deus sofre pela liberdade 
(cf. MOLTMANN, 2000, p. 39-61). 
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tido, a interação de Deus com o mun-
do18. A dor de um povo é a dor de 
Deus. Por isso, falar do sofrimento de 
Deus é falar de um sofrimento real, 
concreto e não abstrato. Deus sofre 
porque está nos sofridos. A dor de 
Deus em si não existe. Somente exis-
te a dor de Deus na dor do mundo.

É a aproximação deliberada de 
Deus que permite a uma senhora em tra-
tamento contra o câncer possa confian-
temente clamar: “Jesus, segura na mi-
nha mão! Jesus segura na minha mão! 
O Senhor sabe o que eu passo, não me 
deixa sozinha...” (professora, 40 anos). 

O pathos divino é expressão 
da proximidade, da solidariedade e 
da compaixão de Deus para conosco. 
Movido pelo pathos de Deus, o ser 
humano converte-se no que Molt-
mann chama de , 
que é aquele que sente o que o outro 
está sentido. Simpatia, nesse contex-
to, não é mera afinidade, mas aber-
tura total às alegrias e tristezas dos 
outros (MOLTMANN, 1977, p. 390). 

A simpatia humana como 
ressonância do pathos de Deus é um 
sentir que leva à ação e à reação. O 
testemunho dos mártires da América 
Latina ilustra essa ideia. Por que os 

18  Neste aspecto, Dorothee Sölle parece concordar 
com Moltmann. Ao falar de Deus assim se expressa: 
“alguém que de qualquer modo não é um ser pronto e 
acabado a pairar acima de nós e sim aquele que, assim 
como tudo que amamos, está por ser (in fieri)” (SÖLLE, 
1996, p. 101).

mártires sofreram? Sofreram porque 
assumiram ao extremo as dores de 
seu povo. E mais: “Porque o sofri-
mento de todo um povo se interio-
rizou e eles reagiram” (SOBRINO, 
1994, p. 254). Os mártires sofreram 
porque amaram, porque assumiram o 
pathos de Deus, foram movidos pelo 
sentir de Deus. Quando sofremos 
porque amamos, Deus sofre em nós. 
Dessa presença brotam forças para 
resistir e lutar contra todas as situa-
ções geradoras de sofrimento (MOLT-

MANN, 1977, p. 360).
De que adianta para os sofri-

dos saber que Deus sofre com eles? 
Para aquele que é atormentado em 
sua dor, ao mesmo tempo em que 
se entristece ao saber que outros 
também sofrem como ele, sente-se 
confortado por saber que não está 
sozinho. Saber que Deus partilha da 
mesma dor é, antes de tudo, consolo e 
força diante do abandono. A presença 
do Deus sofredor sustenta, sobretudo, 
aquele que sofre injustamente. Neste 
sentido, Moltmann acrescenta:

Quem no meio deste sofrimento gri-
ta por Deus, sintoniza com o grito 
de morte do Cristo moribundo. […] 
Então Deus não é para o que grita 
unicamente o outro oculto, mas, 
num sentido mais profundo, o Deus 
humano que grita com ele (MOLT-

MANN, 1977, p. 359). 
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Um sofredor que faz a experi-
ência de um Deus que assume a dor dos 
sofredores pode confiante e esperanço-
samente proclamar: “Eu não estou to-
talmente abandonado, há alguém que 
se importa comigo”.  A experiência do 
Deus sofredor desperta capacidades de 
reação ao sofrimento à medida que pro-
move a estima, o resgate da identidade 
e da dignidade do sofredor.

Em suma, pode-se afirmar 
que no sofrer de Jesus está o sofrer 
do Pai; o sofrer do Pai é o sofrer do 
mundo. É possível falar em sofri-
mento divino porque Deus é Deus 
em situação, isto é, enquanto assume 
livremente as situações do mundo e 
enquanto assume as situações que 
ocorrem no seio da Trindade. É por 
esta razão que Moltmann afirma que 
somente é possível falar do sofrimen-
to de Deus  (1981, p. 
64). Resta saber como o Espírito par-
ticipa do sofrimento de Jesus.

O sofrer do Espírito

Ao referir-se à presença do 
Espírito Santo na cruz de Jesus, 
Moltmann parte da seguinte consta-
tação: todo o viver de Jesus, desde 
sua concepção, foi movido pelo Espí-
rito de Deus19. A presença do Espírito 

19  As passagens mais significativas da vida e da mis-
são de Jesus são assinaladas pelo agir do Espírito. Eis 
alguns exemplos: Concepção de Jesus: Lc 1,35; Revela-

está em estreita relação com a pos-
tura messiânica adotada por Jesus: o 
Messias é aquele que está repleto do 
Espírito de Deus, age no e pelo Espí-
rito para que o Reino de Deus venha a 
esse mundo. E ainda: “O Espírito faz 
de Jesus o Reino de Deus em pessoa: 
na força do Espírito Jesus expulsa 
os demônios e cura os enfermos. Na 
força do Espírito ele acolhe os peca-
dores e leva aos pobres o Reino de 
Deus” (MOLTMANN, 1999a, p. 68).

Com efeito, “afirmar o mes-
sianismo de Jesus [...] significa afir-
mar a atuação do Espírito como as-
pecto primeiro e fundante da vida de 
Jesus” (REIS, 2003, p. 32). E mais: 
“na vida e na ação do Jesus terreno, o 
sujeito propriamente dito é o Espírito 
de Deus” (MOLTMANN, 1999b, p. 50). 
Ainda que esse posicionamento seja 
extremado, o autor o utiliza para des-
tacar que “as histórias de Cristo e do 
Espírito Santo estão imbricadas uma 
na outra e entrelaçadas de modo inse-
parável” (MOLTMANN, 2002, p. 23)20.

do pelo Espírito Simeão reconhece que o menino apre-
sentado no Templo é o Messias: Lc 2, 25-32; Em seu 
batismo, marcando o início de sua missão:  Mc 1,9-12.
20  Para Moltmann, os Evangelhos sinóticos de-
senvolvem uma Cristologia do Espírito, enfatizam a 
história do Cristo no Espírito. Enquanto João e Paulo 
desenvolvem uma Pneumatologia cristológica, enfati-
zando a história do Espírito no Cristo. Embora concorde 
com esses enfoques, o autor destaca que a história de 
Jesus e do Espírito devem ser lidas sempre em conexão: 
“... não se sucedem simplesmente uma na outra no sen-
tido temporal, mas elas se encontram trinitariamente en-
trelaçadas” (MOLTMANN, 1999a, p. 66-67). 



105

Se o Espírito de Deus está 
presente em todo o viver de Jesus, 
pressupõe-se que estará também em 
sua paixão e morte. Esta presença 
deve ser entendida como 21 
de Deus, o que é o mesmo que afir-
mar que o Espírito habita em Jesus 
e participa de suas dores. Segundo 
o autor, trata-se de um processo 

 ocorrido no Espírito: “é o au-
tolimitar-se e o autorrebaixar-se do 
Espírito eterno e a empatia na pessoa 
de Jesus e na história de sua vida e 
de sua paixão” (MOLTMANN, 1999a, 
p. 68).

Considerando que o Espírito 
Santo está presente na cruz de Jesus 
é preciso investigar como isso ocorre 
e o que o sofrimento de Jesus repre-
senta para o Espírito de Deus. É pos-
sível falar em Espírito crucificado? 
Uma vez que é o Espírito Santo que 
envia, guia e acompanha Jesus em 
todos os momentos, pode-se falar em 
crucificação do Espírito. Esta afirma-
ção parte do fato que não é possível 
acompanhar um sofredor sem ser de 
alguma forma afetado por esse sofri-
mento. Moltmann, ao falar da relação 
que se dá entre Jesus e o Espírito, o 
faz como se estivesse narrando a his-
tória de dois amigos inseparáveis, 

21   Palavra de raiz hebraica. Significa “habitar” ou 
“fazer morada”. O termo foi utilizado inicialmente pela 
literatura rabínica para designar a presença de Deus en-
tre o seu povo (http://pt.wikipedia.org/wiki/shekinah). 
Cf. MOLTMANN, 1993a, p.24.

onde tudo o que ocorre com um dos 
amigos, ocorre com o outro:

Se o Espírito conduz Jesus, então 
ele também o acompanha. Se o 
acompanha, ele também se envolve 
no sofrimento e passa a ser o com-
panheiro do sofrimento de Jesus. 
Nesse caso o caminho da paixão do 
Filho é também ao mesmo tempo o 
caminho da paixão do Espírito, cuja 
força se há de mostrar na fraqueza 
de Jesus (MOLTMANN, 1999a, p. 68).

A presença do Espírito Santo 
na cruz de Jesus não pode ser enten-
dida de forma mágica. O Espírito não 
é uma poção que torna Jesus mais for-
te ou imune às dores. A presença do 
Espírito não exclui o sofrimento, mas 
transforma-se em força para suportar 
e resistir ao sofrimento. A kenosis do 
Espírito, a fraqueza do Espírito é a for-
ça de Jesus que o leva a entregar-se e 
a suportar a dor do abandono na cruz. 

Para Moltmann, a relação 
entre a cruz de Jesus e o Espírito de 
Deus é acentuada no Evangelho de 
João. Neste Evangelho Moltmann 
encontrou argumentos que permitem 
fundamentar uma pneumatologia da 
cruz. Eis como se dá essa reflexão: 1) 
A despedida de Jesus faz referência à 
morte redentora de Jesus na cruz (Jo 
14); 2) O envio do Espírito está asso-
ciado a sua partida: “É melhor para 
vocês que eu vá embora, porque, se 
eu não for, o Advogado não virá para 
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vocês, mas se eu for, eu o enviarei” 
(Jo 16,7). O que permite concluir que 
na morte de Jesus o Espírito de Deus 
se manifesta, e ainda: Cruz e Pente-
costes são eventos correlatos no pro-
jeto salvífico. Observando essa rela-
ção o teólogo acrescenta:

Aqui o novo começo da vida no 
Espírito Santo, é vinculado direta-
mente ao mistério da redenção. Em 
virtude de sua entrega para morrer 
na cruz, Cristo envia o Espírito da 
Vida. É a revelação do amor na dor 
de Deus, a partir da qual se torna vi-
ável a nova vida para os pecadores 
e moribundos... Verdadeira teologia 
da cruz é a teologia de Pentecostes, 
e a teologia cristã pentecostal é a 
teologia da cruz (MOLTMANN, 2002, 
p.25).

Como entender a presença do 
Espírito da Vida na morte de Jesus? 
Para o teólogo de Hamburgo, o Es-
pírito é sempre vivificante, visto que 
“no Espírito não está presente um de 
muitos espíritos bons e maus, mas o 
próprio Deus, o Deus que cria e vivi-
fica, que redime e salva” (MOLTMANN, 

2002, p. 19). É esta força vivificadora 
que faz Jesus vencer a morte, pois, “o 
Espírito de Deus não é somente aque-
le que conduz Jesus em sua entrega à 
morte na cruz, mas muito mais aque-
le que liberta da morte” (MOLTMANN, 

1999a, p. 71). A presença do Espírito 
faz com que morte e ressurreição se-

jam eventos simultâneos. Pela pre-
sença do Espírito, na brutalidade da 
morte irrompe a força da ressurrei-
ção. O Espírito de Deus é o Espírito 
da ressurreição que “confere à vida 
uma direção e uma abertura para a 
frente que é indestrutível e já aquí 
passa sobre a morte a uma vida que 
supera a presente” (MOLTMANN, 1974, 
p. 130).

Tendo presente que na cristo-
logia moltmanniana os sofrimentos 
de Jesus são expressão dos sofrimen-
tos de todo o mundo, a presença do 
Espírito na cruz de Jesus indica que 
o Espírito de Deus comunga também 
de nossas dores, ou seja, em nos-
so sofrer se dá o sofrer do Espírito. 
No grito de abandono dos sofridos 
da história está o grito de abandono 
do Espírito de Deus. “Onde se pode 
ouvir o clamor das profundezas, lá 
também está presente o Espírito que 
vem em auxílio de nossa fraqueza” 
(MOLTMANN, 1999, p. 81) sendo espe-
rança no desespero e ressurreição em 
nossas mortes.

O sofrer da Trindade

A abordagem pneumatológica 
que o teólogo alemão faz da história 
de Jesus parte do fato que “Jesus Cris-
to é, de antemão, um ser em relacio-
namentos e para o qual sua atuação 
consiste [...] em atuações recíprocas” 
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(MOLTMANN, 1993a, p. 111). Atuações 
recíprocas que ocorrem no seio da 
comunidade da Trindade. Jesus é ser 
em relação porque a Trindade em si, 
somente pode ser entendida como re-
lação entre pessoas. Com efeito, para 
se falar do sofrimento em Deus é pre-
ciso falar de Jesus que é movido pelo 
Espírito e que se entrega à cruz com e 
pelo Pai por amor a nós (MOLTMANN, 

2000, p. 87-88).
A principal chave de leitu-

ra para compreender a presença da 
Trindade na cruz, segundo Molt-
mann, é esta: “Deus é amor” (1Jo 
4,16). Autocomunicação e autodife-
renciação22 são dimensões intrínsecas 
desse amor. Por conseguinte, Deus 
é “a capacidade... de sair de si mes-
mo, de transferir-se para o outro ser, 
de participar do outro ser e de entre-
gar-se para o outro ser” (MOLTMANN, 

2000, p. 70). Trata-se, portanto, de 
um amor que acontece sempre e ne-
cessariamente em relação, visto que 
amor supõe comunhão de pessoas, 
de sentimentos, histórias e vivências. 
Neste sentido, “Deus não somente 
ama, mas pessoalmente é amor, deve 
ser ele entendido como o Deus Uno 
e Trino [...] então ele é ao mesmo 

22  O termo parece ser usado pelo autor para enfatizar 
que na Trindade uma pessoa percebe-se na outra e a 
outra em si conservando a especificidade de cada pes-
soa: “Deus é amor, pois o amor não é solitário, mas 
pressupõe diferentes, une os diferentes e diferencia os 
unidos” (MOLTMANN, 2004, p. 258).

tempo o amante, o amado e o amor” 
(MOLTMANN, 2000, p. 71). 

Para Moltmann, a Trindade 
não pode ser pensada como um círcu-
lo fechado. A pericorese trinitária é, 
essencialmente, aberta ao sofrimento 
do mundo, acolhe e assume “as con-
tradições e finitudes da experiência 
humana” (REIS, 2003, p. 36).  O 
amor da Trindade será por consequ-
ência um amor padecente e compas-
sivo, ou seja, um amor que sente co-
nosco e sofre conosco23. No entanto, 
o sofrimento de Deus não possui ape-
nas um aspecto externo. Tem, sobre-
tudo, uma dimensão interna, pois Je-
sus ao ser crucificado leva para o seio 
da Trindade as contradições, tensões 
e conflitos de nosso mundo. A cruz de 
Jesus afeta diretamente a Trindade e 
determina a relação que se dá entre o 
Pai, o Filho e o Espírito (MOLTMANN, 

1977, p. 283). 
Para Moltmann, a cruz de 

Jesus é espaço de manifestação e re-
velação da Trindade; por esta razão, 
pode-se falar no evento da cruz como 
um evento de Deus ou um aconteci-
mento que se dá em Deus, visto que 
a cruz atinge a vida intratrinitária de 
Deus. É na cruz que se percebe como 

23  A Teologia da Compaixão, também entendida 
como “co-sentir” e “sim-patia” foi segundo Moltmann 
utilizada pela primeira vez por Orígenes. Serve para 
designar a essência da misericórdia divina, misericórdia 
essa que ocorre em Deus e extravasa para o mundo (Cf. 
MOLTMANN, 2000, p. 38).
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Deus atua, como a Trindade se rela-
ciona entre si e com o mundo.  Em 
outras palavras: “A cruz se encontra 
no meio do ser trinitário de Deus, 
separa e une as pessoas em suas re-
lações mútuas e as mostra concreta-
mente” (MOLTMANN, 1977, p. 287).

O Deus crucificado é o Deus 
Trindade. Em virtude da autodiferen-
ciação entre as Pessoas da Trindade, 
cada qual sofre a cruz de sua forma. 
Conforme salienta o teólogo, Jesus 
em razão de seu amor pelo Pai, so-
fre por ter sido abandonado. Em seu 
imenso amor o Pai sofre a morte do 
Filho, sofre em sua paternidade. O 
Espírito sofre sustentando a entrega 
do Filho e sendo o vínculo de amor 
que une Pai e Filho (MOLTMANN, 

1993a, p. 239)24.
Quais são as consequên-

cias teológicas de uma abordagem 
que analisa a cruz de Jesus como 
um evento que se dá na intimidade 
da Trindade? Para Moltmann, esta 
tese resulta na superação da lingua-
gem das duas naturezas referentes à 
pessoa de Jesus, visto que o mesmo 
“não foi acometido de angústia e dor 
apenas segundo a natureza humana, 
como rezava a tradição escolástica, 
mas sim na sua pessoa, na sua rela-

24  Este posicionamento, como se pode notar, distan-
cia-se completamente do Teopassionismo. Sobre a for-
ma como sofre cada pessoa da Trindade confira ainda: 
MOLTMANN, 1977, p. 344 e 347; 1993a, p. 242; 1999a, 
p.70. 

ção com o Pai, isto é, na sua filiação 
divina” (MOLTMANN, 2000, p. 90). Re-
sulta também na superação da dicoto-
mia entre Trindade Imanente e Trin-
dade Econômica (MOLTMANN, 1977, 
p. 348), tendo presente que o “sofri-
mento extratrinitário e o sofrimento 
intratrinitário guardam correspon-
dência entre si, pois a paixão divina 
do amor para fora fundamenta-se na 
dor do amor interno” (MOLTMANN, 

2000, p. 38-39), são em si, expressão 
de uma realidade indivisível25. 

Conceber a Trindade como 
acontecimento implica em ser envol-
vido por ela. Por isso, é que se pode 
afirmar que a história do mundo acon-
tece na Trindade. Este movimento, que 
é iniciativa divina, ocorre a fim de que 
“a Trindade seja tudo em tudo, ou, mais 
simplesmente, o amor seja tuto em 
tudo, de modo que a vida triunfe sobre 
a morte” (MOLTMANN, 1977, p.363).

A Trindade sofre porque ama, 
ou melhor, sofre porque é Amor. 
Amor que se expressa em solidarie-
dade concreta na cruz. Amor que não 
se limita a si, mas que se derrama 
ao mundo, nos envolve e nos leva a 
amar. Por essa razão, o modo como 

25  Esta conclusão é possível em virtude da aplicação 
da ideia de habitação recíproca em Deus, definida em 
termos conceituais como pericorese: “Na cristologia, a 
pericorese descreve a interpenetração recíproca das duas 
naturezas diferentes, da divina e da humana, no homem-
Deus Cristo. [...] Na doutrina da Trindade, a pericorese 
designa a coabitação recíproca das pessoas divinas da 
mesma natureza” (MOLTMANN, 2004, p. 263).
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nos relacionamos entre nós e com as 
demais criaturas deve ser expressão e 
resposta ao amor solidário da Trinda-
de que habita em nós.

Cabe aos discípulos e discí-
pulas de Jesus, por força do batismo 
recebido em nome da Trindade, a Co-
munidade Solidária por excelência, 
testemunhar em meio aos conflitos e 
às situações geradoras de sofrimento, a 
força da vida, do amor e da solidarieda-
de (MOLTMANN, 2004, p. 260).  Com a 
consciência de que não basta simples-
mente estar ao lado dos sofredores, mas 
que é imprescindível deixar-se tocar 
por suas dores, assumindo e encarnan-
do na própria vida a dor do mundo.

Agir solidariamente deve ser 
uma regra de vida da comunidade 
global a fim de que se interrompa o 
movimento dos círculos geradores de 
morte e para que venha a nós o Reino 
de Deus e a sua justiça. 
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