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RESUMO 

 

Dimas de Macedo Filho 

A fundamentação histórica da afirmação da fé na ressurreição de Jesus dentre os mortos na 

obra de Wolfhart Pannenberg 

 

 

Esta dissertação tem, como temática, a questão histórica da ressurreição de Jesus na obra de 

Wolfhart Pannenberg. A escolha desse autor se deu devido à importância que ele confere à 

fundamentação histórica das afirmações de fé. Essa temática tem, como objetivo, aprofundar a 

afirmação da comunidade primitiva de que Jesus, outrora crucificado e morto, ressuscitou 

dentre os mortos e que esse evento aconteceu dentro do contexto da história tradicional em 

que viviam. Tendo em vista a importância desse evento para a profissão de fé da comunidade 

e contando que foi a partir dele que se iniciou a reflexão cristológica da Igreja, pensa-se que 

este trabalho é de grande relevância para a pesquisa teológica e, portanto, justifica-se tal 

pesquisa. Para realizá-la foram utilizados, além do autor escolhido como referência, 

teólogos(as) que também refletem sobre essa temática. A principal hipótese é que a profissão 

de fé da comunidade na ressurreição de Jesus só pode encontrar um fundamento seguro se 

esse evento de fato aconteceu no contexto histórico tradicional em que viveram. Do contrário, 

a fé professada não passaria de uma invenção e, portanto, não se sustentaria na sequência dos 

séculos. Disso resultou que a ressurreição de Jesus pode ser afirmada como evento histórico. 

Palavras-chave: Pannenberg. Ressurreição. História. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Dimas de Macedo Filho 

The historic grounds of the affirmation of faith in the resurrection of Jesus from the dead in 

Wolfhart Pannenberg 

 

This dissertation has as its theme the historical issue of the Jesus’ resurrection according to 

the literary work of Wolfhart Pannenberg. The choice of this author took place due to the 

importance he gives the historical fundaments of faith’s affirmations. This theme aims to 

deepen the primitive community’s assertion that Jesus, once crucified and dead, resurrected 

among the dead and that this event happened within the context of the history. In view of to 

the importance of this event to the faith’s profession of the community, and as long as it was 

from it that the Christological reflection of the Church has begun, it is thought that this work 

has a great relevance for the theological research and, therefore, it justifies its own research. 

To accomplish it, were used, besides the chosen author as reference, theologians who also 

reflect on this thematic. The main hypothesis is that the faith’s profession of the community in 

Jesus’ resurrection can only find a secure footing if this event really happened in the 

historical-traditional context in which they lived. Otherwise, the professed faith would not 

pass from just an invention and, therefore, it would not sustain itself as a result of the passing 

of the centuries. From this it resulted that the Jesus’ resurrection can be asserted as a historic 

event. 

Keywords: Pannerberg. Resurrection. History. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse pela temática Fundamentação histórica da ressurreição de Jesus dentre os 

mortos teve origem a partir de duas situações. A primeira, no interesse do autor dessa 

dissertação pela área da teologia centrada na cristologia. E como essa surgiu, enquanto 

reflexão da comunidade primitiva, a partir do evento da ressurreição de Jesus, achou-se por 

bem iniciar o trabalho de pesquisa a partir desse evento. A segunda, na constatação de que, o 

evento da ressureição é a resposta para o anseio maior do ser humano pelo infinito, pela vida 

plena. Por mais que nos últimos séculos a ciência e a história tenha reduzido a vida a esse 

mundo, ainda sim, percebe-se que o ser humano é sempre aberto para algo que está mais além 

desse mundo. Acredita-se que a resposta para esse anseio seja a ressurreição. 

O ser humano sempre se indagou a respeito da possibilidade de uma vida pós-morte. O 

tema da ressurreição não é uma especificidade do judaísmo do segundo templo nem do 

cristianismo. Em muitas outras culturas religiosas datadas bem antes dessas duas religiões, já 

se encontram reflexões sobre essa questão. Embora existam entre elas diferenças na forma de 

compreender e definir essa “vida pós-morte”, todas partilham da expectativa humana por essa 

realidade. Por isso, a ressurreição não pode ser tratada como um fato isolado da humanidade. 

O cristianismo, uma dessas religiões que refletem sobre o tema da ressurreição, nasceu 

do encontro entre dois povos, os judeus e os pagãos. Ambos possuíam uma reflexão própria 

sobre a questão da vida pós-morte. O conceito próprio de ressurreição, teve sua origem no 

tardio judaísmo. Eles esperavam que nesse evento se daria o fim dos tempos. Essa 

expectativa, porém, encontrou um contorno diferente, pois esse evento aconteceu não para 

todos, e nem no fim dos tempos, mas antecipadamente em um indivíduo específico, Jesus de 

Nazaré. Um grupo de mulheres e homens afirmaram que o sepulcro onde ele foi sepultado 

estava vazio e que esse Jesus, morto crucificado, apareceu para eles e, a partir desse evento, 

passaram a pregar que ele estava vivo e a reinterpretar os fatos que aconteceram na sua vida e 

sua história à luz desse evento. 

A partir desse contexto tradicional da expectativa judaica e do testemunho da 

comunidade de que Jesus ressuscitou, é que brotou o interesse por realizar uma pesquisa sobre 

a historicidade desse evento que a comunidade afirma como sendo real. Dentre os autores que 

mais se debruçaram sobre a temática da historicidade da ressurreição de Jesus, destaca-se 

Wolfhart Pannenberg. Por isso, a escolha dele para fundamentar a presente pesquisa. Para 

trabalhar esse tema tão complexo, optou-se por uma divisão em três capítulos. A “revelação 

como história” que fundamenta toda construção teológica de Pannenberg, inclusive o tema da 
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ressurreição. Depois, demonstrar o “caráter proléptico da revelação em Jesus Cristo” em sua 

ressurreição e, por fim, tratar, de maneira mais específica, a questão da “historicidade da 

ressurreição”. Com essa estrutura, pensa-se conseguir atingir o objetivo proposto para este 

trabalho. 

O objetivo institucional desta pesquisa é produzir dissertação para a obtenção do Título 

de Mestre em Teologia, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (SP). O objetivo 

geral é aprofundar o tema da ressurreição de Jesus como evento dentro do contexto da história 

universal tendo como referência a obra de Wolfhart Pannenberg.  

Para esta dissertação foi utilizado o método histórico dedutivo, operacionalizado pelo 

uso da técnica da pesquisa bibliográfica, tendo como autor principal Wolfhart Pannenberg, e 

do fichamento. Além desse autor também serão utilizados materiais publicados em livros e 

artigos sistemáticos referentes à temática proposta na dissertação. 

Para que o assunto central da dissertação possa ser analisado num contexto próprio, 

apresentar-se-á, no primeiro capítulo, o fundamento de toda obra teológica de Pannenberg, o 

tema da revelação histórica de Deus. Em um primeiro momento, foram apresentados os dados 

biográficos do autor para destacar todo o contexto existencial a partir do qual se foi 

construindo o seu vasto trabalho teológico. À apresentação da biografia, segue o início do 

debate teológico de Pannenberg com duas correntes que dominavam o palco da teologia de 

sua época, a teologia da palavra e teologia existencial. A partir desse debate, segue a proposta 

do autor pesquisado de uma revelação indireta de Deus no espelho de suas obras na história, 

revelação como história.  

O segundo capítulo, esta centrado na reflexão acerca da autorrevelação proléptica de 

Deus em Jesus Cristo. Em um primeiro momento, aprofunda-se o conceito de antecipação na 

obra dos filósofos Dilthey e Heidegger, e sua aplicação na obra de Pannenberg, 

principalmente na sua reflexão cristológica. Depois, estuda-se a estrutura proléptica da 

autorrevelação de Deus em Jesus Cristo e como nesta antecipação ofereceu a possibilidade de 

se compreender o sentido pleno da história. Por fim, encerrou-se o capítulo, com a reflexão a 

respeito do caráter proléptico na pretensão de poder do Jesus pré-pascal. 

Por fim, o terceiro capítulo apresenta a discussão em torno da possibilidade de 

fundamentar a historicidade da ressurreição de Jesus. O primeiro aspecto trabalhado nesse 

capítulo foi demonstrar que a pretensão do Jesus pré-pascal, apresentado no último item do 

capítulo dois, não foi suficiente para fundamentar a fé nele. Por isso, foi necessário que Deus 

justificasse a dita pretensão, e isso aconteceu quando o Pai o ressuscitou dentre os mortos. 

Este acontecimento conduz ao segundo ponto trabalhado no capítulo. O significado da 
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ressurreição no contexto da comunidade primitiva. Pannenberg apresenta seis pontos que 

demonstram este significado. Por fim, esta dissertação apresenta o debate sobre a questão do 

caráter histórico da ressurreição de Jesus.   

Para demonstrar a sua tese da historicidade da ressurreição, Pannenberg utiliza algumas 

situações que, para ele, constituem o núcleo central dessa historicidade. Primeiro ele situa 

Jesus dentro do quadro das expectativas escatológicas do seu tempo, a ressurreição geral dos 

mortos que aconteceria no final dos tempos. Ele realiza essa expectativa, mas a supera, uma 

vez que, com sua ressurreição, não aconteceu o fim literalmente, mas este somente foi 

antecipado nesse evento. Portanto, a sua vida só poderia ter sido justificada se o Pai o 

ressuscitasse dos mortos, e foi exatamente o que aconteceu. Depois, ele reflete sobre as 

tradições do túmulo vazio e das aparições do ressuscitado, que para o teólogo estudado 

formam um núcleo importante para a fundamentação histórica. 

A reflexão sobre a ressurreição na obra de Pannenberg é importante à medida que 

implica mostrar a necessidade de superar certa ambição positivista que acredita que só é 

possível fundamentar a fé na simples remissão à letra da escritura. É a partir disso que brota 

seu esforço em buscar fundamentar racionalmente a ressurreição de Jesus, no sentido de 

conferir-lhe racionalidade própria e, a partir desta, oferecer as razões pelas quais, tanto 

outrora como hoje, esse fato é, de alguma forma crível e aceitável. Esse autor fez isso, sem 

necessitar recorrer a um discurso sobrenaturalista, mas, antes, buscou, no próprio fato em si, a 

sua fundamentação histórica. Ao negar o conteúdo sobrenaturalista da revelação e da 

ressurreição e trazê-los dentro do marco da história, ao combater a ideia de invenção dos 

apóstolos, ou de uma fé na ressurreição consequente da vida do Jesus pré-pascal, ou ainda 

como experiências psíquicas e não como fato real, ele conseguiu remover o mundo teológico 

de cima para baixo e, dessa forma, reanimar, de maneira fecunda, a discussão. 
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1 A REVELAÇÃO COMO HISTÓRIA: FUNDAMENTO DA TEOLOGIA DE 

WOLFHART PANNENBERG 

 

1.1 Dados biográficos de Wolfhart Ulrich Pannenberg 

 

O objetivo desta biografia não é apenas apresentar a história da vida de Wolfhart 

Pannenberg, mas detectar nela os fatos que têm significação para sua teologia. 

Pannenberg nasceu na cidade de Stettin em 02 de outubro de 1928. Muito cedo, em 

1936, muda-se para Aachen e, depois, para Berlim, em 1942. Era filho de um funcionário 

público de classe média o que lhe proporcionou uma ótima educação acadêmica em que foi 

possível entrever seus futuros sucessos acadêmicos. 

Essas contínuas mudanças ao longo de sua infância se deram devido ao período de 

guerra. Como todos os jovens desse período, foi convocado pela Alemanha do III Reich para 

o front de batalha já às portas do final da guerra, mas, acometido por uma grave enfermidade, 

foi dispensado de servir o exército. 

Os eventos da guerra deixaram uma marca importante no jovem Pannenberg. Isso 

influiu significativamente em sua compreensão da situação precária da sociedade daquele 

contexto e, sobretudo, na sua repulsa aos regimes totalitários e, de modo especial, ao 

marxismo embora, em um determinado momento de sua juventude tenha se encantado com o 

humanismo marxista. 

Gibellini (1980, p. 294) explica: 

 

Desde o início de meus estudos em Berlim, dediquei-me com 

profundidade ao marxismo; logo cheguei à conclusão de que se tratava 

de um tipo de pensamento importante, porém completamente 

fundamentado no século XIX e sem relevância para nosso tempo. 

Estou certo de que esse seria o julgamento geral sobre o marxismo 

senão fossem os países que hoje baseiam seu ordenamento social na 

ideologia marxista. Atualmente o marxismo se baseia mais em razões 

políticas e emotivas que em motivos racionais.
1
 (Tradução nossa) 

 

 

                                                           
1
Desde el comienzo de mis estudios en Berlín me ocupé a fondo del marxismo; bien pronto llegué a la 

conclusión de que se trataba de um tipo de pensamiento significativo, pero completamente anclado en el siglo 

XIX y sin relevancia para nuestro tiempo. Estoy seguro de que éste sería el juicio general sobre el marxismo si 

no fuera por los países que hoy basan suo ordenamiento social sobre una ideologia marxista. La actualidad del 

marxismo se basa más en raíces políticas y emotivas que en motivos racionales. (GIBELLINI, 1980, p. 294) 
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Isso implicou, mais tarde, na sua aversão à teologia da libertação por considerar que 

ela parte de uma análise marxista dos processos sociais. Para ele, a fé cristã não necessita do 

marxismo para fazer uma análise das questões sociais. Contudo, o seu pensamento não foi só 

uma reação à ideologia marxista. Como ele tem uma visão positiva do cristianismo, acredita 

que este é capaz de oferecer respostas originais aos problemas dos homens do século XX. 

Todo esse contexto existencial e social ofereceu-lhe os pressupostos de uma busca 

interior sempre mais profunda. Desde cedo, apaixonou-se pelas novelas históricas e pela 

música. Foi esse seu gosto pela música que o levou até a filosofia de Nietzsche. Um dia foi à 

biblioteca procurar um livro sobre história da música e lá se deparou com uma obra do 

filósofo chamada “O nascimento da tragédia no espírito da música”. Mais tarde, o próprio 

Pannenberg, afirmou que, desde 1944, a crítica moral de Nietzsche o influenciou 

significativamente e, para ele, ela deveria ser levada a sério pelas igrejas cristãs para a 

renovação de seu pietismo.  

 

Muito antes de tomar a decisão de estudar teologia, tinha lido com 

profundidade Nietzsche, Kant e alguns outros filósofos. Inclusive, 

quando comecei a estudar teologia em 1947, não sabia se era 

propriamente cristão. Desde 1944, tinha-me influenciado 

poderosamente a crítica moral de Nietzsche que, em grande parte, é 

um confronto com a origem pietista desse filósofo. Hoje eu penso que 

as igrejas cristãs não têm dado atenção suficiente para a relevância 

desta crítica que coincide, em grande parte, com a crítica da religião 

de Freud. As igrejas cristãs deveriam ter aproveitado essa crítica para 

levar a cabo a necessária renovação da piedade cristã. 

(PANNENBERG, 1985, p. 265, tradução nossa)
2
 

 

O caminho de Pannenberg até o cristianismo foi marcado por uma busca racional não 

mediada por uma educação cristã, pois, de acordo com o próprio teólogo, seus pais haviam 

abandonado a igreja no período das guerras, não recebendo, portanto, nenhuma informação 

religiosa nas escolas que frequentou nem, tampouco, a partir de uma experiência de 

conversão. 

Nas palavras do próprio teólogo: 

                                                           
2
. Mucho antes de decidirme a estudiar teologia, había leído a fondo a Nietzsche, Kant y algunos otros filósofos. 

Incluso, cuando comencé a estudiar teologia, em 1947, no sabía si era propriamente cristiano. Desde 1944 me ha 

influido poderosamente a crítica moral de Nietzsche que, en gran parte, es una confrontación con el origen 

pietista de este filósofo. Todavia hoy pienso que las Iglesias cristianas no han prestado suficiente atención al 

peso de esta crítica com la que, engran parte, coincide la crítica de la religión de Freud. Las iglesias cristianas de 

berían haber aprovechado esta crítica para llevar a cabo la necesaria renovación de la piedad cristiana. 

(PANNENBERG, 1985, p. 265) 
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Na verdade, eu não tive uma educação cristã. Embora tenha sido 

batizado, durante o Terceiro Reich, meus pais se separaram da Igreja. 

Não recebi, portanto, aula de religião na escola. Eu também não recebi 

a confirmação (crisma?) nem me preparei para isso até que chegou a 

hora de minha ordenação. Nesse sentido, a verdade é que, em meu 

caminho em relação ao cristianismo, a reflexão racional tem 

desempenhado um papel muito maior do que aquele desempenhado na 

vida de muitas pessoas que, desde a sua juventude, estão 

familiarizadas com uma forma particular de piedade cristã que 

consideram mais ou menos óbvia. Pessoalmente, eu sempre pensei 

que isso era uma vantagem, pois me permitiu aproximar-me, sem 

preconceitos, com naturalidade, de certos pressupostos dos 

pensamentos teológicos a que, embora não se dê maior atenção, na 

verdade, as pessoas estão condicionados a eles. (PANNENBERG, 

1985, p. 265, tradução nossa) 
3
 

 

Essa afirmação não deve ser radicalizada uma vez que, para a experiência de fé, 

também são necessários fatores temperamentais e existenciais. O teólogo Accordini (2006, p. 

15-16) descreve uma experiência pessoal que Pannenberg teve ainda na adolescência antes de 

começar seus estudos de filosofia e teologia.  

 

Num final de tarde de meados de inverno, ainda em 1945, alguma 

coisa aconteceu comigo; tinha dezesseis anos e nunca vou esquecer: 

certamente não era a sarça de Moisés, mas uma repentina inundação 

de luz que me envolvia e penetrava meu corpo, de tal modo a fazer-se 

perder completamente o peso. Nada de sobrenatural nisto! Quantas 

pessoas nos anos da adolescência têm experiências desse gênero. 

Contudo, minha atitude em relação à realidade mudou definitivamente 

em minha vida, embora naquele momento eu ainda não conhecesse 

quem era aquele Deus que me falava, como, em vez disso, Moisés 

sabia, pela tradição na qual vivia. 

 

Essa experiência não o conduziu diretamente ao cristianismo, mas desencadeou um 

interesse filosófico de busca para tentar entendê-lo. Além disso, o contato que teve com 

professores cristãos lhe mostrou outro aspecto do cristianismo bem diferente daquele descrito 

por Nietzsche. 

 

                                                           
3
Efectivamente, no gocé de uma educación cristiana. Aunque fui bautizado, durante el Tercer Reich, mis padres 

se separaron de la Iglesia. No recebí, pues, clase de religión em la escuela. Tampoco recibí la confirmación ni me 

prepare para ella. No me confirme hasta que no llegó la hora de mi ordenación. En este sentido, es verdade que, 

em mi camino hacia el cristianismo, la reflexión racional ha desempeñado um papelo mucho mayor del que suele 

desempeñar em la vida de muchas personas que, desde su juventud, están familiarizadas com una determinada 

forma de piedad cristiana a la que consideran más o menos evidente. Personalmente, siempre he considerado que 

esto era uma ventaja, ya que me permitía acercarme sin prejuicios, con naturalid, a ciertos supuestos del 

pensamentos teológico que, aunque no se les preste mayor atención, de hecho están condicionando. 

(PANNENBERG, 1985, p. 265) 
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Decidi estudar teologia ao me encontrar com os cristãos, 

especialmente com um professor que tive nas últimas séries do ensino 

médio em 1946 e 1947, que me deram a impressão de que o 

cristianismo não se limitava, como se pensava Nietzsche, a cultivar 

sentimentos neuróticos de culpabilidade e asatisfazerà necessidade do 

perdão que tais sentimentos geravam. Aqueles cristãos me ajudaram a 

entender que o cristianismo pode se tornar em fundamento de uma 

amplitude especial, de uma nova liberdade de espírito e de uma grande 

generosidade frente ao mundo e frenteà vida humana. 

(PANNENBERG, 1985, p. 265, tradução nossa)
4
. 

 

A partir disso, começou a pensar que o cristianismo era mais positivo em relação ao 

que escutara sobre ele até aquele momento. Foi essa suspeita que o levou a querer estudar 

teologia. Pode-se dizer resumidamente que a leitura que fez das críticas de Nietzsche ao 

cristianismo, a experiência que teve em 1945 e o contato com professores cristãos o levaram a 

iniciar um caminho de conhecimento e experiência da fé através dos estudos filosóficos e 

teológicos. Ele mesmo afirma que foi construindo a sua fé à medida que foi aprofundando os 

conhecimentos nessas duas áreas. 

Essas inquietações levaram-no, em 1947, a se matricular na Universidade de Berlim 

nos cursos de filosofia e teologia. Logo após, transfere-se para Gottingen onde assiste às aulas 

de teologia de Gogarten e de filosofia com Hartmann. Em Berlim, ele teve contato com a 

teologia barthiana, que lhe causou grande impacto principalmente quanto ao tema da 

soberania de Deus e de sua revelação (PINAS, 2016, on line). Isso desencadeou um desejo de 

ir direto às fontes. Por essa razão, muda-se em 1950 para Basiléia para estudar diretamente 

com Barth. Foi lá também que teve contato com a filosofia da existência de K. Jasper. Por 

mais que, futuramente, Pannenberg se distancie de Barth na forma de entender os conteúdos 

da fé, conteúdos que serão desenvolvidos mais à frente, ele ressalta que existem alguns pontos 

em comum em ambas as teologias, tais como: a soberania de Deus, o caráter singular de sua 

revelação em Cristo e a universalidade da teologia. 

Perez (1976, p. 26) afirma que Pannenberg não podia aceitar a indiferença de Barth em 

relação à História e, por isso, contesta também o sobrenaturalismo desse teólogo na questão 

da revelação como se esta fosse uma espécie de "monólogo no céu" no seio da Trindade Santa 

sem relação alguma com o ser humano. 

                                                           
4
Me decidí a estudiar teologia al encontrame con cristianos, sobre todo com um professor que tuve em los 

últimos cursos de enseñanza media em 1946 y 1947, que me produjeron la impresión de que el cristianismo no 

se limitaba, como pensaba Nietzsche, a cultivar sentimientos neuróticos de culpabilidade y a satisfacer la 

necesidad de perdón que tales sentimentos generan. Aquellos cristianos me ayudaron a comprender que el 

cristianismo puede convertirse em fundamento de uma amplitud especial, de uma nueva liberdad de espíritu y de 

uma gran generosidade frente al mundo y frente a la vida humana. (PANNENBERG, 1985, p. 265). 
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A sua passagem pela Basiléia não foi satisfatória para responder as suas questões 

fundamentais. A virada decisiva na sua vida intelectual e religiosa se deu mediante sua 

mudança para Heidelberg em 1951. Nessa universidade 

 

[...] lapida seu conhecimento sobre a problemática e a metodologia 

históricas, aplicadas à teologia, sob a orientação de H. von 

Campanhausen. Ainda na universidade, G. von Rad o ajuda a 

aproximar-se da escritura, passando da perspectiva rigorosamente 

histórico-crítica para a mais ampla teologia da história das tradições. 

Sob a orientação de K. Lowith, aprende a reler a historicidade singular 

da fé e da Revelação no mais vasto contexto da história universal. 

(ACCORDINI, 2006, p. 17) 

 

Esse contato interdisciplinar marcará sua metodologia de trabalho. Zeuch (2004, p. 

27), afirma: 

 

A interdisciplinaridade de Pannenberg que se reflete em toda a sua 

obra e que se manifesta na Teologia Sistemática como um saber 

enciclopédico, é mais do que uma opção intelectual, é o fruto de um 

conceito global da teologia como "a ciência do sentido de todas as 

coisas", da história como totalidade da realidade. Sua atitude teológica 

tem um lado profundamente dialogal no sentido de que, segundo ele, a 

teologia deve aventurar-se em outras áreas do conhecimento humano.  

 

De todos esses mestres, quem mais o influenciou foi G. von Rad professor de Antigo 

Testamento. Em torno dele se formará, em 1950, um grupo de estudos que seria responsável 

por uma grande revolução teológica no século passado. Esse grupo, a partir do estudo das 

Sagradas Escrituras, buscava uma nova base histórica para fundamentar a revelação de Deus. 

No princípio, era formado por quatro alunos: UlrichWillkens, Dietrich Rossler, Klaus Koch e 

Rolf Rendtorff. Pannenberg entrará nesse grupo em 1951. Um pouco mais tarde, aliar-se-á a 

eles, Martín Elze, que estudava história da Igreja. Formou-se assim o "Círculo de Heidelberg" 

que, mais tarde, passará a se chamar "Círculo de Pannenberg" devido à sua maior influência 

no grupo. O teor dos colóquios desse grupo girava em torno da relação entre Revelação, fé e 

história. Esse estudo culminará, mais tarde, com o manifesto programático “Revelação como 

História” (PAGE, 2003, on line). 

Em 1954, orientado por E. Schlink, Pannenberg prepara sua tese de doutorado sobre 

“A doutrina da predestinação em Duns Scotus”. Em 1955, realiza sua habilitação para o 

professorado com um estudo intitulado Analogie und Offenbarung. Eine Kritische 
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Untersuchung der Geschichte des Analogie begriffs in der Gotteserkenntnis (Analogia e 

Revelação. Uma investigação crítica sobre a história do conceito de analogia no conhecimento 

de Deus). (DÍAS, 2012, on line) 

Accordini (2006, p. 18) explica: 

 

Se na tese de doutorado tinha desenvolvido um confronto cerrado com 

Duns Scotus sobre o tema da liberdade, na tese de habilitação, 

Pannenberg assume uma posição crítico-construtiva em relação ao 

problema da analogia de Santo Tomás. Evitando a habitual distinção 

entre a analogia de baixo e a analogia do alto, ou seja, entre analogia 

racional e a analogia da fé, Pannenberg busca na antecipação 

cristológica (prolepse) a justificação histórica do nexo analógico entre 

a realidade humana e a realidade divina. 

 

Na sua tese de doutorado, deixa entrever os fundamentos de sua teologia ao conceder à 

história uma importância tal que ela se torna o lugar por excelência da revelação de Deus. 

Nem mesmo a analogia pode substituir o fato de que Deus se revela na contingência histórica, 

principalmente na pessoa de Jesus. No mesmo ano de sua habilitação, ele foi ordenado para 

seu ministério pastoral. No ano anterior, havia-se casado com a secretária do teólogo Edmund 

Schlink. Tornou-se professor de História da Teologia Medieval e Moderna em Heidelberg.  

Em 1958, torna-se professor de Teologia Sistemática em Wuppertal onde trabalhou 

com Moltmann. Em 1961, foi nomeado professor titular de Mainz. Nessa época, ele escreve 

uma das suas principais obras "Fundamentos de cristologia" (1964). Nessa obra, e na 

contramão da pesquisa sobre o Jesus histórico, Pannenberg afirma que o Jesus histórico e o 

Cristo da pregação é o mesmo. Além disso, como teólogo da história, procura desenvolver 

uma "cristologia de baixo para cima", ou seja, parte do Jesus mesmo, em sua história real. 

Por fim, torna-se catedrático da Universidade de Munich em 1968, onde desenvolve 

um importante trabalho ecumênico até quase o final de sua vida. Não é por acaso que 

Pannenberg obteve grande aceitação entre os teólogos católicos do seu tempo. Foi nessa 

Universidade que ele coroou sua carreira de teólogo com o primeiro volume de três de sua 

"Teologia Sistemática" em 1988 que trata da doutrina de Deus e da sua revelação. Em 1991, 

lança o segundo volume que aborda os temas da criação, antropologia, cristologia e 

soteriologia
5
. Finalmente, em 1993, lança o último volume onde trabalha a eclesiologia, a 

                                                           
5
 Soteriologia - Estudo da salvação do homem pelo Cristo. (http://www.aulete.com.br/soteriologia. Acesso em 08 

de março de 2017) 
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doutrina dos sacramentos e a escatologia
6
. A obra "Teologia Sistemática" foi fruto de quase 

40 anos de trabalho acadêmico. Wolfhart  Pannenberg morreu na Baviera em 5 de setembro 

de 2014, mas a sua grande produção teológica continua a repercutir até hoje principalmente a 

sua metodologia interdisciplinar aplicada ao estudo da teologia (SANZ SANCHEZ, 2009, on 

line).  

 

1.2 A busca por um locus teológico alternativo à teologia da palavra e à teologia 

existencial 

 

Um dos pressupostos para entender a tese Pannenberiana da revelação como história é 

situar seu pensamento dentro do seu contexto teológico. Na época em que ele começava sua 

produção acadêmica, duas teologias dominavam os meios acadêmicos: a teologia da palavra 

de Karl Bart e a teologia existencial de Rudolf Bultmann. Não se cogitava, na teologia 

protestante, a necessidade de uma nova proposta de fundamentação da fé tendo em vista o 

vasto trabalho teológico desses dois teólogos e o grande círculo de influência que possuíam. 

Dessa forma, a tese de Pannenberg surge como uma grande surpresa e, ao mesmo tempo, 

causa um grande escândalo pela radicalidade de sua proposta. 

Pannenberg não ficou isento da influência desses dois teólogos. De Barth ele partilha a 

ideia da soberania de Deus e o caráter único de sua revelação e, de Bultmann, ele adota, com 

rigorosidade, o método histórico-crítico aplicado aos textos sagrados. Aos poucos, porém, 

distancia-se desses dois teólogos principalmente na maneira de compreender como se dá a 

revelação de Deus. 

A teologia de Karl Barth está arraigada na mais vasta tradição teológica protestante 

que tem, como tema, a centralidade da Palavra de Deus, a graça e a fé. Por isso, ela não pode 

ser estudada isoladamente à margem desta grande tradição. O seu pensamento pode ser 

situado dentro de um processo de profundas mudanças na sociedade e na vida religiosa de seu 

tempo o que resultou na necessidade de propor uma nova tarefa à teologia: recuperar o lugar 

de Deus no ato de teologizar. 

Essa tarefa não foi possível sem um rompimento radical com a teologia precedente ao 

período de Bart ainda que ele seja devedor, em um primeiro momento, dessa corrente 

                                                           
6
 Escatologia - 1. Fil. Doutrina sobre o final dos tempos e da história; 2.Teol. Doutrina sobre o destino último 

dos homens e da Terra. (http://www.aulete.com.br/soteriologia. Acesso em 08 de março de 2017) 



19 

teológica anterior. Desde o século XVII, a religião e a teologia vinham sofrendo com as duras 

críticas empreendidas pelo Iluminismo. Esse movimento reivindicava a autonomia do homem 

e da razão frente aos processos eclesiásticos autoritários sustentados pela autoridade divina 

revelada nas escrituras. O homem que chegou à sua idade madura exigia autonomia de sua 

razão. Ele é o senhor do mundo e, agora, liberto dessas amarras, pode pensar livremente sobre 

as questões mundanas. Dessa forma, a religião e a própria teologia perdem o seu caráter de 

cientificidade acadêmica e ficam relegadas ao caráter particular das igrejas. 

Nesse mesmo contexto, surge a teologia liberal que também buscava a autonomia da 

razão teológica frente às verdades reveladas divinamente nas escrituras e da autoridade da 

Igreja. 

 

O termo liberalis theologia encontra-se já no teólogo de Halle, Johann 

Salomo Semler (1725-1791), que buscava indicar com isso um 

método de investigação histórico-crítico das fontes da fé e da teologia, 

que não se sentisse vinculado aos dados posteriores da tradição 

dogmática. A teologia liberal nasce do encontro do liberalismo – 

como autoconsciência da burguesia européia do século XIX – com a 

teologia protestante. A teologia liberal influenciou também a teologia 

católica contribuindo para o surgimento do modernismo na primeira 

década do século XX. Nos Estados Unidos contribuiu para o 

surgimento do Evangelho Social de Walter Rauschenbusch. No caso 

protestante a resposta a essa tendência foi, por outro lado, o 

surgimento do fundamentalismo. (GIBELLINI, 1998, p. 19) 

 

A teologia, antes assentada sob bases dogmáticas inquestionáveis, passou a refletir 

essa questão em suas afirmações, até então axiomáticas. O racionalismo da nova escola, sob a 

luz do Iluminismo, provocou uma crise na fé no nível teórico, metodológico e prático. No 

primeiro nível, houve uma reorientação para a revisão das afirmações dogmáticas partindo da 

racionalidade existente nas coisas mesmas sem uma intervenção divina; no segundo, mudou-

se a hermenêutica, antes assentada sob a autoridade da tradição e da Bíblia. Isso conduziu ao 

surgimento de uma nova hermenêutica: o método histórico-crítico. (SANTANA FILHO, 

2007, p. 16-60)
7
 

Lopes argumenta sobre a principal crítica da teologia liberal: 

 

[...] sem dúvida, foi a negação da intervenção divina, quer na História, 

quer nos registros bíblicos. A História passou a ser vista como 

                                                           
7
Esse tema foi desenvolvido na dissertação de Mestrado Palavra de Deus e ação profética na teologia de Karl 

Barth: A renovação da Igreja a partir de sua vocação para o serviço à comunidade, no item 2 A Teologia de Karl 

Barth: Antecedentes 
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simplesmente uma relação natural de causas e efeitos. O conceito de 

que Deus se revela ao homem e de que intervém e atua 

sobrenaturalmente na História humana foram excluídos a priori. 

(LOPES, 2004, p. 183) 

 

O período liberal predominava na teologia protestante ainda na época de Barth e teve, 

como principal expoente, Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Este sempre lhe causou 

grande impressão a ponto de se poder afirmar que Barth rompeu com a teologia do século 

XIX, mas não com Schleiermacher. As divergências, no entanto, viriam mais tarde com a 

ruptura total de Barth com os teólogos liberais. A proposta de Schleiermacher era fazer 

teologia a partir da experiência religiosa pois, de alguma maneira, todo homem é, em si 

mesmo, religioso. Com essa proposta, a revelação perde sua força de autoridade externa ao ser 

humano e passa a ser vista como um acontecimento intrínseco à sua própria natureza 

religiosa. A revelação não é mais uma experiência sobrenatural, assim como a tarefa de 

teologizar, mas situação da própria autoconsciência humana religiosa.  

Por isso, não é possível falar diretamente de Deus. Somente é possível falar do 

sentimento religioso, ou seja, sobre a experiência religiosa que conduz a um sentimento de 

transcendência. Essa, inclusive, foi a mesma proposta da Ilustração. Ela podia falar das 

formas religiosas que se desenvolveram na história, podiam falar sobre uma determinada 

instituição eclesiástica ou sobre o desenvolvimento do dogma, mas não podiam falar de Deus. 

Quando da época da crise da teologia liberal, muito em razão da crise da sociedade pós-

guerra, Gogarten escreve um texto com o título “Entre os tempos” criticando essa postura e 

reivindicando novamente a possibilidade para a teologia de um falar novamente de Deus. 

Diz ele: 

 

O destino de nossa geração é o de encontrar-se entre os tempos. 

Jamais chegaremos a pertencer ao tempo que hoje chega ao fim. Será 

que algum dia pertenceremos ao tempo que virá? Encontramo-nos no 

meio. Num espaço vazio. O espaço tornou-se livre para a pergunta a 

respeito de Deus. Os tempos separaram-se um do outro e agora o 

tempo está em silêncio. Um instante? Uma eternidade? Não devemos 

necessariamente agora poder ouvir a palavra de Deus? Não devemos 

necessariamente agora poder ver sua mão no momento em que opera? 

Em primeiro lugar, aqui deve ser tomada a decisão. (GOGARTEN 

apud GIBELLINI 2012, p.23). 

 

Basicamente todos os teólogos dessa época foram influenciados pela teologia liberal 

desenvolvida por principalmente Schleiermacher, Ritschl e Harnack. O Barth pré-dialético 
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não foge a essa regra. Só aos poucos, ele vai afastando-se da influência dos liberais. O marco 

dessa mudança foi a decepção que teve quando noventa e três intelectuais que ele admirava 

aderiram à política que levou à primeira guerra. O segundo motivo foi sua ida para Safelwill 

na suíça para pastorear essa comunidade. Nessa cidade, passa por uma série de crises que o 

leva a mudar totalmente seu pensamento, principalmente ao perceber que o método da 

teologia liberal não satisfazia os anseios da pregação para o povo mais simples. O primeiro 

passo foi abandonar o método positivo de seus antigos professores. A partir desse momento, 

opta pela dialética kierkegaardiana no sentido de estabelecer uma diferença qualitativa entre 

tempo e eternidade, Deus e o homem. Essa foi a grande virada da teologia de Barth. Aos 

poucos, porém, também se afasta de kierkegaard. Nesse período iniciou um estudo da Carta 

de Paulo aos Romanos o que o levará a escrever um pouco mais tarde sua obra Carta aos 

Romanos. 

A partir da ideia da diferença qualitativa e do estudo da Carta aos Romanos, inicia o 

período dialético da sua teologia. Ele percebeu que, na Bíblia, não se trata da reflexão 

religiosa ou moral como defendiam os liberais, mas da defesa da divindade de Deus, portanto, 

da sua total transcendência. É o momento de deixar “Deus ser Deus”. Dessa forma, pode-se 

afirmar que o período dialético de Barth foi uma reação radical e, ao mesmo tempo, uma 

ruptura com o liberalismo teológico que se havia distanciado do seu tema e objetivo: a palavra 

da revelação de Deus.  

Essa postura da teologia liberal foi duramente criticada por Barth, pois coloca, no 

homem e no seu esforço, uma demasiada confiança que faz dele protagonista em relação ao 

conhecimento do ser de Deus a partir de si mesmo ou das coisas criadas. O teólogo não está 

disposto a aceitar esse protagonismo da razão humana. Para ele, a identificação da razão 

individual com a própria razão de Deus acaba por esvaziar a transcendência e a própria 

liberdade divina no ato da revelação. 

Barth (1979, p. 429) afirma: 

 

O Deus de Hegel é, pelo menos, prisioneiro de si mesmo. 

Compreendendo tudo, compreende finalmente, e no mais alto grau, 

também a si mesmo e, fazendo isso na consciência do homem, tudo o 

que Deus é e faz é entendido pelo homem como necessidade própria 

dele. Na revelação, não se pode tratar mais de livre ação de Deus, mas 

Deus deve funcionar da mesma maneira que nós o vemos funcionar na 

revelação. Para ele, o revelar-se é necessidade. 
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A esse processo, de um falar de Deus a partir de categorias racionalistas em seus 

vários âmbitos, Barth chama de divinização do homem. 

Se, então, o pressuposto da teologia era o de saber acerca de Deus fundamentado a 

partir de outros âmbitos, Barth, em troca, creu pressupor que todo falar sobre Deus fora da 

pregação cristã se realiza em uma autodivinização do homem que nada tem a ver com a 

realidade mesma de Deus. O falar a respeito dele é, consequentemente, um privilégio da 

pregação cristã. 

Se o falar sobre Deus só é possível no nível da racionalidade humana, Deus acaba 

sendo aprisionado nas malhas da história e da razão, e o mundo, que é mau, torna-se um 

espaço necessário para se falar dele. Barth não está disposto a aceitar essa ideia, por isso, 

empreende uma reviravolta na teologia da revelação. Iniciou esse seu projeto já na sua obra 

Carta aos Romanos, onde enfatiza a transcendência absoluta de Deus e estabelece uma 

“distinção infinitamente qualitativa” entre Deus e o homem. 

O teólogo formulou vigoroso protesto não apenas contra a teologia contemporânea, 

mas contra a tradição que se vinha formando desde Friedrich Schleiermacher e que 

fundamentava o cristianismo na experiência humana. A Carta aos Romanos foi também um 

protesto contra aquelas escolas que tinham transformado a teologia em ciência da religião e 

apresentado a análise histórico-crítica da Bíblia como a única interpretação possível. Como 

fez ver claramente na Carta aos Romanos, Barth pretendia substituir a interpretação 

meramente filológica e histórica por uma exposição dialética mais profunda do próprio texto 

bíblico. (HAGGLUND, 1995, p. 343-345) 

O caminho dessa reviravolta passa, portanto, pelo retorno radical à primazia da 

iniciativa divina no ato da revelação contra a ideia de uma razão que, a partir de um esforço 

próprio, arrancaria de Deus a sua própria divindade. Deus é o totalmente Outro conforme o 

comentário à 2ª edição da Carta aos Romanos. Ele não é objeto do conhecimento ou da ação 

humana. 

Paul Tillich (2010, p. 243) analisa Barth em relação à transcendência de Deus e 

explica que ele realiza uma 

 

[...] tentativa de revisar o caráter paradoxal da absoluta transcendência 

de Deus, inatingível por nós, escapando completamente de nossos 

esforços de usá-la ou de conhecê-la; o Deus transcendente vem a nós 

ou não vem. Todos os esforços para chegar a Deus são qualificados de 
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religião, e é precisamente contra a religião que se levanta a revelação 

de Deus. 

 

Só existe um caminho, o que vem de Deus ao homem diretamente na sua liberdade de 

revelar-se. Dessa forma, ele contraria as vias da experiência religiosa proposta por Friedrich 

Schleiermacher, a da história por Troeltch, e a via da metafísica. Não há nenhum caminho que 

vai da história, ou do homem até Deus. Desse debate, surge o princípio fundamental do 

pensamento de Barth: “A Deus não se pode conhecer, senão mediante o próprio Deus”. Isto só 

acontece por meio de revelação. 

 

[...] revelação, não é nada menos que o próprio Deus. Por isso ela é 

um mistério, isto é, uma realidade cuja possibilidade está 

intrinsecamente dentro de si mesma, a qual para toda eternidade 

somente podemos entender, derivar e fundamentar a partir dela mesma 

e não de alhures. Deus é a partir de si mesmo e por intermédio de si 

mesmo. Assim também somente podemos refletir sobre a revelação 

deixando que a revelação seja o princípio do nosso pensamento, 

depois que ela mesma falou por si. (BARTH, 2006. p. 184) 

 

Essa negação crítica de Barth estabelece uma distância que ele chama de “linha de 

morte” que separa Deus e o ser humano, o tempo e a eternidade. É desse modo que se 

estabelece a diferença qualitativa. Nenhum discurso teológico, nenhum exame crítico 

racional, nem pesquisa científica pode conter e revelar o ser de Deus. Assim, toda a iniciativa 

parte do alto, vem de Deus. Ao homem, apenas cabe acolher essa verdade que vem por meio 

do testemunho da Palavra. 

Por isso, à revelação devem estar relacionados outros dois conceitos, o de testemunho 

e o de confissão. Afinal, para Barth, não teria havido revelação se esta não tivesse chegado 

por meio do testemunho dos profetas e apóstolos conforme apresentado nas escrituras. Cabe, 

portanto, aos fiéis acolher e aceitar, na fé, este testemunho revelatório. Esse gesto pressupõe o 

segundo conceito, a confissão. Com esse argumento, Barth contrapõe abertamente, de um 

lado, o esforço humano para tentar racionalmente compreender a Deus e, de outro, a livre 

iniciativa revelacional de Deus que se deu através do testemunho supramencionado por meio 

do qual, e somente a partir do qual, é possível reconhecer a revelação de Deus. Por isso, só 

cabe ao homem receber, aceitar e reconhecer. 

Mais tarde, porém, a teologia de Barth passa por uma nova fase, principalmente a 

partir da segunda guerra. Ele deixa de absolutizar o método dialético que contrapunha Deus e 
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o homem para dar lugar a uma reflexão que passa a considerar que a divindade do Deus vivo 

só tem sentido no contexto de sua história e de seu diálogo com o ser humano, portanto, em 

seu estar junto com o homem. Dizer que Deus é Deus não pode ser possível senão 

reconhecendo que ele está ao lado do ser humano. Sua divindade não é revelada no espaço 

vazio de um ser-para-si divino, mas justamente no fato de existir, falar e agir como parceiro 

do ser humano. A divindade de Deus, corretamente entendida, inclui sua humanidade 

(SANTANA FILHO, 2007, p. 16-60). Um Deus transcendente não tem nada a dizer ao ser 

humano. Deus não é sem o ser humano. Na humanidade de Cristo se revela a humanidade de 

Deus. Por meio de Cristo, Deus participa do ser humano, engaja-se em seu favor 

(ECHEVERRÍA-FALLA, 2010, on line). 

 

Em Jesus Cristo, tal como a bíblia os testemunha, não tratamos o 

homem de modo abstrato: não se trata de um homem que pensa poder 

bastar-se a si mesmo com seu pouco de religião e sua moral religiosa, 

tornando-se assim, ele mesmo, Deus; ao mesmo tempo, não se trata 

também de um Deus abstrato, isto é, separado do homem em sua 

divindade, afastado e estranho, e que não seria, portanto, humano, mas 

de alguma sorte, inumano [...], em sua pessoa Jesus Cristo é 

precisamente o verdadeiro Deus do homem e, como verdadeiro 

homem, o fiel parceiro de Deus. É, ao mesmo tempo, o Senhor que se 

abaixa até comungar com o homem, e o servo elevado até a comunhão 

com Deus [...]. Assim ele anuncia e garante ao homem a livre graça de 

Deus, como atesta também e garante a Deus o livre reconhecimento 

desse homem. Jesus Cristo estabelece, portanto, em sua pessoa o 

direito de Deus sobre o homem, e ao mesmo tempo o direito do 

homem sobre Deus. (BARTH, 1960, p.21). 

 

Para explicar a variação da linha teórica da teologia de Barth, poder-se-ia sintetizar da 

seguinte forma: no período dialético da Epístola, valem as seguintes afirmações centrais: a) 

Deus é Deus, e não é o mundo; b) o mundo é mundo, e não é Deus, e nenhuma via conduz do 

mundo a Deus; c) se Deus encontra o mundo, e este é o grande tema da teologia cristã, esse 

encontro é Krisis
8
, é juízo, é um tocar o mundo tangencialmente, que delimita e separa o 

mundo novo do velho. No período da Dogmática, vão tomando consistência as seguintes 

afirmações centrais: a) Deus é Deus, mas é Deus para o mundo: ao Deus que é o totalmente 

Outro sucede a figura de Deus que se faz próximo do mundo; b) o mundo é mundo, mas é um 

mundo amado por Deus: passa-se do conceito da infinita diferença qualitativa aos conceitos 

de aliança, reconciliação, redenção, como conceitos-chave do discurso teológico; c) Deus 

                                                           
8
 Krisis - Palavra com origem no latim que sofreu variações no inglês médio que significa 'Julgamento'. Do 

grego krīnein que significa 'Julgar', 'Separar'. (http://www.iremar.com.br/nomes/index.php?q=Krisis. Acesso em 

09 de março de 2017) 
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encontra o mundo em sua Palavra, em Jesus Cristo: daí se segue a concentração cristológica 

subsequente ao enfoque escatológico do período dialético. (GIBELLINI, 2012, p. 30). 

A partir desse momento, a revelação passa a ser orientada cristológicamente. Na sua 

dogmática, ele mesmo disse ter realizado uma “concentração cristológica”. 

Barth apud Lacoste (2004, p. 245) esclarece: 

 

Uma dogmática eclesial deve ser cristológica em sua estrutura 

fundamental, como em todas as suas partes, se é verdade que seu 

único critério é a palavra de Deus revelada, atestada pela Sagrada 

Escritura e pregada pela Igreja, se é verdade que esta palavra de Deus 

revelada é idêntica a Jesus Cristo. Uma dogmática que não procura 

desde o começo ser uma cristologia coloca-se sobre um jugo estranho 

e está bem perto de deixar de ser um serviço para a Igreja. A 

cristologia deve ocupar todo o espaço em teologia [...]. A cristologia 

ou é tudo, ou nada é.  

 

Isso implica afirmar rigorosamente que Cristo é a Palavra direta de Deus e que a 

revelação de Cristo é única. Por isso, o conhecimento de Deus só é possível em sua palavra e, 

de modo mais específico, em Jesus Cristo
9
. 

Pannenberg afirma: 

 

Se Deus se tem revelado plenamente na determinação especial do 

acontecimento crístico, então ele não pode revelar-se também em 

acontecimentos, situações ou em outras pessoas distintas de Cristo. Na 

medida em que se fala de várias revelações, deve-se parar de pensar 

na revelação em um sentido estrito (1977, p. 14, tradução nossa) 

 

As três formas da Palavra de Deus em Barth são apresentadas de tal modo que a 

pretensão de comunicar uma palavra de Deus remete da proclamação cristã da palavra para a 

escritura, e da escritura para Jesus Cristo como a palavra de Deus revelada. Unicamente ele, 

como autorrevelação de Deus, seria diretamente palavra de Deus, enquanto a bíblia e 

proclamação cristã o são apenas de modo derivado e mediado. 

O caráter único da autorrevelação direta de Deus em Jesus Cristo como palavra de 

Deus possui, por razões diversas, alto grau de plausibilidade para a consciência cristã, de 

modo especial para o protestantismo, de onde procede Barth. 

                                                           
9
 Si Deus se há revelado completamente en la determinación especial del acontecimiento crístico, entonces él no 

puede reverlarse también en acontecimientos, situaciones o personas distintas de aquél. En la medida en que se 

habla de varias revelaciones, deja de pensarse ua en la revelación em sentido estricto. (PANNENBERG, 1977, P. 

14) 
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Pannenberg expõe quatro pontos em que essa plausibilidade se apoia: 

 

1º - na grande importância que o conceito de palavra de Deus tem nos 

escritos bíblicos, embora numa análise mais exata as concepções 

relacionadas a isso sejam muito diversas, e em parte alguma da bíblia 

“palavra de Deus” tenha diretamente o significado de uma auto-

apresentação [sic]à auto-revelação [sic] de Deus, também não em 

Hb1, 1s; 

2º - na concepção da reforma de que fé está ligada à palavra, a saber, à 

palavra do Evangelho compreendida como anuncia a promessa. Na 

verdade, os reformadores estavam menos interessados numa função 

reveladora do Evangelho do que no anúncio da remissão dos pecados. 

Não obstante, Lutero associou o Evangelho e seu objeto, Cristo, ao 

Deus revelatus em contraste com o Deus absconditus; 

3º - na autoridade da bíblia como “palavra de Deus, para o que a 

doutrina da inspiração do protestantismo antigo serve como pano de 

fundo, sendo que esta autoridade foi totalmente revisada e modificada 

na hodierna teologia da palavra”; 

4º - na plasticidade de uma comunicação pessoal, que o moderno 

pensamento personalista associa com a concepção do Deus falante, 

que comunica a si mesmo por meio de sua palavra. (PANNENBERG, 

2009a, p. 331-332) 

 

Diante do argumento de Barth a favor da concepção da autorrevelação de Deus como 

palavra e que conhecimento de Deus somente é possível se Deus se dá a conhecer por 

iniciativa própria, opõe-se uma série de objeções e dúvidas, algumas delas propostas 

criticamente por Pannenberg, tais como: 

1) A origem mágico-mitológica da concepção de palavra de Deus poderosamente efetiva, 

especialmente também da palavra divina como origem do cosmo, da ordem social ou das 

instituições culturais. Como as condições para uma concepção mágica da palavra em geral 

não existem mais hoje, uma teologia da palavra hodierna deverá tomar distância em relação a 

concepções mágicas da palavra de Deus, ainda atuantes em muitos textos bíblicos. 

2) O recurso argumentativo à palavra de Deus está onerado historicamente pela memória do 

modelo autoritário de argumentação teológica que foi destruída pelo desenvolvimento da 

pesquisa histórico-crítica da bíblia. Dificilmente se poderá duvidar de que também a 

renovação de uma doutrina da palavra de Deus como princípio da teologia do séc. XX está 

ligada à tendência rumo a novas formas de vinculação à autoridade na discussão dos anos 

vinte. Sob as condições da modernidade, porém, a aceitação de tais pretensões autoritárias 

recai inevitavelmente num objetivismo de fé. Por isso, é algo violento quando na teologia se 

deve começar com a pretensão que reside no conceito de palavra de Deus e na exigência, de 

levar a sério a Deus como alguém que fala. Antes, justamente as concepções da palavra de um 

Deus que fala carecem, em grande medida, de interpretação. Fazê-las valer com a inevitável 
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pretensão de autoridade máxima do assim transmitido, fora do contexto de compreensão já 

estabelecido do discurso eclesiástico, deverá ser compreendido como pretensão autoritária, 

cujo sujeito, porém, é inteiramente o homem que faz uso dessa linguagem. Por outro lado, por 

sorte, tais pretensões não são comprometedoras sob as condições da modernidade. 

3) Não se pode, com o discurso teológico da palavra de Deus, passar por cima da pluralidade 

das concepções bíblicas da palavra de Deus como palavra profética que anuncia um agir 

divino, como torah, que ordena o agir humano, como palavra de Deus diretamente criadora, 

como designação da mensagem missionária cristã e, por fim, como logos que apareceu na 

pessoas de Jesus. 

4) Do mesmo modo, toda a renovação de uma teologia da palavra de Deus há de confrontar-se 

com o fato de que as diferentes concepções bíblicas de palavra de Deus não têm diretamente 

ao próprio Deus por conteúdo. As concepções bíblicas de palavra de Deus compartilham o 

caráter indireto da referência do eu contido no próprio Deus com as outras concepções de 

revelação que ocorrem nos escritos bíblicos. O fato de que, em geral, a palavra de Deus 

bíblica não tem diretamente o próprio Deus por conteúdo, deve ser levado em consideração ao 

se recorrer às concepções bíblicas da palavra de Deus para a ideia da Sua autorrevelação. 

Fazendo-se isso, a autorrevelação de Deus haverá de ser concebida como mediada por seu 

agir, porque isso é, em geral, o conteúdo das concepções bíblicas de palavra de Deus, seja o 

agir da criação, seja o agir histórico de Deus anunciado pela palavra profética, seja o agir de 

Deus em Jesus de Nazaré, ao qual se refere o querigma cristão-primitivo. Uma exceção 

constitui aqui somente a palavra da Lei, que visa à ação do ser humano, mas que, por sua 

inadequação à exigência da Lei, permanece incluída num contexto mais abrangente do agir de 

Deus. 

Apesar da crítica de Pannenberg ao pensamento de Barth, as diferenças entre os dois 

são menores às referentes a Rudolf Bultmann. Com este, se acirrara o debate, principalmente 

em torno da concepção de história, divergente entre ambos. 

Bultmann (2003, p. 43) asseverava: 

 

Como a bíblia concebe a existência? Com esta pergunta me aproximo 

dos textos bíblicos pela mesma razão que dá lugar à mais profunda 

motivação de toda investigação histórica e de toda interpretação dos 

documentos históricos: se alcanço uma compreensão da história, 

posso conseguir uma compreensão das possibilidades da vida humana 

em geral e, portanto, de minha própria vida particular. A razão última 
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para o estudo da história não é outra que a de chegar a sermos 

conscientes das possibilidades da existência humana. 

 

Se a crítica a Barth foi por ter buscado o conteúdo autêntico da fé fora da história, ou 

seja, no supra-histórico, na palavra direta de Deus, em relação a Bultmann, foi por ter 

reduzido a história na historicidade da existência. A grande história não tem valor nem 

significado em si mesma, mas somente enquanto significa algo para o indivíduo. A verdadeira 

história é a história do indivíduo. 

No princípio de sua carreira como docente, principalmente depois de 1920, assume 

uma posição próxima à de Barth, Gogarten e Brunner, iniciadores da teologia dialética. 

Bultmann acredita, como Barth, que o assunto próprio da teologia consiste na reflexão em 

torno da palavra de Deus, da revelação. O objeto da teologia é Deus, e a acusação contra a 

teologia liberal é esta: ela não tratou de Deus, mas do ser humano. Só que Deus, representa a 

negação do ser humano (BULTMANN, 2001, p. 8). Essa crítica também se encontra em 

Barth. Por isso, a teologia dialética abandonou o antropocentrismo da teologia liberal. 

Paradoxalmente, Bultmann, que havia reprovado a teologia liberal porque falava muito do 

homem e pouco de Deus, terminará dizendo que só é possível falar de Deus falando do 

homem. 

Não podemos falar sobre nossa existência, visto não podermos falar 

sobre Deus. E não podemos falar sobre Deus, visto não podermos 

falar sobre nossa existência. Só poderíamos falar uma coisa 

juntamente com a outra. Se pudéssemos falar de Deus a partir de 

Deus, também poderíamos falar de nossa existência, e vice-versa. Em 

todo caso, se fosse possível, um falar de Deus teria que ser 

simultaneamente um falar de nós. Certo, por conseguinte, permanece: 

quando se indaga como poder ser possível falar de Deus, é preciso 

responder: unicamente como um falar de nós. (BULTMANN, 2001, p. 

18). 

 

Essa sentença indica a dimensão pessoal e existencial que ocupará o centro das 

reflexões de Bultmann, principalmente na sua compreensão de história que, para ele, será a 

história do homem concreto. 

Fraijó expõe as reflexões de Bultmann: 

 

A índole existencial do homem significa que está sempre em caminho, 

que não possui sua existência de uma vez para sempre, que se vive 

mais como trabalho que como resultado, que caminha em direção à 

sua própria identidade através da dúvida, da tentação e da luta; 

significa, também, que tem que decidir se confere a sua vida uma 
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orientação própria do crente, ou seja, escatológica, desmundanizada. 

(FRAIJÓ, 1986, p. 96, tradução nossa)
10

 

 

Portanto, Bultmann define a história a partir do homem e convida-o a não buscar o 

sentido da história universal, pois esta carece de sentido. Os fatos da história não têm 

significado em si mesmos. Antes, ele deve olhar para a sua própria história no tempo presente, 

pois nele está o sentido dela
11

. 

 

A interpretação existencial do Novo Testamento, realizada por 

Bultmann, enraíza-se na análise existencial de Heidegger. Essa 

presença da filosofia existencialista no pensamento de Bultmann 

conduz o teólogo de Marburgo a buscar o sentido da história nas 

atribulações singulares da vida, nas alegrias e tristezas com que nos 

deparamos a cada momento. (FRAIJÓ, 1986, p. 102, tradução nossa) 

 

Sobre essa forma de compreender a história é que vai se acirrar o debate de 

Pannenberg com Bultmann. 

A tese principal de Bultmann que Pannenberg contrapõe é que o que importa para 

aquele não é encontrar o sentido da história universal na correlação dos fatos históricos como 

pensa Pannenberg, mas sim, a pessoa encontra o sentido da sua história no momento presente 

como resposta às interpelações que esse momento lhe faz. 

Nesse caso, fica excluída de sentido a revelação de Deus na história segundo um plano 

fixo, que conforma todo evento individual na unidade do todo, dotando de significado e 

conduzindo o todo segundo uma meta predeterminada. Isso porque, de um lado, a unidade, e o 

sentido dos eventos históricos não são univocamente visíveis e, quando um pensa em se 

aperceber de um sentido, outro vê apenas engano e violência, ou seja, cada um interpreta a 

significação do evento de uma maneira de tal forma que seria desnecessário uma busca pelo 

sentido geral. Isso acontece porque o mundo não se apresenta realmente como um todo. Como 

um todo ele se apresenta apenas à contemplação teórica e estética que o encara à distância. 

(FRAIJÓ, 1986, p. 204).  

                                                           
10

La índole existencial del hombre significa que éste está siempre em caminho, que no posee sua existencial de 

uma vez para siempre, que se vive más como tarea que como resultado, que camina hacia su própia identidade a 

través de la duda, la tentación y la lucha; significa, además, que tiene que decidir si confiere a su vida una 

orientación propia del creyente, es decir, escatológica, desmundanizada. (FRAIJÓ, 1986, p. 96) 
11

 La interpretación existencial del Nuevo Testamento, llevada a cabo por Bultmann, hunde sus raíces en la 

analítica existencial de Heidegger. Esta presencia de la filosofia existencialista en el pensamiento de Bultmann 

conduce al teólogo de Marburgo a buscar el sentido de la historia en las peripécias singulares de la vida, em los 

goces y sombras que cada momento nos depara. (FRAIJÓ, 1986, p. 102) 
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Afinal, o que Bultmann entende por história? Para responder essa pergunta, se faz 

necessário distinguir o termo historie de Geschichte. O primeiro termo remete a análise do 

fato objetivamente, distanciando-se dele. Nesse processo não há ligação afetiva com o objeto, 

mas é uma análise mais fria. Já o segundo termo remete ao significado, ao sentido de um 

determinado evento para a vida de cada um, como ele impacta e transforma aquele que o 

experimenta. Nessa fase, não se fixa tanto no fator objetivo, mas sim no seu significado. 

Ele toma a historie como o simples acontecimento de fatos, ou o relatar de fatos. 

Geschichte é a história interpretada em seu significado existencial para nós. Então, a história 

dos eventos reveladores e salvíficos, no sentido de Geschichte, só pode ser compreendida na 

decisão existencial da fé individual, e não pelos juízos da história científica e crítica. 

Fraijó (1986, p.21) afirma: 

 

Quem é levado a crer na realidade de Deus através de argumentos 

pode estar certo de que nada captou da realidade de Deus; e quem 

pensa estar afirmando algo da realidade de Deus com provas da sua 

existência, disputa sobre um fantasma. Isto porque todo “falar sobre” 

pressupõe uma posição fora daquilo sobre o que fala. Ora, não pode 

haver uma posição fora de Deus, e por isso também não é possível 

falar de Deus em sentenças e verdades genéricas que sejam 

verdadeiras sem ter nenhuma relação com a situação existencial 

concreta da pessoa que fala.  

 

Disso resulta que, para a teologia de Bultmann, a dimensão pessoal e existencial está 

no centro. A história para ele será, portanto, a história do homem concreto. É possível falar de 

história porque o homem é um ser histórico e a sua existência é dada como possibilidade de 

futuro: ser é “poder ser”. Como se viu, Bultmann define a história a partir do homem 

concreto. Pode-se até falar de uma concentração antropológica porque a história é a realidade 

do próprio homem. Transparece nessas considerações a grande influência da filosofia 

existencial vigente na época do teólogo.  

Bultmann convida as pessoas a buscar o sentido de suas vidas no tempo presente, em 

sua própria história individual, e não na universal. Oferece um conselho a quem deseja 

descobrir o sentido geral da história, sua universidade. Seguem suas palavras: 

 

Não olhas ao teu redor buscando a história universal. Fixa-te melhor 

na tua própria história pessoal. Em teu presente está o sentido da 

história e tu não podes contemplá-lo como espectador, senão a partir 

de suas decisões responsáveis. Cada momento encerra a possibilidade 
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de ser o instante escatológico. Tu deves despertá-lo. (BULTMANN, 

1964, p. 184). 

 

Mais à frente, ver-se-á que, nesse ponto, radica-se a diferença fundamental do 

pensamento de Pannenberg, que foi, sem dúvida, um dos autores que mais se ocupou do 

caráter universal da história e seu sentido, ao passo que, para Bultmann, a pergunta pelo 

sentido da totalidade carece de sentido. Ele afirma que essa pergunta já é condenada ao 

fracasso de antemão. Por isso, só é lícito perguntar pelo momento presente em que se realiza o 

momento escatológico, ou seja, aquele instante em que se experimenta a ação salvífica de 

Deus no agora. O sentido da história só pode ser compreendido se o momento presente é 

interpretado como momento escatológico. 

 

A escatologia não é mais o sentido último da história universal para se 

tornar o sentido do ser humano individual. Decai, por isso, o interesse 

pela história do povo e do mundo, e surge a paixão pela existência 

individual. A história decisiva não é a história do mundo, a história de 

Israel e outras nações, mas a história que cada um experimenta. 

(FRAIJÓ, 1986, p. 99, tradução nossa.)
12

 

 

O pensamento de Bultmann, assim como todos os grandes teólogos, sofreu uma série 

de críticas, principalmente pela sua insistência no individual. A concentração numa 

interpretação existencial do Novo Testamento parece acentuar uma tendência de privatização. 

Metz afirma que Bultmann, querendo desmitologizar, acabou criando um novo mito, o da 

existência desistoricizada, subjetiva e isolada. Além dessa crítica, G Noller acredita que, no 

projeto teológico de Bultmann, Deus desaparece no indivíduo, é diluído nele. 

Todo projeto que acentua a individualização da história, que se centra somente na 

esfera do pessoal, corre sempre o risco de acabar numa espécie de individualismo burguês. É 

obvio que a dimensão pessoal, individual é um pressuposto fundamental para qualquer projeto 

teológico que se queira levar a sério, mas não se pode esquecer de que também a dimensão 

universal pode impor-se. 

O próprio cristianismo se apresentou ao mundo como uma pretensão universal muito 

forte e essa mensagem não foi dirigida somente para um grupo privado de escolhidos e 

                                                           
12

La escatologia deja de ser el telos final de la historia universal para convertirse em el telos del ser humano 

individual. Decae, así, el interés por la historia del Pueblo y del mundo, y hace su aparición la pasión por la 

existencia individual. La historia decisiva no es la historia universal, la historia de Israel y de los demás pueblos, 

sino la historia que cada uno experimenta.(FRAIJÓ, 1986, p. 99.) 
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privilegiados, senão a todos os homens e mulheres de todos os tempos e época. Essa exaltação 

do subjetivo que dá a entender que ele está isolado dos demais sujeitos e da própria história 

em si, e busca em si mesmo um sentido, é sempre um risco. É necessário também falar-se de 

uma solidariedade universal que supera todo e qualquer tipo de isolacionismo individualista. 

A experiência individual e a consciência de sua individualidade é muito importante, mas 

somente enquanto o ser humano se sente também relacionado ao todo.  

Embora pese essa crítica sobre Bultmann, é necessário ressaltar que ele tem um grande 

mérito ao introduzir o lugar próprio do homem no centro do fazer teológico. Essa importância 

se encontra no fato de ele viver num século onde o ser humano sofreu todas as atrocidades 

possíveis, principalmente as duas grandes guerras. Dessa forma, ao colocar o homem no 

centro, ele estava oferecendo-lhes uma resposta para aquele momento doloroso. A teologia de 

Bultmann, naquele momento, veio para afirmar que o homem é sim importante, útil e que sua 

vida tem um sentido. A sua teologia humanista colocou uma nova base de esperança para o 

homem depois de um tempo de tantos absurdos. 

 

1.3 A redescoberta da revelação como história 

 

Em uma conferência de 1959 realizada por ocasião de uma assembleia dos centros 

eclesiásticos de Bethel e Wuppertal, Pannenberg afirmou que a história era o mais vasto 

horizonte da teologia cristã. 

 

Essa declaração famosa, que encabeça o artigo de 1959 Acontecer 

salvífico e história, aparece hoje como o centro da teologia da 

Pannenberg. A história é o horizonte mais abrangente da teologia 

porque ela é o campo no qual se decide sobre a realidade de Deus 

como o poder determinante de todo o "poder do futuro”. (CASALE 

ROLLE, 2007a, p. 9, tradução nossa.) 

 

Todas as perguntas e respostas só têm seu sentido dentro do contexto da história
13

 que 

Deus possui com a humanidade e, através dela, com a criação inteira. História encaminhada a 
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 Quando, depois da derrota da Alemanha em 1945, em cidades semidestruídas e cheias de fugitivos, as 

universidades alemãs abriram as portas a estudantes vindos do fronte e da prisão, em Heidelberg, a mais antiga 

universidade da Alemanha, foi eleito, como reitor da faculdade de teologia, Hans von Campenhausen, o qual fez, 

para a ocasião, uma memorável preleção sobre um tema histórico denso de significado: Agostinho e a queda de 

Roma. Nela, o historiador da igreja mostrava como os fatos daquele tempo, como o saque de Roma em 410, 

tinham interpelado a consciência de Agostinho. Em A cidade de Deus, Agostinho soube interpretar o evangelho 

na língua do seu tempo, desenvolvendo as linhas de uma teologia da história [...] onde inseria a história de Roma 

no mais vasto contexto da história universal. O declínio da potência imperial romana tinha dado oportunidade, ao 
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um futuro, oculto para o mundo, mas já manifesto em Jesus Cristo. (PANNENBERG, 1976, 

p. 211) 

Essa sua afirmação é um pressuposto da teologia cristã e, para ele, deve ser defendida 

em duas frentes: primeiro, contra a teologia existencial de Bultmann e Gogarten, que dilui a 

história na historicidade da existência (OLIVEIRA, 2014, on line). Conforme Accordini 

(2006, p.23), "Bultmann desloca o centro de gravidade dessa problemática da história da 

revelação para a historicidade da consciência subjetiva. A historicidade da fé, portanto, é 

solucionada na perspectiva da historicidade antropológica". Segundo, contra a tese de Barth 

de que o conteúdo autêntico da fé é supra-histórico. Ambas as posições teológicas, já 

aprofundadas no item 1.2, a da pura historicidade e a do fundamento supra-histórico da fé, 

têm, em comum, um motivo extra-teológico: elas desvalorizam necessariamente a história 

autêntica. (ACCORDINI, 2006, 211-212). Por isso, Pannenberg defende que o caráter 

histórico do acontecer da salvação tenha que afirmar-se em polêmica com essas duas 

correntes teológicas (GONZÁLEZ, 2016, on line).  

Ao contrário de Bart e Bultmann, Pannenberg busca revalorizar a história para, a partir 

dela, realizar uma fundamentação da revelação (BLANCO, 2011, p. 869). Ele reconhece que, 

no seu tempo, já não era tão certo afirmar que Deus tinha a ver com a história. Até mesmo 

para alguns teólogos, os acontecimentos da história estão em outro plano diferente daquele da 

revelação divina. Essa oposição entre revelação e história era uma característica da cultura 

teológica logo após a primeira guerra. É verdade que Deus é distinto do mundo, mas, à 

medida que se revela, ele está no mundo, e isso é história. (PANNENBERG, 2004, p. 113-

114).  

Para os defensores dessa desvalorização da história, ela é uma experiência de fracasso 

e, portanto, carece de sentido. Por isso, os acontecimentos históricos não contêm nenhuma 

referência de um sentido abrangente e último. Tal sentido, só pode ser buscado mais além dela 

e até mesmo em oposição a ela. Essa tese, da carência de sentido, reflete a fascinação que 

irradiava o sentimento europeu do século passado e só é compreensível no contexto das 

catástrofes históricas daquele tempo, ou seja, as duas grandes guerras. (PANNENBERG, 

1977). 

                                                                                                                                                                                     
grande pensador cristão, de uma profunda e inovadora reflexão histórica e teológica, pela qual é considerado o 

“primeiro historiador universal e o primeiro teólogo da história do Ocidente”. E Campenhausem concluía 

convidando os estudiosos a inspirar-se na obra de Agostinho e a lutar, no campo da história universal, para saber 

colher inclusive o sentido da nossa época. Desse modo, a recuperação da história era a nova tarefa confiada à 

teologia. (GIBELLINI, 2010, p. 163-164) 
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O teólogo sustenta que a crítica mais aguda ao uso do termo história para falar da 

revelação veio de James Barr. Embora, em um primeiro momento, ele não tenha negado que a 

ideia de revelação divina por meio da história desempenhasse algum papel no Antigo 

Testamento, ele afirma que isso não acontece em todas as áreas do Antigo Testamento. 

Existiriam outros eixos de tradições também muito relevantes como, por exemplo, a 

comunicação verbal entre Deus e algumas pessoas particulares em ocasiões especiais. 

Esse mesmo autor acirra ainda mais a sua crítica ao afirmar que as narrativas bíblicas 

não podem ser resumidas pelo termo “história”, visto que, no Antigo Testamento, não existe 

um termo que corresponda à moderna concepção de história. Esse termo, na atualidade, não 

pode ser aplicado a todas as passagens veterotestamentárias. A crítica chega a tal ponto que 

todas as passagens do Antigo Testamento são colocadas em um mesmo plano e o termo mais 

adequado para se referir a ele seria “story” (estória)
14

. Com isso, ele basicamente rejeita 

completamente o uso do termo história. 

Pannenberg rejeita completamente essa tese de que, no Antigo Testamento, não teria 

tido um vocábulo para história. Embora reconheça que o conceito de história da modernidade, 

orientado de preferência pela atividade humana, não coincida com a concepção bíblica de 

história, a crítica de Barr não é pertinente dessa forma como ele a apresenta. O argumento de 

Pannenberg é de que o Antigo Israel compreendeu história terminologicamente somente como 

o agir de Deus. Ele cita as passagens de Josué (24, 31) em que se coloca, como critério para a 

escolha dos anciãos, que conheçam todas as obras de Deus feitas a Israel, portanto toda a 

história do êxodo, da efetivação do pacto e da tomada da terra; Isaias (5, 12) que acusa o povo 

de não observar a história realizada por Deus, e também o Salmo 33 que convida ao louvor de 

Deus porque ele é fiel em seu agir. Forma-se, nessas passagens, um conceito total dos feitos 

de Deus, não como ideia abstrata de seu agir, mas com vistas à série e sequência, justamente a 

história dos seus feitos. (PANNENBERG, 2009a, p. 317-318.) 

Fica evidente que esse conceito de história não é idêntico com a moderna concepção 

dessa palavra que declara o ser humano, instituições sociais, nações como seus sujeitos ativos. 

Por isso, Klaus Koch, referindo-se ao conceito de história do Antigo Israel, preferiu falar de 

uma “meta-história”. Pannenberg também recusou essa terminologia. De modo algum esse 

termo poderia conduzir à compreensão de que, para o Antigo Israel, se tivesse tratado de uma 

história de fundo que se encontra atrás da “verdadeira” história. Ao contrário, para esse povo, 

                                                           
14

A palavra "história" refere-se a fatos reais e documentados sobre o passado da humanidade. "Estória" é a 

narração de fatos imaginários, fictícios. 
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a própria história dos feitos de Deus é a verdadeira história, que abarca toda a atividade 

humana. Assim, para Israel, afirma o teólogo, não existem duas histórias (VON 

BALTHASAR, 2003, p. 85). 

A partir dessas críticas feitas por Barr e Koch, Pannenberg ressalta que pode ser 

sedutor tentar evitar os problemas da crítica histórica e a pergunta pela facticidade do que é 

relatado nas tradições bíblicas e tratá-las como “story” ou “meta-história”. Ele afirma que, se 

a teologia deve insistir na convicção do agir de Deus na história, inclusive no plano da 

facticidade, ela não deve abrir mão do conceito de história. Disso depende o conteúdo de 

realidade do discurso de uma revelação de Deus em Jesus Cristo. (PANNENBERG, 2009a, p. 

320.) 

Ocorre que, em 1966, o mesmo James Barr submeteu também o conceito de revelação 

a uma crítica mais implacável. Para ele, também não fazia mais sentido uma terminologia 

revelacionista nos textos bíblicos, pois não haveria uma base bíblica para o uso do conceito de 

revelação como a única fonte de saber humano a respeito de Deus. Por detrás dessa afirmação, 

está o argumento de que existe um conhecimento de Deus precedente ao evento da revelação, 

ou seja, obtido de outra fonte. É por isso que Barr tem restrições a um evento como fonte de 

todo saber a respeito de Deus.  

Pannenberg ressalta que, em Romanos 1, 19ss, Paulo pressupõe que todas as pessoas 

deveriam conhecer a Deus e, inclusive, o seu imperecível poder e a sua divindade por meio 

das obras da criação, embora, de fato, neguem esse conhecimento e o reprimam pela 

veneração de poderes da criação. Essa concepção correspondia a uma tradição judaica que, 

em última análise, remonta à fé em Deus criador típica do Antigo Testamento. A história 

veterotestamentária dos começos e a história dos patriarcas, em parte nenhuma, dá a entender 

que o Deus criador, que se manifestou de modo especial a Abraão e seus descendentes, fosse 

totalmente desconhecido do restante da humanidade. A essas constatações na tradição de 

Israel corresponde o fato de que Israel usou a designação geral Elohim para o Deus da eleição 

de Abraão. Usou, portanto, uma expressão que também podia designar outros deuses (Jz 8, 

33; 11, 24; Sl 82, 1). O emprego dessa expressão implica a pressuposição de uma base geral 

da compreensibilidade do falar do Deus de Israel, mas, naturalmente, não significa que o Deus 

de Israel já fosse conhecido também dos outros povos em sua singularidade, na qual se 

manifestou aos pais, a Moisés e ao povo da aliança. Para os de fora, ele parece ser, 

inicialmente, apenas o Deus especial desse povo ao lado dos deuses de outros povos. 

(PANNENBERG, 2009a, p. 264.) 
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A partir dessa crítica se compreende a preferência de Barr pelo uso do termo 

“comunicação verbal” ao de revelação. Ele encontrou pouca adesão na sua rejeição ao 

conceito de revelação, no entanto a sua escolha pelo termo “comunicação verbal” de Deus aos 

seres humanos possibilitou que essa ideia fosse discutida e aceita como se tratasse da única 

concepção de revelação possível. (PANNENBERG, 2009a, p. 322.) 

 

Sejam quais forem as ações ou encontros que no Antigo Testamento 

fazem de mediação ao ser humano em sua experiência com Deus, sua 

forma atualmente compreensível é a de uma expressão verbal, 

linguística, literária. Ela é a que descreve o conteúdo de todas as ações 

e encontros, permite a distinção entre os diferentes conteúdos e entre 

os diversos elementos de intenção ou vontade pessoais. Assim, a 

experiência de Israel, de seus profetas e de outras pessoas, cristaliza-se 

em forma de frases e conjuntos literários. Estes representam a 

articulação (e como tal sua forma cognoscível) do modo em que Deus 

se pôs em relação com eles. (BARR, 1966, p. 75-76) 

 

Pannenberg considerou inconsistente essa concepção de Barr de que o conceito de 

revelação aparece apenas de forma marginal na bíblia tendo, portanto, de ser rejeitado e, em 

seu lugar, usado o termo “comunicação verbal”. Para ele, esse argumento só é compreensível 

devido a um conhecimento sumário e superficial de Barr a respeito do tema. Uma análise 

mais detalhada mostra a importância que possui o termo revelação no desenvolvimento dos 

escritos bíblicos. 

Por isso, Pannenberg defende o uso do termo revelação. Ele afirma que a religião tem, 

por ponto de partida, o conhecimento de Deus que somente pode ser experimentado quando 

ele próprio se dá a conhecer. Dessa forma, o conhecimento de Deus não é possível a não ser 

por meio de revelação. Por mais que reconheça que o sentido do conceito revelação no 

trabalho dogmático do seu tempo encontrava uma variedade excessiva de significados e 

matizes que chegava a confundir, ele concorda que existe um acordo entre os teólogos digno 

de ser mencionado, de que a revelação é essencialmente revelação de Deus. Ele, em tudo o 

que revela, revela a si mesmo. Aqui fica excluída a antiga doutrina de uma comunicação de 

verdades garantidas sobrenaturalmente. (PANNENBERG, 1977. p. 11-12). Nesse sentido, ele 

concorda com Karl Barth. As diferenças entre os dois se dará no modo como Deus se revela. 

 

Dos muitos sentidos que a palavra revelação admite (manifestação, 

inspiração, revelação original, revelação salvífica), Pannenberg 

concentra-se especificamente no alcance atribuído por Karl Barth: 

revelação como autodescobrimento de Deus, isto é, a 

automanifestação de Deus e não a comunicação de verdades 
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sobrenaturais. Isso resulta em que não se admite um meio de revelação 

de Deus que não seja pelo mesmo Deus. A origem desse alcance tão 

radical, que exclui tudo o que poderia enquadrar-se em enventos 

milagrosos e sobrenaturais, remonta ao idealismo alemão e, 

especificamente, ao pensamento de Hegel. (ALONSO, 2014, tradução 

nossa)
15

 

 

 

 

O debate mais controverso de Pannenberg foi sobre a justificação do uso teológico 

desse conceito e como se tem realizado concretamente a autorrevelação de Deus. Ele 

argumenta que, para falar de autorrevelação, é necessário fundamentá-la e avaliá-la a partir 

dos escritos bíblicos, pois eles são testemunhos fundamentais dos acontecimentos com os 

quais se relaciona o tema da revelação. 

Em princípio, ele constata que, nos escritos bíblicos, não existe nenhuma passagem na 

qual se mencione terminologicamente a autorrevelação de Deus. 

 

É incontestável que nos testemunhos bíblicos se fala expressamente de 

revelação divina, ainda que em terminologia e concepção multiforme. 

Apenas é preciso livrar-se da ideia de que somente uma comunicação 

que pela primeira vez transmite um conhecimento sobre Deus pode ser 

considerada uma revelação. Tampouco, se pode esperar que toda 

forma de revelação tenha ao próprio Deus por conteúdo e não somente 

como autor. E, por fim, tem que se contar com o fato de que também 

ali onde o Deus bíblico se manifesta a si mesmo, transmitindo, 

portanto, um conhecimento de si mesmo, seu ser Deus se mostra como 

deidade do Deus de Israel, como poderosamente superior, e somente 

para o conhecimento do próprio povo de Israel e seus membros, não 

comprovando a exclusividade de seu ser Deus para todos os homens. 

(PANNENBERG, 2009a, p. 271) 

 

Os termos usados para a palavra “revelar” não tem a Deus por objeto, ou seja, Deus 

revela sempre algo a alguém, mas nunca a si mesmo. Até mesmo as suas aparições relatadas 

no Antigo Testamento não devem ser traduzidas pelo termo “revelar-se”. Também as 

vivências das mânticas intuitivas como sonhos e estados de transe proféticos que não têm, por 

conteúdo, uma contemplação do próprio Deus, mas são entendidos como inspiração dele, não 

devem ser traduzidas por revelação. 

                                                           

15De los múltiples sentidos que admite a palavra revelación (manifestación, inspiración, revelación originaria, 

revelación salvífica), Pannenberg se concentra especificamente em el alcance outorgado pro Karl Barth: 

revelación como auto desvelamiento de Dios, es decir, la auto manifestación de Dios y no así la comunicación de 

verdades sobrenaturales. Esto redunda em que no se admita um médio de revelación de Dios que no sea el 

mismo Dios. El origen de este alcance tan radical, que excluye todo cuanto pudiera encuadrar-se em enventos 

milagrosos e supranaturales, se remonta al idealismo alemán y, concretamente, al pensamiento de Hegel. 

(ALONSO, 2014) 
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Com oráculo por meio de sorteio, sonho e oráculo profético 

encontramo-nos no mundo da mântica. Em outras religiões, ela 

abrange ainda formas da interpretação de sinais como a observação do 

vôo dos pássaros, a inspeção de entranhas, o ordálio na forma do 

duelo da prova da água e fogo. Dentre todas essas formas de técnica 

mântica (da chamada mântica indutiva) admitiu-se no Antigo 

Testamento somente o oráculo por meio de sorteio, enquanto a 

experiência do sonho e a inspiração profética (portanto a mântica 

natural ou intuitiva) aparentemente eram vistas com menos 

desconfiança. Em todo caso, também no exemplo de Israel, as origens 

das concepções de revelação aparentemente residem no mundo da 

mântica. (PANNENBERG, 2009a, p. 276) 

 

Além disso, ele afirma que, também na recepção da palavra profética que são 

apresentadas com esta terminologia revelatória, Deus, na profecia, sempre comunica algo 

determinado, nunca a si mesmo. 

 

Em uma investigação dos termos hebreus que são traduzidos por 

“revelar” os resultados não são essencialmente distintos. As 

considerações que se expõem na proposta veterotestamentária 

mostraram isto mais exatamente. É verdade que as tradições mais 

antigas de Israel relatam aparições de Deus que fundamentam o 

estabelecimento de um lugar de culto introduzem certas comunicações 

importantes. Mas nestes casos o manifestante não tem porque revelar 

sua essência ... Dessa forma, as aparições de Deus relatadas 

ocasionalmente no Antigo Testamento não devem traduzir-se por 

“revelar-se”. (PANNENBERG, 1977. p. 17) 

 

Só o futuro manifestará, através da comprovação da Palavra proferida na esfera da 

experiência, um aspecto sobre o ser de Deus. 

A palavra profética de Deus somente de modo indireto se refere a ele, mesmo que seja 

considerado o autor do conteúdo contemplado. Para isso, já está pressuposto, novamente, 

outro conhecimento de Deus. Mas, acaso, as tradições proféticas não relatam justamente 

experiências de Deus feitas pelos profetas, que se distinguem de todo futuro recebimento da 

palavra pelo fato de fundamentarem a familiaridade do profeta com Deus? Não deveriam 

essas experiências proféticas de vocação ser designadas como experiências de revelação no 

sentido mais restrito, já que, nelas, o próprio Deus se dá a conhecer? Na verdade, o 

recebimento profético da palavra pressupõe que o profeta está especialmente iniciado nas 

intenções de Deus perante o povo e está sendo chamado para dar testemunho disso. O profeta 

deve ter estado no conselho do trono de Deus para poder anunciar sua palavra (Jr 23. 18,22). 

Assim também Isaías foi arrebatado para o conselho do trono de Deus durante o culto no 

templo de Jerusalém (Is2, esp. 6, 8s). De modo semelhante, também Ezequiel recebeu sua 
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vocação e sua missão do próprio trono de Deus (Ez 1-3). Somente a partir de tal experiência 

fundamental é que experiências de outra espécie se tornam, para o profeta, motivo para uma 

visão em profundidade que encontra os acontecimentos futuros decididos por Javé e sua 

palavra articulados em tais ocasiões. (PANNENBERG, 2009a, p. 280) 

Dentre as justificações bíblicas de uma autorrevelação direta de Deus Pannenberg 

apresenta três fatos que parecem justificar tal uso terminológico. Primeiro se julga que a 

comunicação do nome de Deus a Moisés (Êx 3) seja uma autorrevelação direta. Dessa opinião 

são Karl Barth e Heinrich. O homem arcaico entendia que o nome não era algo externo à 

coisa mesma, daí surge a constatação de que a essência de uma coisa está em seu próprio 

nome. O que a comunicação do nome pareça significar é que a essência da coisa se revele.  

Pannenberg afirma, no entanto, que, a revelação do nome em Êx 3 não significaria 

que, a partir daquele momento, os israelitas conheceriam a essência de Deus e o seu ser por 

completo. O objetivo da revelação é que, a partir daquele momento, os israelitas poderiam 

invocar seu nome. Isso não é ainda uma autorrevelação da essência divina, embora seja um 

avanço importante para a fé de Israel porque a revelação do nome aponta para um 

conhecimento e significado futuro do ser de Deus. Assim sendo, a revelação do nome também 

não pode ser considerada autorrevelação direta de Deus. (PANNENBERG, 1977. p. 18) 

A comunicação do nome de Deus em Êx 3, 14 acontece, por sua vez, em palpável 

resistência à insistência implícita na pergunta pelo nome. Essa resistência pode estar 

relacionada com ideias do antigo Oriente no sentido de que uma pessoa ou coisa se torna 

disponível para aquele que conhece seu nome. Em todo caso, a explicação do nome de Deus 

em Êx 14 (“Eu sou [serei] aquele que eu serei”) aponta para a autoidentidade de Deus que se 

revelará em seu agir histórico e que foge a toda influência humana. 

De modo intencional, a pergunta pelo seu nome é revertida à missão que Moisés 

recebeu, para cuja execução lhe foi prometida a assistência do Deus (Êx 3, 12) que já foi o 

Deus de seus pais (Êx 3, 15). Com isso, o anseio por conhecimento de Deus é remetido para 

além da comunicação do seu nome, para as experiências futuras do seu agir na história. A 

comunicação do nome de Deus ainda não tem o sentido de uma autorrevelação concludente e 

insuperável. (PANNENBERG, 1977, p. 17) 

Em segundo lugar, a teologia moderna pressupõe que a palavra de Deus tem, na 

história da tradição bíblica, o significado de uma autorrevelação direta. Mas Pannenberg 

constata que um olhar mais aproximado dos textos revela que as coisas não são exatamente 
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assim. Isso acontece porque, tanto nas tradições de Israel como no cristianismo primitivo, 

fala-se de palavra de Deus de diversas maneiras. 

Por mais importante que o tema da palavra de Deus seja, o fato é que os conteúdos 

concretos com suas mais variadas funções são todos eles distintos de Deus, ou seja, o 

conteúdo da revelação expresso na palavra de Deus é distinto dele mesmo. Isso também 

acontece no cristianismo primitivo tanto nas cartas de Paulo, nas dêutero-paulinas como nos 

sinóticos, principalmente na obra de Lucas, quando se fala de palavra de Deus. No parecer de 

Pannenberg, nesses textos, pretende-se expressar mais o querigma (anúncio) apostólico de 

Jesus Cristo. Também aqui, acrescenta, trata-se de um conteúdo concreto, em princípio, 

distinto de Deus. 

O terceiro ponto defendido a favor de uma autorrevelação direta de Deus seria a 

proclamação da Lei no Sinai, mas Pannenberg ressalta que, ao proclamar a lei Deus, 

necessariamente Ele não estava revelando a essência de sua pessoa, autorrevelando-se. É 

óbvio que a lei se assenta sobre a sua autoridade, mas ele já era conhecido pelo povo por 

outras vias que não essa da lei (Êx 20, 2; Lev 19, 1s). Por isso, não quer também dizer que, a 

partir do momento em que comunica sua lei, o povo conheça tanto a plenitude de sua vontade 

como da sua essência. 

Feitas essas constatações, o autor pergunta: pode-se falar teologicamente de uma 

autorrevelação direta de Deus por meio de sua Palavra ou indiretamente por meio de seu agir 

na história? Nas reflexões anteriores, ele rejeitou as representações de uma autorrevelação 

direta de Deus através de seu nome, de sua palavra, da lei. A partir dessa rejeição, ele propõe 

a ideia de uma revelação indireta de Deus no espelho de sua ação histórica. A totalidade das 

ações de Deus e de sua fala, a história operada por ele, mostram indiretamente quem ele é. 

Para a distinção de revelação direta e indireta, Pannenberg destaca que, na direta, o 

conteúdo da revelação já está dado de imediato na própria comunicação. Seu sentido já está 

contido nela. O conteúdo dessa revelação seria o próprio Deus que se dá a conhecer no 

momento mesmo em que se revela. 

Não existe, na revelação direta, intermediários. Ao contrário, a revelação indireta se 

caracteriza por não ter diretamente a Deus como conteúdo. Ele não é claro à razão de 

imediato, necessita de uma mediação. Cada palavra precisa realizar-se na história e ainda 

dependerá do contexto tradicional que acolhe esse conteúdo (VIANA, 2005, p. 139).  
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Na revelação indireta cada uma das obras de Deus só pode expressar indiretamente 

algo sobre ele. Os feitos, como obras realizadas por ele, lançam uma luz sobre si mesmo, e 

comunicam indiretamente algo sobre ele. Cada um desses acontecimentos particulares, 

iluminam a Sua essência de modo parcial. 

 

Todas elas [as obras] contribuem para que Deus se dê a conhecer em 

sua deidade, na medida em que todas são fatores na história do agir de 

Deus [...] o caráter indireto da autorrevelação de Deus tem, portanto, a 

função sistemática de integração das diferentes experiências de 

revelação, das quais testificam os escritos bíblicos. Se fosse relatada 

uma autorrevelação direta no sentido de que Deus se dá a conhecer 

diretamente justamente pela excepcionalidade de determinada 

comunicação, em formas diferenciadas, em associação como 

diferentes receptores e eventos, tais afirmações entrariam 

inevitavelmente em concorrência uma com a outra: o si-mesmo de 

Deus poderia ser manifesto na singularidade de uma manifestação em 

contraste com a outra, ou o inverso. Se, pelo contrário, as coisas são 

assim que as manifestações divinas têm perfeitamente a forma de 

comunicação direta por parte de Deus, mas somente deixam 

reconhecer indiretamente algo a respeito do próprio Deus, sobre sua 

essência e sua deidade, então as diversas experiências de revelação 

podem ser entendidas como componentes de um evento de auto-

revelação [sic] divina que abrange a todas, para o qual cada uma dá 

sua contribuição. Com isso também se pode evitar concorrência entre 

o testemunho de revelação do Antigo e do Novo Testamento. 

(PANNENBERG, 2009a, p. 335) 

 

Isso significa que ele, na sua essência, continua sendo um mistério em sua totalidade 

porque continua levando a cabo outros muitos atos que podem ainda revelar algo sobre sua 

essência. Aqui aparece a ideia de que a história é um processo sempre em transformação, em 

mudança, e que, portanto, ainda não é possível uma revelação plena de Deus (CAMINO, 

2016, on line). 

A ideia de uma autorrevelação indireta de Deus através da história operada por ele não 

era desconhecida no tempo de Pannenberg. Tanto ela como a concepção exclusiva de 

revelação como autorrevelação têm origem no idealismo alemão, principalmente em Hegel. 

Inclusive, a interpretação da história de Pannenberg tem como horizonte o pensamento 

hegeliano.  

Contudo ele não repete e reproduz o pensamento de Hegel, ao contrário, corrige-o em 

muitos aspectos principalmente no que se refere ao fato de que não é o processo de 

desenvolvimento da história que revela o absoluto ao cabo desse processo, mas Deus se revela 

na história dos seus feitos históricos, portanto, revelação como história, e não história como 

revelação. 
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Esse é o marco em que se move a interpretação da história de Pannenberg. No centro 

de seu pensamento não está a Geschichtlichkeit (historicidade) do indivíduo, como queria 

Bultmann em sua teologia, mas sim a Geschichte (história), a história universal na qual insiste 

Hegel do qual o teólogo estudado vai se fundamentar. Dessa forma, Pannenberg busca o 

sentido total da história a partir das obras operadas por Deus e, para ele,  esse sentido está no 

fim do processo dos acontecimentos. Fim esse que oferecerá o sentido dos acontecimentos. 

(FRAIJÓ,1986, p. 118) 
16

 

A primeira das sete teses apresentadas por Pannenberg sobre a doutrina da revelação 

se refere exatamente à indiretividade da revelação. Nela o autor afirma que, segundo os 

                                                           
16

 Para o professor Franklin, a filosofia de Hegel é aquela que mais realizou, na modernidade, a ambição da 

totalidade, a ambição do sistema absoluto. Totalidade deve ser aqui tomada como realização do absoluto. Para 

Hegel, é possível conhecer a totalidade. É possível justificar essa totalidade. O filósofo pode reconstruir aquela 

trajetória que é tanto lógica quanto histórica, que é o percurso do absoluto na direção da sua realização do seu 

reconhecimento. Importante que, para ele, a razão sempre governou esse processo e a racionalidade está 

imanente a todas as etapas que foram cumpridas, portanto, o fim alcançado justifica todas estas etapas. Aí se 

encontra uma visão nova da realidade como algo a não ser contemplado extaticamente como num quadro, mas 

um processo mesmo. Daí a relevância que a história assume no pensamento do Hegel através de uma valorização 

de uma noção que sempre foi desprezada pela filosofia, o devir (vir-a-ser- mudança/movimento/transformação) 

que, de alguma maneira se opõe ao ser. Hegel reabilita essa noção e o faz através de uma estratégia que será de 

grande valia, que é a história; a realidade é movimento porque é história. A essência da realidade é uma essência 

histórica. É um processo que se desenvolve na direção de seu fim, da sua realização. A filosofia, a partir de um 

certo momento, pode se apropriar dessa trajetória, pode reconstituir este processo e compreendê-lo nas suas 

etapas e na sua totalidade, portanto, não se trata apenas de lógica, não se trata apenas de um percurso lógico que 

é o espírito tornando-se conhecido de si, desvelando-se para si mesmo, mas também, trata-se da história, da 

experiência da humanidade que se realiza nesse processo. As negações, as contradições tornam-se tema de 

reflexão porque elas fazem parte da leitura humana e a fenomenologia do espírito é uma narrativa que pretende 

esclarecer esse percurso histórico da humanidade, ou seja, o espírito rumo ao conhecimento do seu ser absoluto. 

Toda a história, todo esse movimento, todo esse trajeto, não é senão esse espírito deixando uma noção vaga de si 

mesmo, abstrata, indo na direção do reconhecimento da sua completude através dos fatos históricos que vão 

permear esse caminho, essa trajetória, que é, ao mesmo tempo, dotada de necessidade lógica e é também o 

conjunto dos acontecimentos históricos na sucessão em que eles se apresentam. Mas essa trajetória progride 

através da negação. Há uma realidade que é posta, há a negação dessa realidade e, portanto, a posição dessa 

negação e, depois, uma outra negação que reconcilia as duas etapas anteriores num patamar superior. A história 

se faz, então, por via do que Hegel chamava “o trabalho do negativo”. O negativo não é apenas o nada que nada 

produz. Para Hegel não haveria movimento histórico, não haveria esse progresso do espírito se não fosse a 

negação. É por meio dela que se progride, que se avança para um outro patamar da história, para um outro modo 

de vida, para uma outra visão de mundo. Por isso, a esse processo de negação, contradições etc dizemos que se 

trata de uma racionalidade dialética, ou seja, o engendramento da realidade como negação; as oposições que 

acabam encontrando uma conciliação ao final desse processo, no absoluto. Então, o movimento dialético possui 

uma finalidade à medida em que essas negações vão operando, e as realidades vão sendo superadas nesse 

movimento constante, que é lógico e histórico e que encaminham a história para a sua finalidade absoluta, essa 

derradeira superação, também a reconciliação final, de todas as oposições que são constitutivas da realidade. 

Uma vez o espírito absoluto realizado, ou seja, uma vez a trajetória tendo atingido o seu final, nós percebemos, 

então, qual é o sentido de todas as etapas, a razão de ser de todos os fatos e principalmente o papel das 

contradições que permearam o processo. De um ponto de vista lógico, dizemos que tudo já está dado no início, 

porque o início de tudo é o ser, mas no sentido abstrato, vazio e indeterminado. Ao cabo do processo, ao final do 

processo, temos também o ser, mas daí pleno de determinações, efetivado, realizado e, portanto, nesse sentido, 

para Hegel, concreto, ou seja, preenchido pela história. Dessa forma, o curso da história é a realização lógica de 

todas essas determinações que vão, nas palavras de Hegel, efetivando (efetivo é o real no sentido forte) essa 

trajetória. Essa realização lógica quanto histórica do absoluto é regulada pela mais estrita necessidade. 

(LEOPOLDO E SILVA, on line) 
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testemunhos bíblicos, a autorrevelação de Deus não se tem realizado de uma forma direta, 

algo assim como na forma de uma teofania (aparição), senão indiretamente, através das obras 

operadas por ele na história. 

O conhecimento do Deus de Israel não se dá num fato isolado realizado por ele na 

história, mas sim, numa série maior de manifestações, desde as promessas aos pais, passando 

pelos acontecimentos do Êxodo até a tomada da terra da promessa. Esse conhecimento só 

pode ser encontrado no fim da série de acontecimentos que revelam sua divindade. Essa é a 

segunda tese do manifesto “revelação como história”. 

 

A conexão da revelação com o final da história está estreitamente 

relacionada com seu caráter indireto. O revelar-se de Deus e a 

determinação final dos acontecimentos históricos. Só quando eles 

acontecem, pode ser conhecida neles a divindade de Deus. Deste 

modo, fica fundamentado o lugar da revelação como fim da 

correspondente ação histórica em seu caráter indireto. 

(PANNENBERG, 1977, p. 123) 

 

É claro que podem existir revelações antecipatórias desse futuro já nas fases iniciais de 

tal série de acontecimentos, mas a divindade do Deus que promete só é provada pela 

realização concreta do que foi prometido. 

 
 

Não se pode determinar a priori que Deus seja totalmente conhecido. 

Com a indiretividade da revelação está intimamente ligado o fato de 

que o conhecimento de Deus se dá somente a posteriori, no 

retrospecto ao seu agir na história. (PANNENBERG, 2009a, p.336) 

 

Por isso, os textos veterotestamentário têm mostrado que, nas tradições de Israel, tem 

uma importância significativa e decisiva para a compreensão de revelação o fato de que, 

através da ação de Deus na história, adquire-se certo conhecimento dele a partir dela. 

Pannenberg afirma que as tradições mais antigas sobre o culto e os lugares cultuais acerca de 

aparições de Deus foram superadas pela ideia de que ele se revela a partir de suas obras na 

história.  

O evento paradigmático é o êxodo, ou melhor, toda a série de acontecimentos desde a 

história dos pais até a ocupação da terra da Palestina. Essa série de acontecimentos teve, como 

objetivo, levar o povo ao reconhecimento de que “somente Javé é Deus e nenhum outro.” (Dt 
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4, 35). Nesse evento, ele se revelou como seu Deus e que, portanto, somente a ele deveria ser 

devotada uma veneração divina (Êx 20, 2). 

Essa ideia foi vinculada, de um modo especial, à saída do Egito, quer dizer, ao 

acontecimento que, para o antigo Israel, era o ato salvífico decisivo de Javé. Indícios e pontos 

de referência dessa concepção podem encontrar-se na obra javista. Para ele, parece que o 

valor cognoscitivo dos prodígios de Moisés no Egito e o da obra decisiva do mesmo Deus no 

mar vermelho como manifestação do poder da divindade  não se diferenciam basicamente no 

que respeita a seu alcance. Vê o fim das pragas egípcias na possibilidade de que oferecem ao 

faraó a oportunidade de conhecer o poder de Deus e de deixar marchar os israelitas (Êx 7, 17; 

8, 16.18; 9, 14). Ao final do relato da passagem através do mar e da aniquilação dos 

perseguidores egípcios, diz o javista: “[...] e vendo Israel a mão forte que Deus havia imposto 

contra os egípcios, temeu a Deus, e creu nele e em Moisés, seu servo.” (Êx 14, 31). 

(PANNENBERG, 1977, p.117) 

O deuteronômio compreendeu, posteriormente, a automanifestação de Deus não 

somente nos fatos e sucessos particulares, mas também em todo contexto unitário desde a 

saída do Egito até a posse da terra.  

 

Foi a ti que ele mostrou tudo isso, para que soubesse que Javé é o 

único Deus. Além dele não existe outro [...]. Porque amou a seus pais 

e elegeu a sua descendência depois deles, lhes tirou do Egito 

manifestando sua presença e seu poder. Desalojou nações maiores e 

mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e dá-la a ti em 

herança, como hoje se vê. Portanto, reconhece hoje e medita em teu 

coração: Javé é o único Deus, tanto no alto no céu, como cá embaixo, 

na terra. Não existe outro. Observa seus estatutos e seus mandamentos 

que eu hoje te ordeno, para que tudo corra a ti e a teus filhos depois de 

ti, e para que prolongues teus dias sobre a terra que Javé teu Deus te 

dará, para todo sempre. (Dt 4, 35-40). 

 

O texto citado mostrou que também a autoridade do direito divino se fundamenta na 

autorrevelação histórica de Deus através da salvação, da libertação do Egito e da aquisição da 

terra. Nesses eventos, ele não somente demonstra sua divindade, mas também mostra que ele 

é o Deus do povo, o único e que, portanto, só a ele se deverá prestar o devido culto e 

obediência. 

Nos livros proféticos, houve uma reviravolta nessa compreensão, principalmente no 

tempo do exílio. Depois desse evento, eles deixaram de ver os acontecimentos do tempo da 

posse da terra como a automanifestação definitiva de Deus. Isso aconteceu porque, no exílio, 
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o povo perdeu a posse da terra e agora espera uma nova salvação para um tempo futuro, 

portanto por uma nova autorrevelação. Contudo, esta não se dará mais somente para o povo 

da promessa, mas diante de todos os povos. 

 

A isso corresponde o fato de que na consumação da história, esperada 

pelos profetas exílicos Exequiel e Dêutero-Isaías, o Deus de Israel se 

revelará não somente como o único Deus a ser venerado por Israel, 

mas como o único Deus por excelência. A história da fundação de 

Israel pôde revelar Javé como o Deus desse povo, porém ainda não 

como o Deus uno de todos os povos. A futura consumação da história 

mundial, que o segundo Isaías esperava, mostrará que somente ao 

Deus de Israel compete deidade. (PANNENBERG, 2009a, p. 338) 

 

Assim, na profecia exílica não aconteceu somente uma virada nos feitos salvíficos de 

Deus associados ao êxodo e à tomada da terra, mas também houve uma universalização da 

compreensão de Deus e, com isso, a irrupção para o monoteísmo. Destarte, com o 

esfacelamento nacional de Israel e a expulsão da terra no exílio, a profecia do exílio esperou 

um acontecimento salvífico decisivo em um futuro. Como consequência dessa esperança, o 

revelar-se definitivo de Deus se transfere para o futuro.  

Com a apocalíptica, a situação espiritual se modificou como consequência dessa 

virada. Ela não só espera pelo acontecimento salvífico definitivo e revelatório para o tempo 

futuro, como também acaba por fazer desaparecer o sentido do tempo presente. A 

continuidade entre o presente e o futuro se torna algo invisível e os dois eóns se encontram em 

contraposição. Isso acontece porque o tempo presente para o apocalíptico está cheio de 

derrotas e perturbações e, portanto, só a irrupção escatológica do novo mundo futuro revelará 

também o sentido do tempo presente. A apocalíptica, ao fazer isso, concebe à história um 

sentido universal. Dessa forma, o ato revelador de Deus se transfere sempre para o futuro, 

mas o final revelará também tudo o que atualmente está presente para o apocalíptico. 

 

A ampliação da história revelante da divindade de Deus à totalidade 

de todo acontecer correspondente à universalidade do Deus de Israel, 

quer dizer que Deus não é mais somente do povo de Israel senão de 

todos os homens. Esta [sic] ampliação da história da salvação à 

história universal basicamente foi levada a cabo pela grande profecia 

de Israel ao tratar aos reinos e impérios do mundo como receptores 

dos mandamentos de Deus. Mas esta [sic] concepção foi desenvolvida 

sistematicamente pela primeira vez na apocalíptica. Desde o 

Deuteronômio e a profecia da época do exílio, o Deus de Israel havia 

sido reconhecido como único Deus. Correspondentemente, para o 

apocalíptico a lei de Deus estava na base de todo acontecer universal. 

Mas isto [sic] significa ao mesmo tempo que só a totalidade do 

acontecer universal poderia manifestar definitivamente a divindade de 
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Deus. Só ao final de todo acontecer pode ser revelado Deus de um 

modo definitivo como o Deus uno e único. (PANNENBERG, 1977, p. 

124-125) 

 

 

Pannenberg vai além. Na quarta tese, ele afirma que a revelação universal da divindade 

de Deus não se realizou todavia na história de Israel, senão só no destino de Jesus de Nazaré, 

enquanto, no dito destino, ocorreu antecipadamente o fim de todo acontecer, mas, ao mesmo 

tempo, o acontecimento de Cristo não revela a divindade do Deus de Israel de modo separado, 

mas só enquanto ele é um membro da história do Deus de Israel (quinta tese). O caminho de 

Jesus, o sentido revelatório de seu destino não pode ser compreendido se não for relacionado 

com a história toda das tradições de Israel e da apocalíptica. O Pai de Jesus era o Deus do 

Antigo Testamento. (PANNENBERG, 1977, p. 137) 

Na aparição e na atividade de Jesus não se trata apenas de revelação antecipatória do 

futuro, mas também do fato de que a expectativa judaica em relação ao futuro, ou seja, a 

vinda do reino de Deus, já se torna o poder determinante para seu presente. Em Jesus, o futuro 

de Deus não é apenas revelado antecipadamente, mas ele já se realiza sem que, com isso, 

deixe de ser futuro. É nesse sentido que se deve entender a quarta tese dogmática. 

 

O apocalíptico vê o fim de todo acontecer através de uma visão 

extraordinária de um modo antecipado. O plano histórico de Javé é 

antecipado antes do tempo. Pelo contrário, segundo o testemunho do 

novo testamento, no destino de Jesus Cristo não só se vê 

antecipadamente o fim, senão que ele também acontece. 

(PANNENBERG, 1977, p. 133) 

 

Pannenberg continua seu argumento afirmando que, se o destino de Jesus é um 

sucesso antecipado do fim e por isto mesmo revelação definitiva de Deus, já não pode haver 

nenhuma autorrevelação posterior de Deus que vá além daquela acontecida em nele em um 

futuro próximo ou distante. É obvio que o teólogo, com essa declaração, não está afirmando 

que depois de Jesus nada de novo possa acontecer. O que ele afirma é que a história depois de 

Cristo está determinada essencialmente pelo anúncio e a pregação da revelação dele. 

Ele compreende que a história, como totalidade, não é acessível somente quando se 

tem alcançado o fim, entretanto o futuro permanece sempre incalculável e aberto. Por 

conseguinte, só enquanto a plenitude da história se tem iniciado em Jesus de Nazaré, pode-se 

dizer que Deus se tem revelado de um modo definitivo e total em seu destino. O fim da 
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história, porém, tem acontecido já em Jesus com sua ressurreição, ainda que não tenha 

chegado esse fim para todos. Por essa razão, o Deus de Israel tem revelado definitivamente 

sua divindade no destino de Jesus e, ao fazê-lo, tem-se manifestado também como o Deus uno 

e único de todos os homens. Só o caráter escatológico do acontecimento de Cristo é a razão 

pela qual não se pode dar nenhuma outra automanifestação ulterior de Deus que vá além desse 

acontecimento. (PANNENBERG, 1977, p. 133)  

A revelação escatológica de Deus na pessoa e no destino de Jesus Cristo, por 

enquanto, está presente apenas de modo proléptico.
17
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Proléptico - refere-se à ocorrência antes do tempo previsto; antecipação. Referente à previsão de algo que está 

para acontecer; antevisão. (http://www.aulete.com.br/prolepse. Acesso em 10 de março de 2017). 
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2 O CARÁTER PROLÉPTICO DA REVELAÇÃO EM JESUS CRISTO 

2.1 O conceito de antecipação na filosofia de Dilthey e Heidegger e sua influência no 

pensamento de Pannenberg 

 

A importância do termo “antecipação” na história do pensamento de Pannenberg tem 

explicação. Para ele, é impossível fazer uma verificação dos conteúdos da fé cristã no 

contexto da história humana sem referência ao futuro. Ou seja, no final de uma determinada 

série de eventos, ou da própria história, é possível encontrar o seu sentido total. Por isso, a 

necessidade de tentar antecipar conceitualmente esse fim para que se possa pronunciar algo 

sobre a totalidade de seu sentido. 

O conceito de antecipação, é o ponto chave da argumentação sistemática de 

Pannenberg e o lugar originário dessa ideia em sua teologia é a cristologia. Ele mesmo já 

havia afirmado que introduziu essa categoria para descobrir a estrutura peculiar da trajetória 

de Jesus, pondo-se a investigar todas as implicações ontológicas, gnosiológicas e histórico-

filosófica da estrutura peculiarmente antecipatória do comportamento e do destino de Jesus de 

Nazaré. 

Para realizar sua hermenêutica da busca do sentido total da história em Jesus Cristo 

mediante o uso do termo “prolepse”, o teólogo remete-se a Dilthey e à mutação operada por 

Heidegger. O que ele reterá do pensamento desses dois autores é aquele núcleo mais 

fundamental para o seu pensamento: a prioridade do todo no processo de compreensão das 

partes e a historicidade da experiência de sentido. 

A hermenêutica da escola histórica em Dilthey foi influenciada pelo postulado da 

antiga hermenêutica do estudo dos textos sagrados. No processo exegético, o texto em seu 

conjunto é iluminado pelas partes que o compõe e vice-versa. A questão da universalidade da 

história está ligada a esse postulado. 

 

O uso do termo hermenêutica remonta ao século XVII e está 

associado ao problema da compreensão e/ou interpretação dos 

significados de textos, sinais, símbolos, práticas sociais, ações 

históricas e formas de arte. Mas, enquanto disciplina distinta, a 

hermenêutica tem suas origens no século XIX com os esforços, 

sobretudo de Scheiermacher e, posteriormente, de Dilthey, no sentido 

da formulação de uma teoria da interpretação, ampliando o alcance da 

compreensão hermenêutica do campo teológico, dos textos clássicos, 

para a compreensão objetiva de qualquer tipo de texto e/ou expressão 

humana. Para Dilthey, a teoria hermenêutica poderia ser considerada a 
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base para as ciências humanas ou Geisteswissenschaften, um modo de 

acesso privilegiado ao significado em geral. (SCOCUGLIA, 2003) 

 

Na aplicação desse princípio para o conhecimento da história tanto Dilthey quanto a 

escola histórica estavam querendo afirmar que “fundamentalmente não pode acontecer outra 

história a não ser a história universal, porque o que é particular é determinado no próprio 

significado somente pelo conjunto” (GADAMER, 1997, p. 187). Cada momento 

experimentado pelo indivíduo na particularidade possui seu significado dentro de um 

determinado contexto mais amplo de sua própria vivência histórica. Ele passa até mesmo a ter 

um significado para a própria humanidade, portanto, ao conjunto da história universal. Para 

Dilthey, nesse processo, o todo, ou seja, o universal, terá prioridade sobre o particular. 

 

Pannenberg vê o mérito maior de Dilthey em sua percepção de que o 

sentido brota das circunstâncias mesmas da vida e de que, portanto, 

não é necessário introduzi-lo nela. O sentido procede do conjunto da 

vida, da unidade que ela forma. Este é o “leitmotiv” da lógica 

hermenêutica de Dilthey: a compreensão do particular acontece em 

cada caso no contexto do respectivo todo. Em um primeiro momento, 

Dilthey havia visto a fundamentação de sua tese na psicologia do 

indivíduo. Os diversos aspectos da experiência encontrariam seu 

sentido na “unidade vital”, no “sentimento imediato do nosso ser 

indiviso”. Apesar desta [sic] redução subjetivista, Pannenberg observa 

que a exposição era já então correta, pois com as categorias do “todo” 

e “parte” se adquirem os elementos necessários para uma 

compreensão contextual da questão do sentido que permitirá livrar-se 

deste e de outros subjetivismos. (CASALE ROLLE, 2005, p.13-14) 

 

Como o lugar e o momento no qual acontecem essas experiências de sentido são 

sempre diversos e provisionais e, portanto, variam segundo os diversos pontos de observação, 

somente o final da vida proporcionaria aquela experiência definitiva de sentido que serviria 

como critério para iluminar e explicar as diversas experiências particulares anteriores. Nas 

palavras do próprio Dilthey (1961, p. 237):  

 

Em que consista o significado de uma vida vivida por um indivíduo: 

por mim, por uma outra pessoa ou uma nação, isto não é 

inequivocamente determinado pelo fato de que um tal significado 

exista. Uma coisa é naturalmente certa, isto é, que no curso de uma 

vida esse significado existe. Mas em que ele consista, isto não está 

claro em cada estágio do decurso de tal existência. E não se fecha 

apenas para a nossa existência atual, mas na maioria das vezes 

também para a nossa memória, que também contempla cada evento ou 

experiência inseridos em nexos mais amplos. Com isso não se quer 

certamente sustentar que a experiência imediata ou nossa memória 

não são capazes de perceber nos fatos vividos algum conteúdo 
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significativo. Diz-se apenas que é impossível colher o significado 

verdadeiro e definitivo daquilo que se viveu. Somente no último 

instante de uma vida é possível fazer um cálculo de seu significado, 

isto pode acontecer propriamente somente de modo instantâneo no 

final da vida, ou naquele que revive essa existência. 

 

A partir dessa lógica de Dilthey, aplicada à experiência de sentido, seria preciso 

esperar o final da história para ter à disposição todo o material necessário para determinar o 

significado dos eventos particulares. Ele está ciente de que ainda não chegou o fim e que este 

não está acessível ao historiador para que ele compreenda os nexos de significado em seu 

valor último. Esse caráter inconcluso conduz filósofo a aceitar a relatividade dos diversos 

significados dos momentos alcançados e esse relativismo, em princípio, acaba por contradizer 

a própria ideia do autor sobre a prioridade do todo. 

 

Com vistas à historicidade da experiência, como mostrou Dilthey, isso 

significa que não somos capazes de determinar definitivamente o 

verdadeiro significado das coisas e dos acontecimentos de nosso 

mundo enquanto o curso da história continua. Mesmo assim, 

determinamos de fato o significado das coisas e acontecimentos ao 

fazermos afirmações a seu respeito. (PANNENBERG, 2009a, p. 90) 

 

Ante o caráter inacabado da história, Dilthey considera impossível abarcar por 

completo os contextos de significado da totalidade. Assim, a aporia
18

 é total: de um lado, se 

impõe a necessidade de fazer presente a totalidade, por outro, essa ideia não é possível 

enquanto dure a história. O autor tenta solucionar a questão afirmando que o todo só se faz 

presente na medida em que as partes se fazem compreensíveis. Compreendendo as partes, 

antecipar-se-ia o sentido do todo, mas isso é quase impossível devido ao devir da história.  

Para Pannenberg o mérito maior do filósofo é sua percepção de que o sentido brota das 

circunstâncias mesmas da vida e que, portanto, não é necessário introduzi-lo nela. O 

pressuposto da sua argumentação é que a compreensão do particular acontece em cada caso 

no contexto do respectivo todo. Essa tese tinha, como base, a psicologia do indivíduo segundo 

a qual os diversos aspectos da experiência encontrariam seu sentido na unidade vital. 

Embora tivesse abandonado a perspectiva psicologizante 

 

                                                           
18

Aporia - Fil. Dificuldade de escolher entre duas opiniões igualmente racionais, mas contrárias. 

(http://www.aulete.com.br/aporia. Acesso em 11 de março de 2017) 
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Dilthey não teve que abandonar também sua lógica hermenêutica. O 

que teve que fazer então foi pensar historicamente a relação entre o 

todo e a parte. Fica melhor colocado de que o lugar e o momento no 

qual acontece a experiência de sentido é sempre diverso e provisional. 

Tanto as experiências particulares como a percepção ao sentimento do 

conjunto variam segundo os diversos pontos de observação nos quais 

o devir os coloca. Só o final da vida nos proporcionaria o lugar para 

fazer uma experiência definitiva e um critério para julgar as diversas 

experiências particulares. (CASALE ROLLE, 2005, p. 14) 

 

Aqui se encontra a ideia chave dos últimos escritos do velho Dilthey e que é recorrente 

em toda a obra de Pannenberg, a unidade da vida não é somente uma categoria própria de um 

observador externo, ou que tenha lugar a partir de fora, senão é algo que se faz imediatamente 

presente no processo de viver do sujeito das mesmas. Com o conceito de vivência se 

entrelaçam os conceitos de significado e significação. Cada ato de vida particular significa 

algo como parte de um todo, através de sua relação com a totalidade da vida.  

Pannenberg inverte a ideia de Dilthey. Ele vai conduzir sua reflexão por outro 

caminho. Para ele, somente a presença do todo pode conduzir a uma reta compreensão das 

partes. Sua postura se justifica uma vez que aceitar por completo o sistema de Dilthey seria 

reconhecer que o conhecimento histórico é fragmentado em meras verdades parciais. A crítica 

é que o projeto de Dilthey acaba nas aporias do relativismo
19

. 

 

A relativização de todas as tradições e fenômenos históricos significou 

para Dilthey a possibilidade de uma reestruturação purificada, por 

assim dizer, da historicidade do homem: precisamente no fato de que 

os grandes sistemas cosmovisivos, incluindo os das filosofias da 

história, têm seu caráter terminativo, verdadeiramente visíveis em seu 

próprio significado, a historicidade da liberdade humana, origem 

criadora de todas as coisas: a consciência histórica da finitude de 

qualquer fenômeno histórico, de qualquer condição humana ou social, 

da relatividade de qualquer tipo de fé, é o último passo em direção à 

libertação do homem. (PANNENBERG, 1976a, p. 229, tradução 

nossa) 

 

A postura de Heidegger agrada mais a Pannenberg, ainda que não o convença por 

completo como será apresentado no próximo capítulo. A já apresentada ideia básica de 

Dilthey afirma que só no final da vida é possível entender seu significado; é necessário, 

                                                           
19

 La relativización de todas las tradiciones y fenómenos históricos significó para Dilthey la posibilidad de uma 

reestructuración purificada, por así decir, de la historicidad del hombre: precisamente em el hecho de que los 

grandes sistemas cosmovisivos, incluídos los de las filosofias de la historia, pier dan su perentoriedad, viene a 

hacer verdadeiramente visible em su significado próprio la historicidade de la liberdad humana, origen creador 

de todas las cosas: la consciência histórica de la finitude de cualquier fenómeno histórico, de cualquier condición 

humana o social, de la relatividad de cualquier classe de fe, es el último passo hacia la liberación del hombre. 

(PANNENBERG, 1976a, p. 229) 
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portanto, esperar a hora da morte. Heidegger pensa como Dilthey no que se refere ao fato de 

que a morte conclui a experiência do todo e que o ser é ser-para-a-morte. 

 

O ser-para-a-morte é antecipação do poder-ser de um ente cujo modo de 

ser é, em si mesmo, um antecipar. Ao desentranhar numa antecipação 

esse poder-ser, a pre-sença se abre para si mesma, no tocante à sua 

extrema possibilidade. Projetar-se para seu poder-ser mais próprio 

significa, contudo: poder se compreender no ser de um ente assim 

desentranhado: existir. A antecipação comprova-se como possibilidade 

de compreender seu poder-ser mais próprio e extremo, ou seja, enquanto 

possibilidade de existir em sentido próprio. A sua constituição 

ontológica deve se fazer visível com a elaboração da estrutura concreta 

da antecipação da morte. (HEIDEGGER, 2006, p. 46) 

 

Pannenberg acredita que não é necessário esperar a hora da morte para entender o 

significado das coisas no seu todo, é possível ao ser humano antecipar o futuro desse ser-para-

morte. Heidegger pergunta-se como é possível a delimitação dessa estrutura antecipativa?  

 

A de-cisão antecipadora não é, de modo algum, um subterfúgio 

inventado para “superar” a morte. Ela é a compreensão que responde 

ao clamor da consciência, a qual libera a possibilidade de a morte 

apoderar-se da existência da pre-sença e de, no fundo, dissipar todo 

encobrimento de si mesma, por menor que seja. O querer-ter-

consciência, determinado como ser-para-a-morte, também não 

significa um desprendimento do mundo, mas conduz, sem ilusões, à 

decisão do agir. A de-cisão antecipadora também não surge de uma 

disposição “idealista” que sobrevoa a existência e suas possibilidades. 

Ela brota da compreensão sóbria de possibilidades fundamentais e 

factuais da presença. (HEIDEGGER, 2006, p. 102) 

 

O teólogo aceita de Heidegger essa importância que ele concede à antecipação do 

futuro, permitindo-lhe uma nova compreensão do ser. Para ele, não é necessário esperar a 

hora da morte para compreender a totalidade. Isso é possível porque o homem é o único ser 

capaz de refletir sobre seu futuro e sobre a sua própria morte o que levou Heidegger (2006, p. 

262) a usar a expressão “adiantar-se à própria morte” ao afirmar: "Posto que o adiantar-se a 

essa possibilidade inevitável (a morte) inclui todas as demais possibilidades, radica nesse 

adiantar-se a possibilidade de uma antecipação existencial de todo o ser, quer dizer, a 

possibilidade de existir como totalidade futura". A primazia do futuro e essa possibilidade de 

antecipar é que fundamenta a ontologia do estudioso citado. 

Pannenberg aceita esses dois elementos filosóficos, mas os desvincula da ideia de que 

só é possível chegar a compreender a totalidade no momento crucial de sua morte. Esta não é 
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capaz de antecipar o todo do ser porque é símbolo de ruptura e revela apenas o caráter 

fragmentário da vida; portanto, se alguém quer levar a sério a ideia da totalidade de sentido do 

ser e da história é necessário ir além da morte, isto é, esperar algo mais além dela, ou seja, a 

ressurreição de Jesus, tema que será tratado no último capítulo do presente trabalho. 

 

O conhecimento do caráter inevitável da própria morte não inclui 

conhecimento das várias possibilidades de vida antecedentes à morte. 

Esse conhecimento antecipado da nossa morte permanece, pois, 

abstrato. Ou também: os eventos que marcam nossa vida até o 

momento de nossa morte e lhe determinam a orientação são marcados 

pela casualidade, e certamente não é a morte que os torna casuais. 

Dilthey já tinha aludido ao caráter casual dos acontecimentos que 

determinam nossa existência: “parece que tudo aquilo que se tornou 

significativo em nossa vida seja (percebido) como alguma coisa de 

maravilhoso ou terrível, tenha sido sempre introduzido pela porta do 

acaso”. Não se pode antecipar adequadamente, pois, o real decurso do 

próprio “sermos”: isto só será possível em retrospectiva, quando o 

final já sobreveio. A segunda objeção, decisiva, tem por objetivo, por 

sua vez, o pressuposto, comum a Heidegger e Dilthey, de que só a 

morte levaria a existência à sua perfeição completa. (PANNENBERG, 

1964, p. 87-88) 

 

O teólogo continua a explicar com grande convicção: 

 

Mas não é verdade que a morte opera um corte em nossa vida, pelo 

qual até no melhor dos casos, isto é, no de uma vida plenamente 

realizada, ela permanece sempre um fragmento? E vice-versa, essa 

tendência da existência para a totalidade, para a salvação, não 

transcende necessariamente a morte? Nesse caso, não seria possível 

agarrar, em sua inteireza, a existência de cada um à luz da morte, mas 

somente na perspectiva de uma determinação que transcende a 

finitude de cada existência [...] a questão da inteireza do existente 

poderá encontrar resposta somente quando nos interrogamos sobre a 

participação de cada um na determinação da humanidade como tal, 

além da morte. (PANNENBERG, 1964, p.88) 

 

Essas objeções só querem evitar a conclusão de que apenas é possível compreender a 

totalidade do existente partindo do momento da morte. De fato, nesse instante o ser humano 

pode tomar consciência do seu caráter determinado, mas não pode considerar que essa 

consciência o conduza ao conhecimento de sua determinação última.  

Deixando de lado essa redução operada por Heidegger em sua análise do ser-para-a-

morte, é de fundamental importância as descrições da obra ser e tempo pois elas permitem 

pensar cada existente como um ser que, em razão da sua incompletude, é orientado para o 



54 

futuro o que só o ser humano é capaz de expressar através da sua linguagem porque somente 

ele antecipa de modo absolutamente singular o próprio futuro. 

 

Bem longe de designar apenas o que é presente (das Vorhandene), a 

linguagem designa a natureza daquilo que aparece (des 

Erscheinenden) antecipando seu futuro. Poder-se-ia demonstrar como 

justamente desse modo o ser humano é capaz de exprimir retamente, 

por meio da linguagem, o ser dos fenômenos, isto é, sua condição de 

incompletude, sua abertura para o futuro. (PANNENBERG, 1964, p. 

89) 

 

Essa antecipação da totalidade da própria existência à luz do futuro possui um caráter 

de provisoriedade porque o fim ainda não chegou e, além do mais, existem as mudanças 

próprias do tempo que exigem uma nova interpretação do existente.  

Dentro dessa categoria antecipatória da totalidade, o ser existente, que a antecipa, deve 

considerar também os processos sociais mais amplos da sociedade. Devido aos 

entrelaçamentos sociais nos quais cada um vive, 

 

O existente jamais poderá antecipar a totalidade do próprio existir sem 

incluir também, ao mesmo tempo, aquele conjunto mais amplo da 

sociedade à qual ele serve e por meio da qual vive sua vida. De sua 

parte, porém, cada sociedade também está inserida num contexto mais 

amplo de relações históricas. Antecipar a totalidade da sociedade em 

que se vive implica por si só, portanto, uma antecipação da 

humanidade inteira, no conjunto de sua história. Para revolucionar, e 

também para reafirmar e evoluir, a forma de vida de um determinado 

tipo de sociedade existente, será necessário sempre remontar ao dado 

humano puro e simples [...] também aqui está o grau de uma 

integração efetivamente alcançada que decide sobre o grau de 

antecipação, na medida de sua participação na determinação 

antecipada da humanidade. (PANNENBERG, 1964, p. 90-91) 

 

Para o teólogo, a categoria de antecipação permite a ele pensar a história da 

humanidade fazendo referência à sua determinação última e, sabendo que a história ainda não 

chegou ao seu ocaso não se pode deixar de lado o seu caráter de abertura. Assim como a 

antecipação do próprio existir tornou-se possível por meio da linguagem antecipatória, assim 

também a história no todo é antecipada e pressuposta em cada discurso que tenha por objeto 

este ou aquele acontecimento particular e seu respectivo significado. 

Fraijó (1986, p. 278) explica essa posição: 
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Pannenberg, analisando sua própria teoria afirma que, dado que o 

significado de cada acontecimento ou fenômeno singular depende de 

um contexto, e cada contexto delimitado se insere em conexões mais 

amplas, que, por sua vez, estão relacionados, de uma ou outra forma, 

com o caráter processual da realidade, há que se concluir que tanto o 

sentido como o significado dependem de contextos de sentido 

desconhecido para nós, contextos de sentido que, no processo de uma 

história não tenha alcançado ainda sua meta definitiva, só se pode 

compreender em forma de antecipação. É o mesmo significado que 

atribuímos aos acontecimentos singulares e o seu conteúdo é uma 

antecipação de sentido, e que tal significado está subornado a 

condicionantes de contextos situacionais mais amplos, que se nos 

ocultam. (tradução nossa) 
20

 

 

Nas palavras de Pannenberg (1964, p. 91): 

 

Poder-se-á, então, pensar no conjunto, tanto de cada existente como da 

história humana, presente dentro da ilimitada relatividade histórica. 

Como a vida de cada ser humano, em sua relação de compreensão 

consigo mesmo, nunca está concluída mas sempre é antecipável, 

assim também a história universal. Não se trata, pois, de dois 

problemas completamente paralelos, porque cada homem que se 

reporta a uma totalidade ainda aberta do próprio existir coloca-se 

também em relação com a totalidade do mundo e de sua história. 

 

Dessa forma, o teólogo estudado acredita que, só no modo de antecipação, é possível 

pensar a totalidade da história sem fechar-se para o futuro. A antecipação em si deveria, pois, 

ser considerada o verdadeiro conceito do próprio compreender. Considerando que todos os 

conceitos de totalidade se apoiam na antecipação desta e da verdade ainda não presentes, 

Pannenberg (1964, p. 93) insiste na finitude do pensamento humano, sem que por isso deva-se 

renunciar ao tema da totalidade, do absoluto. 

 

A ideia de que cada pensamento apresente sempre uma estrutura de 

antecipação só pode ser mantida sob a condição de que a consciência 

possa ter a certeza da presença da verdade. Por sua vez, porém, a 

presença da verdade só pode ser pensada como antecipação, como 

aparição do definitivo e de um conjunto da história constituído por seu 

fim, admitindo-se que podemos acessar a verdade somente por meio 

de antecipações. 

                                                           
20

 Pannenberg in juicia su própria teologia afirmando que dado que el significado de cada acontecimento o 

fenómeno singular depende de um contexto, y cada contexto limitado se inserta em conexiones más amplias, 

que, a su vez, están relacionadas, de una u otra forma, com el carácter processual de la realidade, hay que 

concluir que tanto el sentido como el significado dependen de contextos de sentido desconocidos para nosotros, 

contextos de sentido que, em el proceso de una historia que no ha alcanzado aún su meta definitiva, sólo se 

pueden compreender em forma de anticipación. Ya el mismo significado que atribuímos a los acontecimientos 

singulares y a su contenido es uma anticipación de sentido, ya que tal significado está sometido a los 

condicionamientos de contextos situacionales más amplios, que se nos ocultan. (FRAIJÓ, 1986. p. 278) 
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Como se vê, o termo “prolepsis”, antecipação, é chave para o pensamento de 

Pannenberg. Ele mesmo tinha afirmado que esse termo não era uma invenção sua, mas 

simplesmente uma constatação de um fato porque, para ele, toda realidade possui uma 

estrutura antecipativa e, ao fazer isso, não está violando a ordem do ser, mas apenas tentando 

desvelar o sentido último do ser e da história. De certa forma, todas as pessoas antecipam o 

futuro ainda que de forma atemática e inconsciente. Assim acontece porque só a antecipação 

da totalidade permite uma compreensão dos eventos particulares. Logo se vê que o 

pensamento do teólogo possui uma hermenêutica que prioriza a totalidade, o caráter universal, 

logo se trata também de uma hermenêutica histórica. 

Essa concentração no futuro que pode ser antecipado e oferecer o sentido da totalidade 

também sofreu várias críticas. Diante do fato de que a história ainda não chegou ao seu fim, a 

teologia pode ficar tentada a considerar que, pela antecipação, ela está com a posse total do 

sentido da história, o que poderia levar a uma ideologização dela e acabaria por desconsiderar, 

talvez, os seus aspectos mais dolorosos embora ele tenha respondido a essa crítica afirmando 

que a sensibilidade frente ao mal e ao sofrimento não se mostra pelo fato de alguém escrever 

livros sobre esses temas. 

Fraijó (1986, p. 212) referindo-se à crítica de Ebelling diz: 

 

A crítica realizada por Ebelling afirma que esta ideia de antecipação 

pode dar lugar a um pensamento evolutivo que historicize a 

escatologia e ideologize a história. As consequências para ele seriam 

nefastas: “A dramaticidade da experiência do fragmentário, do sentido 

do mal, e especialmente do pecado, poderia ser bagatelizada ao ser 

considerada só como um estágio de uma totalidade de sentido que se 

desenvolve historicamente”. 

 

Já no início da sua produção teológica, principalmente a partir do manifesto Revelação 

como história, dizia-se que o conceito “antecipação” lhe permitia falar do fim da história 

mesmo que este ainda não estivesse concluído. Ele nega que utilizou este termo como uma 

espécie de construção auxiliar ante o caráter inconcluso da história, afirmando que, se a 

realidade está orientada para o futuro, então ela não pode ser compreendida sem antecipar 

esse futuro. 

Ebelling (apud FRAIJÓ, 1986, p. 212), em outra crítica realizada sobre o pensamento 

de Pannenberg acredita que essa sua visão pode sacrificar as partes em nome do todo e 

justificar a precariedade do tempo presente em nome da plenitude futura. Ebelling considera 
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que ele acabe por compartilhar a filosofia de Hegel ao não prestar tanto atenção às causas 

individuais, ao que o teólogo respondeu afirmando que ele só falava de uma antecipação 

provisional e que isso o diferenciava de Hegel. 

Outra objeção ao conceito de “antecipação” utilizado por Pannenberg vem de G. 

Sauter (apud FRAIJÓ, 1986, p. 213) que insiste no fato de que, ao utilizar esse termo, ele está 

colocando nas mãos do homem as chaves do futuro e, com isso, está dando lugar a uma 

teologia gloriae. Em resposta, Pannenberg afirma que, embora não tenha desenvolvido uma 

teologia da cruz mais profunda em seus escritos, isso não significa que ele seja indiferente a 

esse evento. Para ele a cruz é centro da fé porque ela apresenta um Deus que se importa e 

entra na precariedade da existência, mas não porque Deus se sucumba à morte. Não teria 

sentido uma teologia da cruz que não fosse seguida da ressurreição do crucificado. Ele 

acrescenta que, se a essa reflexão querem chamar de theologia gloriae, então toda teologia 

seria theologia gloriae. 

O conceito de “antecipação” também encontrou reservas quanto a sua aplicação na 

cristologia. Sobre esse aspecto quem mais acirrou a crítica foi G. Kleim (apud Fraijó, 1986, p. 

213) explanando que Pannenberg, ao falar da estrutura proléptica do homem e de Cristo está 

equiparando perigosamente as duas realidades. Dessa forma, o acontecimento de Cristo pode 

perder sua dignidade e a filosofia triunfa sobre a teologia. Em suma, ele pergunta se é o 

evento Cristo quem confere a estrutura proléptica da realidade ou é esta que confere esse 

caráter ao evento cristológico. 

 

Pannenberg foi preciso na resposta. Originalmente o termo 

antecipação se introduziu para descrever a estrutura específica da 

história de Jesus, especialmente de sua ressurreição. Nesse sentido, a 

prolepse do acontecimento de Cristo conserva seu caráter específico 

frente aos demais acontecimentos. Mas, ao mesmo tempo, o caráter 

antecipativo não é um fenômeno único, limitado ao acontecimento de 

Cristo, senão que se estenda à realidade total. Pannenberg insiste em 

que o caráter antecipativo não é um corpo estranho que Cristo 

introduz na realidade. É a mesma realidade que possui estrutura 

antecipativa. (FRAIJÓ, 1986, p. 214) 

 

Também Moltmann (apud FRAIJÓ, 1986, p. 214) segue a linha crítica de Klein 

embora tenha outra matriz. O que o preocupava era o fato de que Jesus pudesse ficar reduzido 

a mero exemplo e que, no sistema de Pannenberg, o ressuscitado careceria de futuro. O 

religioso criticado enfrenta essas objeções de Moltmann afirmando que os que crêem não só 

ressuscitam como Jesus, a título de exemplo, mas ressuscitam em Jesus. Os crentes não 
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esperam apenas que se realize neles os mesmos acontecimentos escatológicos que 

aconteceram com Jesus, mas vinculam o seu próprio futuro escatológico à pessoa de Jesus. 

Pannenberg prestou um grande serviço à teologia ao introduzir nela a categoria de 

antecipação. Sabe-se porém, que ele não foi o primeiro teólogo a utilizar esse termo. Já J. 

Weiss tinha falado das afirmações prolépticas de Jesus durante sua vida terrena. Nessa mesma 

linha, A. Schweitzer também se referiu a uma consciência proléptica do messianismo de 

Jesus. Barth também usa o termo em sua obra Carta aos Romanos, mas de um modo 

negativo, dizendo que o homem não deve ousar tentar antecipar prolepticamente o futuro da 

plenitude de Deus.  

 

O termo não é, portanto, novo. Mas Pannenberg o tem tornado 

frutífero para a teologia e lhe tem outorgado uma densidade 

ontológica da qual carecia. A partir dele tem cobrado carta de 

cidadania nos projetos teológicos. H. Gollwitzer, por exemplo, dirá 

que a teologia é uma ciência antecipativa porque seu objeto, o 

evangelho, é promessa da verdade futura. Só o futuro comunica ao 

presente seu sentido. A citação poderia mito bem ser de Pannenberg. 

(FRAIJÓ, 1986, p. 215) 

 

O termo “antecipação” possui seu grau de operatividade. O próprio Pannenberg afirma 

que, no geral, todas as ciências trabalham com ele e, com maior razão, a teologia e a filosofia. 

Um olhar mais atento às afirmações bíblicas logo faz ressaltar que a teologia é uma ciência 

antecipativa. Dessa forma, não há dúvida de que o homem e a realidade que o circunda possui 

uma estrutura proléptica. Todas as vezes em que ele busca antecipar, pelo menos como 

desejo, ele quer entender o sentido da totalidade. 

Portanto, de acordo com o teólogo analisado, Deus é o fundamento da unidade da 

totalidade da história e, só em virtude de uma história unitária, é possível levantar a pergunta 

pelo sentido dos acontecimentos particulares. Como a história não é um processo cego, mas, 

sim, orientada por Deus para uma consumação escatológica, somente nesta é que tais 

acontecimentos particulares terão desvelado seu significado total. 

Assim ele escreve:
21

 

 

                                                           
21

La unidad interna de la persona de Jesús de Nazaret y, sobre todo, su significado escatológico como presencia 

del fin de la historia, que son los únicos elementos por los que Jesus Cristo viene a ser el módulo definitivo de 

todo lo posterior, no son transferibles a uma extensión temporal de la história humana.(PANNENBERG, 1976a, 

p. 269) 



59 

A unidade interna da pessoa de Jesus de Nazaré e, sobretudo, o seu 

significado escatológico como a presença do fim da história, que são 

os únicos elementos pelos quais Jesus Cristo se torna o módulo final 

de todo o futuro, não são transferíveis para uma prorrogação temporal 

da história humana. (PANNENBERG, 1976a, p. 269, tradução nossa) 

 

Dessa forma, a consumação escatológica do fim, foi antecipada na vida e no destino de 

Jesus de Nazaré. 

 

2.2 A Auto-revelação plena de Deus acontece na pessoa de Jesus Cristo como 

antecipação 

 

A argumentação de Pannenberg é que, para se falar biblicamente de maneira 

fundamentada a respeito de Jesus como revelação de Deus, deve-se ter, como base, as 

expectativas do Antigo Testamento. Jesus não teria sido a revelação de Deus no sentido 

completo da palavra se, nele, não se deu o final da história realmente como esperava a 

judaísmo. Nesse caso, argumenta, o Deus de Israel, mesmo produzindo o que é novo, 

manifestaria a si mesmo de novas maneiras através de suas obras, mesmo depois de Jesus. Ao 

que parece as coisas não são exatamente assim. 

 

Desde Jesus Cristo a história não continuou o seu curso? Jesus não 

anunciou que o fim do mundo estava perto e esse anúncio não foi 

considerado, historicamente, um erro? Não é uma característica 

essencial de cada situação humana na história que o final do processo 

dos acontecimentos sempre permanece imprevisível e que cada ser 

humano enfrenta um futuro aberto e obscuro? Entretanto, se isto for 

assim, parece que a revelação definitiva que atua em todos os 

acontecimentos desde sempre nunca poderia ter acontecido na 

história. Mesmo que um Deus estivesse trabalhando atrás de um 

esquema constante de eventos, deveríamos dizer que ele radicalmente 

ainda permanece escondido ao homem, desde que o homem vive, isto 

permanece incompleto no curso imensurável dos acontecimentos. 

(PANNENBERG, 2004, p. 79-80) 

 

Como nada de novo aconteceu desde então, o que era de se supor, Jesus deve ser 

considerado como a autorrevelação definitiva do Deus de Israel, embora o fim traga o 

cumprimento do que aconteceu apenas nele e ainda não em nós. Portanto, permanece a tese de 

Pannenberg de que 

 



60 

O Deus de Israel somente é revelado no sentido total em Jesus. Todas 

as auto-revelações [sic] anteriores através de seus atos, por exemplo, 

da libertação do Egito e da promessa da terra a Israel, são 

comparações puramente temporárias. Elas não são uma auto-revelação 

[sic] definitiva, e, portanto, não podem ser chamadas, em um sentido 

estrito, de auto-revelação [sic] de Deus. O que aconteceu através e em 

Jesus não pode, portanto, ser substituído por nenhum evento futuro, 

porque exatamente nele o fim de todas as coisas aconteceu. 

(PANNENBERG, 2004, p. 82) 

 

 A teologia tradicional, ao perder, por um lado, a ideia da irrupção próxima do reinado 

de Deus e, ao entrar em diálogo, por outro lado, com a maneira atemporal grega de pensar a 

divindade, não chegou a tomar consciência de tudo o que significava para o ser mesmo de 

Deus a afirmação central da tradição cristã de que se havia dado, em Jesus, a revelação 

definitiva de Deus e que, a partir de agora, nenhuma outra é possível. 

Na sua quarta tese no manifesto revelação como história, Pannenberg (1975, p. 132) 

afirmava que "a revelação universal da divindade de Deus não se realizou todavia na história 

de Israel, senão só no destino de Jesus de Nazaré, enquanto o dito destino aconteceu 

antecipadamente ao fim de todo acontecer". Nela o autor afirma que, na história de Israel, 

Deus não chegou a manifestar-se como o Deus de todos os homens; em princípio, só o fez 

como o Deus desse povo específico: 

 

Em Rm 1, 19, Paulo pressupõe que todas as pessoas deveriam 

conhecer a Deus e inclusive conhecer corretamente o imperecível 

poder e a divindade do Deus uno por meio das obras da criação [...]. 

Essa concepção correspondia a uma tradição judaica que, em última 

análise, remonta à fé em Deus criador típica do Antigo Testamento. A 

história vétero-testamentária dos começos e a história dos patriarcas 

em parte nenhuma dá a entender que o Deus criador, que se 

manifestou de modo especial a Abraão e seus descendentes, fosse 

totalmente desconhecido do restante da humanidade. Sem mais, Deus 

se dirige tanto a Cam (Gn 4, 6) quanto a Noé (Gn 6, 13). Disso se 

pode deduzir que ele já lhes era conhecido. [...]. Por outro lado, esse 

Deus é, de modo especial, o Deus de Abraão e de Israel.[...]..a essas 

constatações na tradição de Israel corresponde o fato de que Israel 

usou a designação geral Elohim para o Deus da eleição de Abraão e 

do Êxodo. (PANNENBERG, 2009, p. 264-265) 

 

O teólogo conclui (2009, p. 264-265): 

 

Usou, portanto, uma expressão que também podia designar outros 

deuses (p.ex., Jz 8, 33; 11, 24; Sl 82, 1).O emprego dessa expressão 

implica a pressuposição de uma base geral da compreensibilidade do 

falar do Deus de Israel. Mas isso naturalmente não significa que o 
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Deus de Israel já fosse conhecido também dos outros povos em sua 

singularidade, na qual se manifestou aos pais, a Moisés e ao povo da 

aliança, com exceção do testemunho de fé de Israel. [...]Por isso o 

conhecimento da singularidade, tal como foi revelado a Israel, não é 

substituível por aquele conhecimento geral, nem se torna supérfluo 

por isso. Todavia, inversamente, do conhecimento do Deus de Israel 

também não resulta sem mais nem menos que ele, e somente ele, é 

idêntico com Deus em si. Para os de fora, ele parece ser inicialmente 

apenas o Deus especial desse povo ao lado dos deuses de outros 

povos. 

 

Esse Deus se manifestou a Israel como poderoso e único somente quando ocuparam e 

possuíram de fato a terra que havia sido prometida àquele povo. Enquanto estiveram de posse 

da terra puderam compreender-se sob a proteção desse Deus. Pannenberg (2009, p. 132) 

afirma: 

 

Isto é completamente compreensível e só pode escapar a evidência deste 

conjunto de fatos a quem nos fenômenos terrestres e históricos só vê a 

superfície dos mesmos, a quem é incapaz de ver outra coisa que não 

sejam as organizações humanas e suas implicações. Pelo mais, é 

absolutamente certo que a divindade de Deus não se revelou para nós no 

sentido pleno da palavra através do acontecimento da ocupação da terra 

prometida. 

 

É necessário destacar que o próprio pensador tinha causado polêmica nesse mesmo 

manifesto, na tese de número três, quando afirmou que a revelação histórica está aberta a 

todos os que tenham olhos para ver. Tem caráter universal. 

 

Entre as teses mais controvertidas de Revelação como História consta, 

sem dúvida, a afirmação de que a revelação de Deus a partir dos fatos 

históricos por ele realizados estaria acessível a toda pessoa que tem olhos 

para ver, e não necessitaria de uma interpretação inspirada adicional. [...]. 

Por meio do postulado de uma interpretação inspirada, que se agrega 

exteriormente à manifestação de Deus e que novamente priva a 

manifestação da função de revelar a Deus cria-se uma aporia. Esta aporia 

é que foi evitada em revelação como história pela reflexão sobre o todo 

da história a partir de seu final, que em Jesus Cristo já se concretizou 

antecipadamente. Pois somente na profecia posterior se recorre àquela 

evidência para os acontecimentos do futuro salvífico escatológico, o qual, 

por meio desses acontecimentos, torna manifesta a deidade de Deus 

perante toda carne. Se esse evento escatológico já se tornou presente 

antecipadamente na pessoa e no destino de Jesus Cristo, então também 

aquela evidência escatológica já deve ser própria do evento crístico. 

(PANNENBERG, 2009, p. 342) 
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Ele insiste que, nas palavras do Antigo Testamento sobre a autorrevelação de Deus nas 

suas obras históricas se destaca, com frequência e expressamente, que Deus se revela em sua 

divindade através do acontecimento anunciado não só para Israel senão para todos os povos e 

nações. O que ele opera na história não pode ser reduzido a uma criação de almas piedosas, 

mas acontece ante todos os olhos. (PANNENBERG, 2009, p. 127) 

Voltando à quarta tese, continua seu argumento ressaltando que essa fé no Deus que 

concedeu a terra ao povo veio a ficar abalada porque houve uma grave crise nacional pela 

perda do território na catástrofe do ano 587. Mckenzie (1983, p. 325) diz que "Na literatura 

exegética, o Exílio indica o período que vai da destruição de Jerusalém pelos babilônios, em 

587 a.C, à reconstrução de Jerusalém, sob o domínio Persa, iniciada em 537 a.C”. Somente 

graças às ameaças que, desde há muito tempo, vinham sendo pronunciadas pelos profetas no 

sentido de uma catástrofe desse tipo, o povo pode compreender precisamente, no momento 

em que aconteceu, que ela tinha sido uma nova revelação de Deus. 

Devido a este fato é que a fé de Israel pôde sobreviver diante do desastre nacional. A 

perda do bem salvífico, a terra, abria para eles uma nova perspectiva para uma nova 

manifestação salvífica de Deus, segundo a qual também havia sido anunciada pelos profetas e 

corroborada pelos sequentes acontecimentos históricos. Foram frequentes as ocasiões 

históricas nas quais se creu que, a uma nova salvação, estava presente uma nova revelação, 

como, por exemplo, na época de Esdras, o surgimento dos Macabeus
22

. Observou-se, porém, 

na sequência da história, que esses eventos de salvação foram meramente provisionais e 

passageiros, quer dizer, não definitivos. 

Harrington (2016, p. 373) esclarece que, "em 428 acontece a chegada de Esdras, que 

se ocupa com a organização da vida religiosa da comunidade (Esd 7, 1-8, 36). Lê a Lei para o 

povo, preside a festa dos Tabernáculos, tenta suprimir os casamentos mistos e move o povo à 

verdadeira penitência." 

 
A auto-manifestação [sic] histórica de Deus através de suas obras, por 

mais que muitas vezes tenha sido considerada como definitiva, sempre 

manteve, em Israel, um caráter provisório. Foi continuamente 

superada por novos acontecimentos, novos fatos históricos, nos quais 

Deus se mostrava de novas formas. Só o fim de todo acontecer, em 

toda série de eventos, pode trazer a auto-revelação [sic] definitiva de 

Deus, a plenitude de sua revelação. (PANNENBERG, 1975, p.133) 

                                                           
22

 Os livros dos Macabeus tomam o seu título do nome Maccabaeus, sobrenome de Judas, o chefe da revolta 

contra Antíoco IV. O significado do nome é incerto. Uma explicação frequente é a que o faz derivar de 

maqqabah (martelo). Judas não é absolutamente o único herói destes livros, e 1Mac abrange todo o movimento 

macabaico até a ascensão de João Hircano I. (HARRINGTON, 2016, p. 378) 
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Na apocalíptica, acontece outra mudança. Se a perspectiva profética foi obrigada a 

denunciar a falência da história em relação a promessa, o apocalíptico anuncia a realização 

antecipada de um evento definitivo, isto é, que não pode ser superado na linha do tempo. Ele 

vê o fim de todo acontecer através de uma visão extraordinária e de um modo antecipado. 

Fraijó (1986, p. 169) argumenta: 

 

Klaus Koch afirma que Pannenberg é o grande renovador da 

apocalíptica da teologia pós-guerra. Quase se poderia dizer que se 

tratava de uma renovação inevitável. Com efeito, da insistência de 

Pannenberg na ressurreição, e levando em conta a vinculação existente 

entre ressurreição e apocalíptica, se impunha voltar-se ao movimento 

apocalíptico. K. Koch afirma que não é possível compreender a ideia 

de ressurreição sem recorrer a sua origem apocalíptica. Pannenberg 

corrobora com a mesma ideia afirmando que só no horizonte da 

tradição apocalíptica era possível entender a ressurreição de Jesus 

como revelação escatológica de Deus. 

 

Na apocalíptica, o plano histórico de Deus lhe é revelado de modo antecipado. Mas 

Pannenberg levanta a pergunta se não seria corrigida também a visão apocalíptica através do 

curso superior da história. Ele mesmo responde afirmando que, ao contrário disso, segundo o 

testemunho do novo testamento, no destino de Jesus Cristo não só se vê antecipadamente o 

fim, mas também que ele acontece, pois, nele, com a ressurreição dos mortos, tem acontecido 

já o que está próximo a todos os homens. 

 

Não é possível o acesso a Jesus se lhe separa da atmosfera 

apocalíptica em que viveu. O mais provável, afirma Pannenberg, é que 

Jesus esteve muito vinculado à mensagem apocalíptica de João 

Batista. Vinculação que se manifesta, sobre tudo [sic], na aceitação da 

ressurreição dos mortos e do juízo universal [...] todos esses dados 

levam Pannenberg a afirmar que Jesus pensou e falou no horizonte da 

apocalíptica. Não é possível separar suas palavras desse contexto 

espiritual sem eliminar sua especificidade histórica. (FRAIJÓ, 1986, 

p. 169) 

 

Pannenberg (1975, p. 133-134) ressalta que, aceitar, em princípio, como verdade, a 

espera apocalíptica do fim do mundo com a ressurreição universal dos mortos então há de se 

reconhecer que, nesse acontecimento, o Deus de Israel se manifesta como o Deus uno e único 

de todos os homens. É preciso recordar a tese da indiretividade da revelação: o Deus uno e 

único só pode ser revelado indiretamente em sua divindade a partir da totalidade de todo 

acontecer.  
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Essa também era a ideia construtora do problema da verdadeira figura do divino na 

filosofia grega, que não compreendeu a totalidade da realidade como uma história aberta para 

algo sempre novo, senão como um cosmos de estruturas ordenadas e imutáveis. A filosofia 

grega não podia aceitar a mudança, a transformação, o movimento, o debate sempre acirrado 

da escola de Parmênides e Heráclito. 

 

Mas a história posterior do pensamento mostrou que a visão cósmica 

dos gregos oferecia uma concepção muito estreita da realidade 

experimentada pelos homens. A experiência bíblica da realidade como 

história é mais abrangente e complexiva posto que o causal e o 

acidental do acontecer real fica também incluído. A experiência da 

realidade como história supera a concepção na medida em que pode 

assumi-la em si como um momento parcial e fazer compreensível 

desde seus pressupostos mais abarcadores o caráter ordenado e regular 

das estruturas e processos reais que se expressam nela. Sob esta 

condição tem validez: o Deus indiretamente revelado a partir do todo 

da história seria a resposta mais apropriada ao problema filosófico de 

Deus. (PANNENBERG, 1975, p. 134) 

 

A história como totalidade não é acessível somente quando se tem alcançado o fim, 

pois o futuro permanece sempre incalculável. Por conseguinte, só enquanto a plenitude da 

história se tem iniciado em Jesus Cristo, se pode dizer que Deus se tem revelado de um modo 

definitivo e total em seu destino, embora o fim da história tenha acontecido já em Jesus com 

sua ressurreição, ainda que para todos os demais não tenha chegado. Por essa razão, o Deus de 

Israel tem revelado definitivamente sua divindade somente no destino de Jesus e, ao fazer 

isso, tem-se manifestado também como o Deus uno e único de todos os homens. 

 

Só o caráter escatológico do acontecimento de Cristo e a razão pela 

qual não poder dar-se nenhuma outra auto-manifestação [sic] ulterior 

de Deus que vá mais além deste acontecimento: mesmo o fim do 

mundo realizará unicamente em dimensões cósmicas o que já tem 

acontecido em Jesus. Mas também o caráter escatológico do 

acontecimento de Cristo como antecipação do fim de todas as coisas é 

o fundamento de que, a diferença da auto-manifestação [sic] de Deus 

através da ocupação da terra prometida por Israel, também os judeus 

podem reconhecer ao Deus de Israel como o Deus uno e 

verdadeiro.[...] Este reconhecimento e deste modo a ratificação da 

revelação universal de Deus no destino de Jesus Cristo chegou a 

converter-se em um fato histórico-universal ao ser absorvido o mundo 

da antiguidade na antiga igreja. (PANNENBERG, 1975, p. 135) 

 

Se o destino de Jesus é um sucesso antecipado do fim e, por isto mesmo, revelação de 

Deus, já não pode ter lugar nenhuma autorrevelação posterior de Deus que vá mais além 
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daquela nem na história acontecida desde então nem em toda história futura. É certo, desde já, 

que Deus também opera acontecimentos post Christum e, assim, se manifesta também 

ulteriormente a si mesmo, mas já não se manifesta de uma forma totalmente nova, senão só 

através daquilo que revelou no destino de Jesus. 

Isto não significa que, depois de Cristo já não aconteceria nada de novo, 

essencialmente novo. A história depois de Cristo se encontra sob seu signo. Ou seja, está 

determinada, essencialmente, pelo anúncio e pregação da revelação de Cristo. Nele não se 

podem mostrar automanifestações novas de Deus, senão só as repercussões do acontecimento 

escatológico de Cristo na história posterior, a qual se nos faz visível como história universal a 

partir dele. 

 

Se se tem em conta o caráter escatológico do destino de Jesus como 

pressuposto da revelação de Deus nele, podem evitar-se as aporias que 

tem viciado a ideia da revelação histórica de Deus no idealismo 

alemão. 1) Ainda que só a história total possa manifestar a divindade 

do Deus uno e este resultado não possa dar-se até o fim de toda 

história, este acontecimento único e particular que é o acontecimento 

de Cristo tem significado absoluto como revelação de Deus, enquanto 

que antecipa o fim da história. 2) Pela mesma razão, como 

acontecimento antecipador do fim da história, o acontecimento de 

Cristo não pode ser superado por nenhum acontecimento posterior, e 

enquanto os homens não se encontrem no futuro aberto do escaton, 

segue adiante de toda outra concepção. Finalmente, o caráter 

escatológico do acontecimento de Cristo permite encontrar nele a 

auto-revelação [sic] de Deus sem que tenha que pressupor ademais 

uma inspiração complementar. (PANNENBERG, 1975, p. 137) 

 

Pannenberg levanta a pergunta: em que sentido a realidade e a verdade definitivas 

manifestaram-se na pessoa e no destino de Jesus, de tal modo que nenhuma experiência foi 

jamais capaz de superá-las? A resposta a essa pergunta deve ser buscada no caráter peculiar e 

escatológico da história de Jesus. 

Aqui é preciso fazer referência à espera iminente do reino de Deus e todos os outros 

motivos escatológicos ligados a ela: a esperança da ressurreição dos mortos, a renovação da 

criação e a espera do juízo final. A convicção da vinda iminente do reino situa-se como 

fundamento do anúncio de Jesus, o qual no “Deus-que-vem” vê o futuro definitivo do mundo, 

quando se tornarão plenamente manifestos tanto o mundo como a sua história. O esperado 

triunfo da soberania divina sobre os reinos mundanos aqui significa também a realização do 

direito e da justiça entre os homens: o próprio Deus o anunciou a Israel e essa sua vontade se 

cumpre plenamente quando o Criador reina.  
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Somente a soberania divina imprime à organização da sociedade dos 

homens caráter de uma determinação autenticamente humana. A ideia 

de que o reino de Deus é que realiza a humanidade do homem nos 

permite perceber a ligação entre a esperança no Reino de Deus e a 

esperança na ressurreição dos mortos. Uma sociedade do futuro, da 

qual os indivíduos das gerações anteriores permanecessem excluídos, 

não conduziria a determinação do homem à sua realização plena e não 

realizaria completamente nem mesmo a sociedade. Por outro lado, 

aquela ressurreição dos mortos que torna possível aos homens abertos 

ao futuro de Deus e à sua soberania não só a plena participação na 

vida imortal de Deus, mas também a realização perfeita de sua 

determinação humana, a totalidade, a salvação, essa ressurreição é 

esperada como um evento que se verifica no final da história e que 

envolve todos os destinatários da salvação. (PANNENBERG, 1964, p. 

97) 

 

As antecipações do eschaton ligadas à espera iminente do Reino de Deus, entre as 

quais se deve lembrar antes de tudo a transformação e a renovação da criação e também o 

juízo final, como já expresso anteriormente, introduzem, no presente, um final da história que 

somente aparecerá no Reinado definitivo de Deus, mas que, desde então, nos permite pensar 

em termos de história universal e o sentido da totalidade. Essas antecipações, captadas naquilo 

que as tornam comum, exprimem o nexo que reúne a determinação dos homens.  

Pannenberg argumenta que, à luz dessas antecipações do eschaton, é possível elaborar 

projetos que visem a uma realização provisória do existente, tanto no plano da vida individual 

como no da social, os quais, porém, não devem ser confundidos com a realização perfeita dos 

últimos tempos, porque são apenas modos provisórios de realizar a existência conforme a 

dignidade que lhe é própria. 

 

Se reconhecermos a íntima associação entre revelação e história e 

tentarmos observar a revelação de Cristo em termos da sua real 

conexão com a história do mundo, então poderemos viver e agir como 

cristãos em nossa situação histórica particular sem lacuna alguma. 

Não temos de mudar para outro sistema quando estamos preocupados 

com as exigências atuais da circunstância histórica e com as decisões 

que precisam ser tomadas. A dificuldade da ética cristã atualmente é 

que, aparentemente, temos de agir em dois níveis bem distintos, e 

devemos transpor, a partir da fé cristã, para uma outra apropriada à 

situação atual, afim de, efetivamente, agirem em qualquer caso; e, por 

um outro lado, devemos pensar e recuar da chamada experiência 

natural da realidade a fim de entrar na condição da fé. 

(PANNENBERG, 1975, p. 115) 

 

Essas palavras exprimem, em certo sentido, o traço cristão da consciência 

escatológica, estreitamente ligado à definitividade da pessoa de Jesus. Que o futuro 
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escatológico do Reino de Deus não permaneça num distante além, mas se torne um poder que 

determine o presente, sem, porém, perder o seu caráter de futuro. É exatamente isso o que 

caracteriza o anúncio iminente do Reino de Deus da parte de Jesus. Ele apresentou-se 

reivindicando a autoridade de uma soberania divina que ele anunciava como futura.  

Desse modo, o presente é qualificado em termos escatológicos sem se fechar para o 

futuro. Antes, a qualidade escatológica do presente consistia apenas em seu ser-determinado 

pelo futuro de Deus e, então, inserida no movimento de uma transformação contínua. É 

justamente assim que se atesta o caráter insuperável daquilo que apareceu em Jesus e na 

história como antecipação. 

O caráter insuperável da história de Jesus, Revelação de Deus, não está ainda decidido 

por sua vida terrena mas somente por aquele evento que seus discípulos anunciaram como sua 

ressurreição. O aparecimento terreno de Jesus foi marcado por uma ambiguidade que ele só 

retirou morrendo e ressuscitando. A antecipação do futuro por parte de Jesus seria superada se 

os eventos vindouros, que ele anunciava como iminentes, não acontecessem, se ele próprio 

não estivesse envolvido no acontecimento escatológico da ressurreição dos mortos que a 

apocalíptica esperava. 

Naturalmente, até então, esse evento ocorreu somente na sua pessoa, contra as 

expectativas judaicas, sem dúvida compartilhadas pelo próprio Jesus e orientadas para a 

ressurreição de todos os homens para o juízo final, ou de todos os justos para a participação 

na vida com Deus. Nesse sentido, o evento da ressurreição de Cristo é somente uma 

antecipação do fim, não o fim. Com efeito, acrescenta Pannenberg, na sua ressurreição, a 

realidade escatológica antecipada tornou-se, nele, evento. Por essa razão, a antecipação do 

fim, realizada na ressurreição, não pode ser superada por nenhum outro evento histórico. 

 

Por seu caráter de insuperabilidade, o sentido de antecipação próprio 

da ressurreição de Jesus distingue-se das antecipações proféticas de 

um futuro que Deus faria irromper, um futuro pelo qual Israel vivia e 

em cujo contexto realizou-se também a manifestação de Jesus. 

Aqueles anúncios proféticos que tinham sempre por objeto eventos 

históricos foram constantemente superados pelo respectivo 

cumprimento, porque os eventos que tinham o significado nunca se 

harmonizavam perfeitamente, só aproximadamente, com as profecias. 

E tais cumprimentos, por exemplo, o retorno a Jerusalém dos exilados 

da Babilônia, foram, por sua vez superados, porque o curso da história 

reservou posteriores dificuldades e tarefas. (PANNENBERG, 1964, p. 

100) 

 



68 

No horizonte do pensamento protocristão, a ressurreição de Jesus significava que o 

fim da história já havia acontecido e que, portanto, encontrava confirmação na sua pretensão 

pré-pascal, e que o futuro de cada homem depende da relação que cada um assume com 

respeito à pessoa e à mensagem de Jesus. O fim da história já se tornou realidade atual no 

aparecimento e no destino do filho de Deus, e dele toma sentido a totalidade, a natureza de 

cada acontecimento e de cada vida e, só então, acrescenta Pannenberg, a tradição cristã poderá 

falar de um Deus que se manifesta de modo definitivo em Jesus. 

O que aqui é decisivo não é ainda o fato de que o aparecimento e a história de Jesus 

devam ser compreendidos à luz da determinação última dos homens, ou seja, como 

antecipações do futuro salvífico da humanidade na perspectiva do iminente reino de Deus. O 

viver antecipando o futuro poderia ser um traço fundamental próprio de cada existência 

humana. Porém, no destino de Jesus, o fim é antecipado como evento numa forma que não é 

mais qualitativamente diferente da sua realidade. Em razão dessa sua forma específica de 

antecipação, o cristianismo das origens podia anunciar Jesus como o Revelador escatológico 

de Deus. (PANNENBERG, 1975, p. 101) 

 

Ainda que pareça evidente que o Deus que se descobre em Jesus 

Cristo não pode ser pensado sem a história de Jesus, é esta uma tarefa 

que está ainda quase por se fazer. A teologia tradicional, ao perder, 

por um lado, já de pronto a ideia da irrupção próxima do reinado de 

Deus, e ao entrar em diálogo, por outro, com a maneira atemporal 

grega de pensar a divindade, não chegou a ser consciente do todo do 

que significava para o ser mesmo de Deus a afirmação central da 

tradição cristã de que em Jesus se havia dado a revelação definitiva de 

Deus. (CASALE ROLLE, 2005, p. 41). 

 

Chega-se à consideração de que a presença de Deus em Jesus Cristo, que faz com que 

seja legítimo que se fale da encarnação de Deus nele ou, ao inverso, de que Jesus é um com 

Deus como o Filho, é a presença do futuro de Deus em sua pessoa. Assim foi entendido o 

acontecimento da ressurreição no contexto das tradições apocalípticas judaicas. O que se 

esperava como elemento da irrupção do reinado de Deus neste mundo e, portanto, como fim 

da história, já aconteceu, e de maneira inesperada, somente naquele homem.  

O testemunho de sua vida e pregação sobre a chegada amorosa de Deus com ele assim se 

vê confirmado. A chegada do definitivo acontece, pois, em Jesus Cristo como mera 

antecipação. Por isso, não só não fica fechado o futuro, mas também a presença do definitivo 

em Cristo dá passo, como nova e insuperável promessa de um novo processo histórico em 
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que, agora mesmo, Deus, que constitui sua unidade, encontra-se pessoalmente implicado. 

(CASALE ROLLE, 2005, p. 41). 

A antecipação do final é a chave mestra que abre a porta da verdade. O processo 

histórico possibilita que o sujeito humano vá ascendendo à verdade de Deus em meio a toda 

sua provisoriedade, porque é em seu seio onde se antecipa tal verdade. Dessa forma, 

Pannenberg pretende elaborar, em definitivo, uma teologia capaz, por sua vez, de respeitar 

devidamente o mistério de Deus e de falar fundadamente sobre ele a partir de sua antecipação 

na história. (GORDO, 1996, p.177) 

 

2.3 O caráter proléptico na pretensão de poder do Jesus pré-pascal 

 

No tempo de Pannenberg, estava em voga a forte tendência teológica da descoberta do 

Jesus histórico
23

 e toda investigação sobre ele partia desse pressuposto. Esse processo de 

investigação ele chamou na sua teologia de “cristologia de baixo”.  

 

Pannenberg pergunta: Deverá o curso de sua fundamentação partir de 

Deus e de sua iniciativa no envio do Filho? Ou deverá mover-se no 

plano da realidade humana, no qual deve ser demonstrável a 

facticidade deste evento, se ele realmente aconteceu? Albrecht Ritschl, 

designava de “cristologia de baixo” a tentativa de responder estas 

perguntas. Porque nela o Jesus Cristo histórico é ponto de partida e 

critério de todas as afirmações cristológicas sobre sua pessoa, 

enquanto as sentenças da cristologia são consideradas manifestações 

de sua realidade histórica ... existem, no entanto, muitas formas 

diferentes de “cristologia de baixo, as quais, apesar de todas as 

diferenças, têm em comum que todas partem, ao contrário do que fez a 

antiga cristologia do Logos, do Jesus histórico, para mostrar em sua 

proclamação e história a razão para a confissão crística da 

comunidade. (PANNENBERG, 2009b, p. 397-400) 

                                                           
23

 Durante cerca de mil e oitocentos anos, o cristianismo em grande medida teve por certo que a imagem de Jesus 

no Evangelho, com todas as suas considerações cristológicas, era um relato factual da vida de Jesus. O 

Iluminismo, ou o movimento do século XVIII que exaltava a razão humana e a investigação científica empírica, 

levou inevitavelmente a uma nova abordagem da bíblia. Os mesmos princípios históricos usados para os estudos 

de outras obras antigas começaram a ser aplicados ao NT por R. Simon, um sacerdote católico (1690), e por um 

estudioso protestante, J. Michaelis (1750). H. S. Reimarus, cuja obra foi publicada postumamente em 1778, foi o 

primeiro a desenvolver uma imagem de Jesus distinta da do Cristo descrita nos evangelhos. Muitas vezes a 

pesquisa acerca do Jesus histórico foi conduzida com exagerada ênfase em libertar Jesus das imposições 

teológicas da igreja posterior. Em 1835, D. F. Strauss, aluno de Baur, publicou uma vida de Jesus baseada no 

princípio de que os evangelhos tinham transformado e enfeitado, pela fé, a imagem de Jesus. Em 1901, W. 

Wrede afirmou que Marcos era também o produto de teologia. Mas em 1953, o exegeta do NT Kasemann, 

proferiu uma conferência na associação dos ex-alunos de Marburg sobre o problema do Jesus histórico, que 

inauguraria o que o biblista norte-americano James Robinson haveria de chamar a “nova pesquisa sobre o Jesus 

histórico". (BROWN, 2012, p. 1057-1058) 
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Essa corrente de pensamento não fundamentava preponderantemente a unidade de 

Jesus com Deus por meio de sua ressurreição, tese de Pannenberg, mas por meio da pretensão 

de poder do Jesus pré-pascal através de sua pregação, de sua atuação na realização de suas 

obras, em sua autoconsciência e nos anúncios de sua paixão. 

O teólogo destaca o surgimento de uma série de cristologias dogmáticas que, desde 

1950, puseram em voga a legitimação do querigma mediante o Jesus pré-pascal. Exegetas 

neo-testamentários foram responsáveis por essa legitimação. Ele afirma que W. Elert encontra 

o argumento decisivo para demonstrar a filiação divina de Jesus no fato de que, já antes da 

crise gerada pela crucificação, Jesus formulou a pretensão de ser o Filho de Deus. Esse autor 

dá grande ênfase a essa pretensão de Jesus. Referindo-se aos dados da tradição, defende que, 

quando Jesus falava de seu Pai, nunca incluía os discípulos. Essa ideia se contrapunha ao 

argumento de Ritschl que busca provar que a razão a qual conduziu os discípulos a qualificar 

Jesus como Filho de Deus foi a unidade perfeita da vontade de Jesus com a vontade divina. 

Elert se opôs ao fato de que foram os discípulos que aplicaram esse termo a Jesus em 

razão da comunhão de vontades. Ele afirma que foi o Jesus mesmo quem, através da sua 

pretensão de poder, aplicou a si a qualificação. De fato, esse predicado não provém só da 

parte dos discípulos, mas já se encontra implícita na própria pregação de Jesus acerca de 

Deus. (PANNENBERG, 1974a, p. 68) 

Para esse autor, os predicados de Jesus não são uma consequência da fé dos discípulos 

senão condição de sua fé. Essa afirmação foi contra a investigação sobre os predicados 

aplicados a Jesus, seus títulos cristológicos, naquela época. Eles afirmavam que esses títulos 

eram consequência da fé dos apóstolos porque a pretensão de Jesus de ser o Filho de Deus 

precede a fé deles. 

Althaus segue de perto a Elert quando também ressalta que a pretensão de poder de 

Jesus em ser o Filho de Deus pressupõe uma proximidade e unidade com esse Deus, o que 

não foi possível a nenhum outro homem. Para ele, essa aspiração não se constitui numa 

blasfêmia mas na consciência de um poder especial que se possui. Fica claro que esse teólogo 

não se apoia somente na indiretividade dessa pretensão através da pregação e das obras de 

Jesus, mas no fato de que ele se tem denominado Filho do Homem. 

E. Brunner (2002, p. 292) concorda com Althaus e também afirma que Jesus se refere 

a si mesmo como Filho de Deus e, mais ainda, para ele, Jesus pretendeu ser o Cristo e não 

pregar o Cristo. Quem realizou essa situação foram os discípulos e fizeram não em oposição a 
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Jesus, mas a partir do Jesus mesmo em sua pretensão de poder. Ele, porém, se diferencia, em 

certa medida, dos outros dois autores anteriores que afirmavam que o Jesus terreno era o 

fundamento da fé. Brunner afirma que também é necessário a autoridade do testemunho 

apostólico. 

Também Fr. Gogarten (apud PANNENBERG, 1974, p. 69) fundamenta sua cristologia 

nessa pretensão de Jesus, de que aquilo que foi prometido está presente em sua pessoa e que, 

portanto, Deus também está presente nele. Somente Jesus não poderia legitimar esta pretensão 

a si mesmo. Para esse autor, o máximo que Jesus poderia fazer era exigir a decisão dos 

homens. A palavra de Jesus é “a pretensão imediata de Deus sobre nós”. Por causa disso, não 

pode justificar-se recorrendo a qualquer outra instância. 

H. Diem (apud PANNENBERG, 1974, p. 70) também partiu da pretensão de poder da 

pregação pré-pascal de Jesus. Ele afirma que a história de Jesus é a história do anúncio sobre 

si mesmo. É claro que o fato de Jesus anunciar a si mesmo, para Diem, não é algo possível de 

perceber através de uma reconstrução histórica de sua pregação. Isto indica que este fato do 

Jesus que anuncia a si mesmo acontece na pregação da comunidade como uma história 

acontecida, mas não passada e que continua acontecendo.  

Como se percebe até aqui, a pretensão pré-pascal por parte de Jesus se encontra no 

centro da questão sobre o Jesus histórico que teve início em 1953 com E. Kasemann (apud 

PANNENBERG, 1974a, p. 70) a partir de seu artigo “Das Problem des historis chen Jesús”. 

O motivo que o levou a escrever foi a pergunta sobre a continuidade do evangelho dentro da 

descontinuidade das épocas. Já em 1952, ele havia escrito que: 

 

Só se a pregação de Jesus coincide de um modo decisivo com a 

pregação acerca de Jesus, se faz compreensível, verdadeiro e 

necessário o fato de que o Kerigma cristão do novo testamento 

esconda a mensagem de Jesus e que o ressuscitado seja o Jesus 

histórico. A partir daqui, estamos obrigados precisamente a investigar, 

também como historiadores, mais além da páscoa. Temos que 

adentrarmos na questão acerca de se Jesus se encontra ou não sob a 

palavra de sua igreja, se o Kerigma cristão é um mito separado de sua 

palavra e do mesmo, ou se nos une a ele de um modo histórico e 

indissolúvel. 

 

Nesse texto, fica clara a intenção de Kasemann de que a pesquisa sobre o Jesus 

histórico não se trata da separação de Jesus e do querigma apostólico, mas, antes, procura 

estabelecer uma continuidade entre ambos que ele busca na própria mensagem de Jesus. 
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No movimento iniciado por Kasemann da nova investigação sobre 

Jesus, a pretensão pré-pascal de Jesus ocupa um posto central. Se [sic] 

tratava de estabelecer uma continuidade entre o Jesus histórico e o 

Kerigma apostólico, de interrogar a conduta e a pregação de Jesus 

para encontrar aqueles traços que antecipassem o evento pascal. Neste 

[sic] sentido, a pretensão de poder por parte de Jesus concorda com a 

perspectiva apocalíptica do tardojudaísmo. Ambas tem em comum o 

traço proléptico que tem a palavra de Deus. (CASTILLO, 2016, on 

line) 

 

O texto referencial usado é o sermão da montanha, mais especificamente, as antíteses 

em que Jesus contrapõe o que diz a lei e sua frase “mas eu vos digo”. Com ela, ele supera a 

letra dos mandamentos, ou seja, a autenticidade dessas palavras.  

O que é importante para a questão da pretensão de poder de Jesus é que ele não se 

opõe a uma afirmação de um Rabi qualquer. Jesus apresenta aspiração contra e sobre a 

autoridade de Moisés e sem recorrer a fundamentação alguma. Esta autoridade que ele 

pretende possuir na sua pessoa só pode ser a autoridade de Deus. Dessa forma, para 

Kasemann, ao dizer “mas eu vos digo”, Jesus indica que ele mesmo porta a Palavra de Deus.  

Do mesmo modo, Kasemann percebe essa mesma pretensão de poder de Jesus em sua 

atitude em respeito ao preceito sabático e também sobre as questões da pureza ritual. A 

palavra “em verdade, em verdade vos digo” repetida várias vezes pela boca de Jesus deve ser 

entendida como uma resposta à voz de Deus que lhe fala e, em todo caso, como expressão de 

uma suprema e imediata certeza da comunidade por uma inspiração. 

Esse pensamento de Kasemann foi desenvolvido por E. Fuchs, G. Bornkamm e H. 

Conzelmann. Fuchs (apud PANNENBERG, 1974, p. 72) deliberou que o marco da pregação 

de Jesus era sua própria conduta e isso se expressa no fato de que agora, ou seja, na conduta 

de Jesus, se celebra com os publicanos e pecadores o banquete escatológico que era reservado 

para o futuro e, de modo especial, para os justos. Esse modo de proceder de Jesus mostrou 

que a vontade de Deus era uma vontade de misericórdia e que, por isso, sua comunidade pode 

pregar depois como o próprio Cristo. Nas parábolas de Jesus onde o discurso sobre o banquete 

escatológico é relacionado, ele dá a entender que na sua conduta de amor aos pecadores já 

estava presente o reino de Deus. 

A ideia fundamental de Fuchs de que não só na pregação como também em sua 

conduta se tem dado a pretensão de poder de Jesus, também foi desenvolvida e aprofundada 

por Bornkamm (apud PANNENBERG, 1974a, p. 73) e Conzelmann. O primeiro acredita que 

a pretensão de poder de Jesus se encontra no fato de que as esperas escatológicas para o futuro 
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já estão presentes em sua atuação. “a atualização desta realidade de Deus constitui o mistério 

próprio de Jesus”. 

Por sua vez, Conzelmann (apud PANNENBERG, 1974a, p. 73-74), ao contrário de 

Bornkamm, tem interpretado a pretensão de Jesus ao revés como um abandono do horizonte 

apocalíptico. A distância temporal com o fim não desempenha para Jesus nenhuma função, 

porém não evita que esse teólogo tenha a ideia de que Jesus se encontra dentro da tradição da 

escatologia judaica e que o elemento futurista não pode separar-se de sua mensagem. 

Pannenberg considera que se deve conceber a Conzelmann que o transmitido como futuro se 

tem antecipado com a irrupção de Jesus. 

Pannenberg segue, mais de perto em suas reflexões, Bornkamm. Jesus falou e pensou 

dentro do horizonte das esperas apocalípticas, fato esse deixado de lado por Conzelmann, e as 

palavras que ele proferiu não podem ser desvinculadas desse contexto histórico espiritual. Isso 

se mostra, em segundo lugar, no fato de que existe uma estranha tensão entre o presente da 

decisão definitiva com respeito à pessoa de Jesus e a futuricidade do fim do mundo que 

oferece a base precisamente ao problema acerca da justificação da pretensão de Jesus. 

Para Conzelmann, com a eliminação da tensão entre a espera do futuro e o presente 

salvífico na pessoa de Jesus, fecha-se a porta ao problema acerca da justificação da pretensão 

de Jesus. Ao contrário dessa ideia, Pannenberg afirma que a tensão entre presente e futuro 

põe, em manifesto, o caráter proléptico da dita pretensão, quer dizer, ela representa uma 

antecipação da justificação que só se espera do futuro. Este fica evidente em uma frase usada 

por ele: “mas eu vos digo, quem me confessar diante dos homens, a este lhe confessará o filho 

do Homem ante os anjos de Deus” (Luc 12, 8)
24

.  

 

A peculiaridade da redação original dessa sentença, não consiste 

unicamente no fato de que o futuro juiz do mundo se distingue de 

Jesus, senão em que o dito tende a estabelecer uma relação entre a 

conduta de ambos. A união que agora tem os homens com Jesus será o 

que vai justificar a presença do filho do Homem. A conduta atual dos 

homens com respeito a Jesus é o critério de sua aprovação ou não 

aprovação no juízo futuro. Aqui se vê a mesma pretensão de Jesus que 

se expressava na frase “mas eu vos digo” do sermão da montanha na 

celebração do banquete escatológico com publicanos e pecadores, 

                                                           
24

.Esta frase procede da fonte dos logias e encontra também em Mateus (10, 32s). Aqui a expressão “filho do 

Homem” tem sido substituída, sem dúvida, pela expressão “eu”. Existe ademais uma tradição paralela da frase 

em Marcos (8, 38) que, em todo caso, tem sido conservada por Lucas (9, 26). Em todas as redações da frase, à 

exceção de Mt 10, 32, é comum o fato de que Jesus distingue o filho do Homem de si mesmo como figura 

diferente [...] Precisamente a substituição do filho do Homem pelo “eu” de Jesus na redação de Mateus põe de 

manifesto como a comunidade pós-pascal tem entendido e transformado a sentença de Jesus, tal como ela a 

tivesse construído por própria iniciativa. (PANNENBERG, 1974a, p. 74) 



74 

assim como também na acentuação da presença da salvação em todo o 

conjunto da mensagem e da atuação de Jesus. Esta presença da 

salvação se faz perceptível em sua estrutura precisa graças ao dito que 

acabamos de tratar, quer dizer, como antecipação da decisão futura. 

Nisto[sic] consiste a estrutura proléptica da pretensão de Jesus. 

(PANNENBERG, 1974a, p. 76) 

 

Essa pretensão de Jesus, corresponde, em razão da sua estrutura proléptica, a 

referência histórica da perspectiva apocalíptica que, por sua vez, funda-se na relação do futuro 

que se encontra na palavra profética de Deus. Os profetas conceberam palavras que deviam 

ser confirmadas com seu futuro cumprimento e comprovadas como palavras de Deus. Já a 

perspectiva histórica dos autores apocalípticos, que, em todo caso, concebia, de antemão, um 

acontecimento futuro, requeria uma confirmação ao longo do mesmo acontecimento. Em 

Daniel, o curso da história do reino persa até Antíoco IV, descrito desde o começo do capítulo 

11 até o versículo 39, fundamenta também a confiança no cumprimento da enigmática 

profecia.  

Pannenberg demonstra que o comportamento de Jesus é muito distinto dos 

apocalípticos. Em primeiro lugar, porque ele não esconde sua personalidade por trás de um 

pseudônimo. Ele é consciente de que aquilo que ele faz é algo de novo. Esse fato de que Jesus 

prega em seu próprio nome e não na forma canônica da história salvífica se relaciona, quiçá, 

com outro fato: ele, ao mesmo tempo que João Batista, esperava o fim como algo iminente e, 

por isso, não esboçou o caminho que havia de seguir tendo feito somente uma chamada à 

penitência com vistas ao fim. O terceiro ponto da argumentação é de que, na atitude de Jesus, 

aparece também a salvação. Dessa forma, é na atitude em respeito a sua pessoa que se decide 

sobre a participação dos discípulos nessa salvação dos últimos tempos. Consequentemente, o 

quarto ponto, em Jesus não só se contempla, antecipadamente, o fim dos tempos, como na 

apocalíptica, mas também se sucede, de antemão, um acontecimento. A apocalíptica, no 

entanto, continua sendo o horizonte espiritual da pregação de Jesus. 

A pretensão de Jesus concorda, apesar de todas as diferenças, com a inspiração 

profético-apocalípticas no fato de que necessitava também de uma confirmação futura. Da 

mesma forma que as palavras proféticas ou as visões apocalípticas, sua pretensão não se 

justificava por si mesma. Também sobre essa justificação de sua pretensão se tem levantado 

perguntas que Pannenberg remete aos textos bíblicos onde os fariseus pedem um sinal para 

crer em Jesus. Aqui se exige uma confirmação divina de Jesus que provenha do céu, mas 

Jesus rechaça tal pedido. Com isso, não se está querendo afirmar que Jesus tenha recusado 
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qualquer petição de um sinal que confirmasse sua pretensão. Basta, por exemplo, buscar na 

fonte dos logia (Mt11, 5) em que se narra a pergunta de João Batista a respeito se Jesus era o 

Messias: Sois vós aquele que deve vir, ou devemos esperar outro? Ele responde remetendo às 

suas obras “Ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes: os cegos veem, os coxos andam, 

os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o Evangelho é anunciado aos 

pobres [...] Bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda!". 

 

É provável que esta frase remonte a Jesus mesmo, a pesar de que sua 

comunidade a tenha concebido como uma resposta a uma pergunta do 

Batista. O sentido da frase se apoia na indicação de que os fatos 

salvíficos do fim dos tempos acontecem já em Jesus. São fatos que 

manifestam quem é Jesus. Por isso se pode dizer: bem aventurado 

aquele que não se escandalizar-se em mim. O mesmo sentido tem a 

frase apontada por Lucas (11, 20): Se expulso aos demônios pelo dedo 

de Deus, sem dúvida que o reino de Deus tem chegado a vós. Jesus 

pode, pois, referir-se perfeitamente a seus milagres como uma 

justificação ou confirmação de sua pretensão. (PANNENBERG, 

1974a, p. 79) 

 

Pode-se afirmar que Jesus tenha recusado uma legitimação como pressuposto do 

reconhecimento de sua missão. Pannenberg afirma, diante disso, que as obras de Jesus 

puderam legitimar sua pretensão até certo ponto. Elas manifestaram o início do tempo 

salvífico, mas não puderam manifestar claramente se ele, em pessoa, era aquele em quem se 

decidia, de um modo definitivo, o juízo da salvação. Sua pretensão consistia em que, na 

relação com ele, decidia-se a aprovação ou a recusa no juízo futuro por parte do Filho do 

Homem. Essa vontade de Jesus unicamente podia legitimar-se como verdadeira quando 

sucedesse a ressurreição universal dos mortos. Esse evento seria portanto, a legitimação futura 

da pretensão atual de Jesus. 

Pannenberg afirma que a atuação de Jesus estava baseada na legitimação futura de sua 

pretensão de poder, em uma confirmação que ele mesmo não poderia demonstrar, enquanto e 

precisamente porque se tratava de uma legitimação de sua própria pessoa que estava unida ao 

cumprimento do acontecimento anunciado para os fins dos tempos. A pergunta a respeito da 

confirmação dessa pretensão de Jesus por parte de Deus, no entanto, fica aberta pela distância 

que existe entre a presença do reino de Deus que já atua nele e a vinda do filho do Homem 

sobre as nuvens. 
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Nesse caminho da confirmação de sua pretensão por Deus, vai dizer Pannenberg, Jesus 

não deveria ter contado com a possibilidade de uma morte em Jerusalém. Sua ida para essa 

cidade não tem sido, para ele, um ato de desespero. 

 

Resulta improvável que Jesus empreendesse sua última subida para 

Jerusalém com a intenção de buscar precisamente sua morte, tal como 

os evangelhos tratam de apresentá-lo, especialmente, através das 

predições da paixão. Segundo o juízo dos teólogos, estas não são 

palavras originais de Jesus. Nelas devemos ver a expressão da 

previsão dos acontecimentos atribuídas a Jesus pela comunidade 

posterior. Frente a isso, se tem de manter que tais acontecimentos 

tiveram o caráter de uns sucessos que sobrevieram de um modo 

verdadeiramente imprevisível. Não se pode dizer que foram buscados 

e arrancados pelo mesmo Jesus. Não obstante, há de se aceitar como 

uma hipótese muito provável de que Jesus contasse com a 

possibilidade real de um fim catastrófico. [...]Mas [...] não se deve 

buscar o sentido da ida a Jerusalém na intenção de um auto-sacrifício 

de Jesus pregado por ele já de antemão. (PANNENBERG, 1975, p. 

79) 

 

Assim, Jesus espera de fato que Deus, de alguma forma, reconheça-o, inclusive no 

caso de fracassar pessoalmente, o que de fato aconteceu com sua morte, contudo: 

 

Não se pode admitir sem mais que a expectativa de Jesus se frustrasse, 

pois, se se pode tomar a sério a mensagem da ressurreição de Jesus 

dentre os mortos, então pode-se afirmar que a expectativa próxima de 

Jesus não se cumpriu, certamente, no mundo como totalidade, mas 

sim em sua própria pessoa. Pois “ressurreição dos mortos” é, 

precisamente, a salvação final ou, em todo caso, a porta de entrada na 

salvação final da vida eterna, que esperava a expectativa judaica do 

futuro do reino de Deus. Se este cumprimento tem tido lugar já em 

Jesus, a plenitude tem chegado, ao menos, para sua pessoa. Sua 

pretensão de poder semelhante ao divino não tem sido então 

corroborada por um milagre ou prodígio qualquer, senão pelo 

cumprimento da realidade salvífica do reino de Deus esperado por ele 

como algo iminente. (PANNENBERG, 1975, p. 68-69) 

 

A constatação é que não existe nenhum motivo para crer que a pretensão de poder por 

parte de Jesus, tomada em si mesma, tenha fundamentado a fé nele. A pretensão de poder e 

autoridade por parte de Jesus pré-pascal se relaciona melhor com a questão acerca da 

legitimação futura de sua mensagem mediante o cumprimento da relação afirmada do futuro 

juízo do Filho do Homem com a atitude dos homens com respeito a Jesus. Com isso, fica 

demonstrada a estrutura proléptica da pretensão de poder da parte de Jesus, análoga às 

palavras proféticas do Antigo Testamento. 
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É necessário afirmar, seguindo a tese de Pannenberg que:  

 

Não se pode compreender a pretensão de Jesus de ter o poder de Deus 

senão no contexto das tradições apocalípticas de Israel, ou seja, na 

esperança da revelação definitiva de Deus no final dos tempos e na 

esperança da ressurreição dos mortos, que coincidirá com essa 

revelação. Mas essa pretensão tão grande de Jesus ao pregar a chegada 

do reino parece terminar no fracasso com sua morte na cruz. Por 

conseguinte, somente a experiência da ressuscitado que os Apóstolos 

tiveram, depois da morte de Jesus, é que lhes permitiu verificar a 

legitimidade dessa pretensão. (RUIZ ARENAS, 2001, p. 398) 

 

A relação entre pretensão histórica pré-pascal de Jesus e a comunidade primitiva 

confessante não basta para justificar uma resposta: a pretensão exige verificação, seguindo o 

esquema da palavra profética, que exigia uma comprovação futura, e a apocalíptica. E esta 

comprovação é dada pelo evento da ressurreição. A vida terrena de Jesus e sua morte não 

poderia ser a resposta de Deus a tal pretensão. 
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3 A QUESTÃO HISTÓRICA DA RESSURREIÇÃO DE JESUS EM WOLFHART 

PANNENBERG 

 

A ressurreição de Jesus é historicamente o evento do qual tem partido a história do 

cristianismo. O evento pascal de Cristo é o ponto de partida da história da fé nele e, ao mesmo 

tempo, é o fundamento objetivo permanente dessa fé e de sua confissão. O fato de que Jesus 

se tenha confessado como o Messias prometido de Israel só pode ser afirmado na pregação e 

na confirmação de sua missão pela sua ressurreição (HACKMANN, 1997, p. 84). Se não 

fosse assim, não poderia atribuir nenhum significado salvífico a sua morte, pois ela 

significaria apenas o fracasso de sua missão. Por isso, afirmou-se no final do capítulo anterior 

que a pretensão pré-pascal de Jesus necessitaria de uma confirmação pelo Pai, e essa veio no 

evento da ressurreição. Nela, a vida histórica de Jesus encontrou uma justificação. 

 

3.1 O pai justifica Jesus em sua ressurreição dentre os mortos 

 

A ressurreição de Jesus dentre os mortos, que se tornou uma certeza para seus 

discípulos, constitui o ponto de partida da pregação dos apóstolos em relação a Jesus e, por 

esse mesmo motivo, da reflexão cristológica da primeira comunidade. Sem esse evento não 

teria acontecido nem a mensagem dos missionários nem uma cristologia referente à sua 

pessoa. Pode-se até afirmar como Paulo que a fé em Jesus seria vã sem esse evento (1Cor 15, 

17). (DUPUIS, 2012, p. 79) 

A fé da comunidade não se construiu simplesmente porque receberam a notícia da 

ressurreição de Jesus. Ela sabia muito bem quem era aquele que outrora fora ressuscitado, a 

saber, o crucificado, portanto, nesse evento, não se trata apenas de uma vida nova e eterna que 

surgiu. Também não se trata de fé num crucificado qualquer, mas no crucificado Jesus de 

Nazaré. Essa consciência é importante porque ela liga, para sempre, a fé pascal da 

comunidade à história terrena de Jesus. Por isso, a ressurreição de Jesus é a razão mesma da fé 

da comunidade, não como um acontecimento isolado, mas em sua referência à missão terrena 

de Jesus e sua morte de cruz. (PANNENBERG, 2009b, p. 484) 

Essa referência retroativa à vida de Jesus e sua cruz, não foi algo agregado ao 

acontecimento da ressurreição, ela é, na verdade, inseparável desse evento. Disso resulta, para 

Pannenberg, que o fato da ressurreição e seu conteúdo de significado não podem ser 
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separados. O evento da Páscoa, portanto, significa que o Jesus outrora condenado e 

crucificado foi justificado somente a partir de Deus pela força do seu Espírito que o despertou 

dos mortos. 

 

A reivindicação contida implicitamente na atuação de Jesus, mas que 

também foi feita expressamente, de que o reino de Deus, anunciado 

por ele como iminente, já irrompe em sua atuação e para aqueles que 

aceitam essa mensagem, foi confirmada com isso por Deus mesmo: 

assim o entenderam os primeiros cristãos, e no contexto judaico em 

que surgiu essa notícia, esse acontecimento também não podia ser 

compreendido de outro modo. Por isso, originalmente, a aceitação ou 

rejeição da notícia do ressuscitamento de Jesus coincidia com a 

decisão pela fé ou com a descrença em sua pessoa. (PANNENBERG, 

2009b, p. 485) 

 

Para o teólogo, essa confirmação significa mais do que mera revelação de um 

significado, que já antes era próprio da pessoa e da história de Jesus no caminho para a morte 

de cruz. Por isso, o evento da Páscoa perde sua importância se for compreendido apenas como 

revelação do sentido da morte de cruz de Jesus, que sua história terrena já tinha por si mesma. 

Antes, foi pelo evento pascal que se decidiu definitivamente sobre a importância da história 

pré-pascal de Jesus, sobre sua pessoa e sua relação com Deus. Por essa razão, o evento pascal 

deve ser um acontecimento com relevância e conteúdos próprios, a saber, ressurreição de 

Jesus dentre os mortos para uma nova vida com Deus (RANHER, 1989, p. 282).  

Depois de apresentar esse quadro introdutório dos fatos fundamentais que a mensagem 

pascal cristã tem por conteúdo, seguem agora algumas questões problemáticas apresentadas 

por Pannenberg em seis pontos específicos. Na verdade, ele apresenta sete questões, mas a 

última trata das aparições e da sepultura vazia. Uma vez que esses dois eventos como pontos 

importantes utilizados para a fundamentação da historicidade da ressurreição, optou-se por 

apresentá-las no último tópico que tratará da historicidade. 

 

a) A forma linguística do discurso da ressurreição de Jesus é a da metáfora
25

. 

                                                           
25

A concepção de ressurreição corpórea foi desenvolvida tardiamente nos escritos judaicos. Primeiro como 

esperança do povo. Depois a 1RS 17, 17-24 que narra Elias ressuscitando um menino. Outros textos (Os 6, 1-2; 

Iz 26, 16; 2Mc 7, 9) também fazem referência indireta a uma certa ideia de ressurreição. No Antigo Testamento, 

a primeira declaração sem ambiguidade da ressurreição dentre os mortos ocorre em Dn 12, 2 de depois em Is 26, 

19. Embora haja antecedentes dela nos milagres de ressurreição efetuado através de Elias e Elizeu (1 e 2Rs) e 

também em Os 6, 1-2. No Novo Testamento as cartas paulinas são os escritos cristãos mais primitivos a 

mencionar a ressurreição de Cristo. Existem várias palavras e frases para descrever a ideia de ressurreição. O 

verbo “anestemi” (erguer-se, levantar-se) usado cinco vezes como referência à ressurreição de Cristo (1Ts 4, 14; 
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A palavra usada para se referir ao que aconteceu com Jesus foi 

“auferwecken”(despertar) que indica a figura do acordar de um sono. A isso corresponde a 

ideia de ressuscitar. A metáfora indica que, assim como a pessoa que desperta do sono se 

levanta, o mesmo acontecerá com os mortos quando da ressurreição. Ligada a essas 

terminologias está implícito também uma compreensão da morte como sono 

(SCHILLEBEECKX, 2008, p. 525) difundida no pensamento judaico e grego
26

. 

Principalmente a apocalítica, na esfera judaica, contém estas referências (Dn 12, 2; Bar Sir 

30.1), às vezes Jeremias (51, 39), nos Salmos (13, 4), no livro de Jó (3, 13; 14, 12). Nesses 

casos, a metáfora usada se refere a um acontecimento real, da mesma maneira como 

aconteceu com Cristo. 

Da forma linguística do discurso de uma ressurreição, faz parte também o alvo desse 

evento: uma nova vida, seja no sentido de retorno à vida terrena (Lc 8, 54; Mc 5, 41; Jo 11, 

11) ou no sentido da passagem para outra vida. 

 

É digno de nota que o conceito vida não deve ser entendido como 

metáfora em nenhum dos casos. Somente para a transição da morte 

para a vida vale que ela deve ser chamada metaforicamente como um 

processo que se subtrai a uma experiência cotidiana. A nova vida, a 

vida escatológica (2Cor 4, 19; 5, 4; Rm 5, 19), a vida eterna (Gl 6, 8; 

Rm 2, 7; 5, 21; 6, 22), é a vida no sentido pleno em comparação com a 

qual a vida terrena somente com restrições pode ser designada de vida. 

O conceito bíblico da vida é concebido a partir do Espírito divino 

como origem de toda a vida. Por isso vida no sentido pleno é aquela 

que está ligada a sua origem divina, permeada pelo Espírito e por isso 

imortal (1Cor 15,44) a nova vida (Rm 6, 4) da esperança escatológica. 

Essa vida nova e imortal já apareceu nele com o ressuscitamento de 

Jesus. (PANNENBERG, 2009, p. 484). 

 

                                                                                                                                                                                     
Rm 15, 12) e do fiel (1Ts 4, 16; Ef 5, 14). O verbo “egueiro” (erguer, levantar, pôr de pé) aparece trinta e oito 

vezes com referência à ressurreição (Rm 4, 24.25; 6, 4.9; 7, 4; 8, 11.34; 10, 09; 13, 11; 1cor 6, 14; 15, 4.12-

17.20.29.32.35.42-43.52; 2Cor 1, 9; 4, 14; 5, 15; Gl 1, 1; Ef 1, 20; Cl 2, 12; 2Tm 2, 8). O Verbo composto 

“exegeiro” (erguer-se, levantar-se) é usado uma vez como referência à ressurreição dos fieis (1Cor 6, 14). O 

Substantivo “anastasis” (ressurreição) é empregado oito vezes (Rm 1, 4; 6, 5; 1Cor 15, 12-13.21.42; Fl 3, 10; 

Tm 2, 18). Já o substantivo “exanastasis” (ressurreição) ocorre uma vez em Fl 3, 11. O verbo “Zao” também é 

empregado com referência à ressurreição de Jesus. O verbo “zoopoieo” (dar vida) ocorre seis vezes (Rm 4, 17; 

8, 11; 1Cor15, 22.36.45; 2Cor 3, 6). Verbo “synegeiro”(ressuscitar com) (Cl 2, 12; 3, 1; Ef 2, 5 – Deus vos deu 

a vida com ele). Verbo “anago” (fazer subir) Rm 10, 7 (fazer Cristo subir dentre os mortos). O termo 

“anelemphthe” (ele foi exaltado) 1Tm 3, 16). Também existem algumas frases “anastaseosnekron” (para fora 

dentre os mortos. (Considerações nossas)  
26

 Vendo em perspectiva histórica, existe uma profunda ambiguidade neste tema. Por um lado, entre a bíblia e o 

helenismo é inegável um contato intenso e uma profunda conivência que, em certos aspectos, chega até a uma 

síntese que parece indissolúvel. Por outro, saciam-nos com abundância as afirmações de sua incompatibilidade 

radical. Algo que, significativamente, pode aparecer em um mesmo autor e em um mesmo escrito. Desde a sua 

origem “imortalidade da alma” e “ressurreição do corpo” são duas respostas toais, completamente diferentes, à 

pergunta por uma possível superação da fronteira da morte. (TORRES QUEIRUGA, 2010, p. 121-122) 
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b) A concepção da ressurreição para uma vida nova e eterna tem sua origem na esperança 

escatológica judaica. 

Torres Queiruga (2010, p. 159-160) assim se expressa: 

 

Quanto ao segundo fator aludido, o horizonte escatológico [...] 

constitui o pano de fundo sobre o qual se destaca a experiência de 

contraste, tão exacerbada pelo destino, aparentemente, trágico de 

Jesus de Nazaré, ajudando a compreender e formular a sua 

profundidade e transcendência teológica. Desde a redescoberta, nos 

primórdios do século XX, por Johannes Weiss e Albert Schweitzer, da 

profunda impregnação escatológica dos evangelhos, este fator foi 

mostrando, cada vez com maior evidência, a sua importância. Algo no 

qual, com diferente coloração, insistiram tanto a teologia dialética, 

principalmente com Barth e Bultmann, como a mais decididamente 

histórica, sobretudo com Pannenberg [...] Nem é preciso elencar todas 

as teses de Pannenberg para aceitar que, sem esse horizonte, 

dificilmente se poderia compreender a ressurreição de Jesus: nele tem 

suas raízes e dele recebe a expressão linguística e o marco 

representativo. 

 

Deve-se lembrar de que, com o exílio, surgiu uma nova concepção teológica da 

relação do indivíduo com Deus. Antes, a fé do povo estava arraigada na questão dos méritos e 

da faltas. Em cada vida individual haverá de consumar-se o nexo entre boas obras e 

recompensa, como entre transgressão e perdição (Ez 18, 2ss; Jr 31, 29). Na prática, o 

indivíduo não experimentava por completo essa situação. A sua percepção da realidade dizia 

que os justos estavam sofrendo enquanto os ímpios iam bem. Diante dessa situação, o povo 

não poderia mais se conformar com essa ideia de justiça divina. Foi a partir dessa situação que 

surgiu a crença em uma compensação no além para aquelas pessoas que realizaram boas 

obras, e também um castigo para aqueles que praticaram o mal. Para tanto, era necessário uma 

ressurreição dos mortos, tal como o expressou o livro de Daniel: “e muitos daqueles que 

dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, os outros para a vergonha e o horror 

eterno” (BÍBLIA, 2002). A compreensão da ressurreição dos mortos resultou, para 

Pannenberg, da pergunta da teodiceia, da pergunta pela justiça de Deus e sua comprovação na 

vida do indivíduo. 

No que se refere à relação da ressurreição dos mortos e a vida eterna, Pannenberg 

verifica que existe, nos textos judaicos um quadro variado. Daniel, como já ressaltado, fala 

tanto de uma ressurreição dos justos quanto dos injustos, indicando a ideia de ressurreição 

para o juízo. Também existem textos que expressam a ideia de uma ressurreição dos mártires 

o que indica já uma transição para a vida eterna. Um exemplo disso é encontrado no texto do 

profeta Isaías 26, 19, embora ele expresse mais a ideia de renascimento do povo e não ainda 
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de uma ressurreição (MARTIN-ACHARD, 2015, p. 148). Hen 92, 3 fala sobre uma 

ressurreição dos justos para a vida. Em 2Mac 7, 14 é citada uma ressurreição de um mártir 

para a vida. No tempo de Jesus, a ressurreição já significa essa ideia de participação na vida, 

como descrito na discussão de Jesus com os Saduceus (Mc 12, 18-27) e como mostra o 

exemplo dos patriarcas. Foi nesse sentido que o cristianismo primitivo falou da ressurreição 

de Jesus (1Cor 15, 42ss). Dessa forma, esta não pode ser interpretada como uma volta à vida 

terrena, mas como uma transição para a vida nova e escatológica (1Cor 15, 20; Rm 8, 29; Cl 

1, 18; At 3, 15). (PANNENBERG, 2009b, p. 489-490) 

 

c) A expectativa escatológica de ressurreição para a vida ofereceu a expressão linguística e o 

imaginário para a mensagem pascal cristã.  

Essa expectativa é que possibilitou aos Apóstolos de Jesus identificar seu Senhor 

crucificado em suas aparições de ressuscitado (RUBIO, 2012, p. 110). As notícias que os 

textos bíblicos trazem é que eles não se encontraram com um morto (Lc 22, 37) nem, ao 

mesmo tempo, com uma pessoa que tenha voltado a esta vida terrena (Jo 20, 17). Diante 

deles, através das aparições, estava o seu Senhor que ressuscitou para uma nova vida 

escatológica. 

 

Com a ressurreição de Jesus, porém, o Novo Testamento não se refere 

a uma reanimação de um morto (como a de Lázaro, p. ex), portanto, 

não a um retorno sob condições terrenas de existência, empiricamente 

demonstráveis, e à vida mais uma vez mortal, mas à passagem para a 

forma de existência definitiva, ainda oculta para nós, junto a Deus, 

portanto, ao início de uma vida radicalmente nova, indestrutível (Rm6, 

9s: Cristo ressuscitado dentre os mortos não morre mais). 

(SCHNEIDER, 2012, p. 258) 

 

Pannenberg considera que Jesus foi reconhecido pelos seus discípulos na experiência 

das aparições pelo fato mesmo de que eles participaram da vida e da atuação dele até os dias 

de sua presença em Jerusalém e sua prisão. Alguma possível dúvida que ainda poderia existir 

nos apóstolos, principalmente pela notícia do túmulo vazio, foram desfeitas quando da 

identificação das aparições com Jesus (Luc 24, 40; Jo 20, 20).  

 

As duas coisas que devem ser consideradas historicamente seguras 

quando falamos da primeira Páscoa são o túmulo vazio e os encontros 

com o Jesus ressuscitado. Tão logo localizamos os primeiros cristãos 

dentro do mundo do judaísmo do segundo templo, e compreendemos 

o que eles acreditavam acerca de sua própria esperança futura e acerca 

da ressurreição de Jesus, estes dois fenômenos são firmemente 
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garantidos [...] 1) o mundo do judaísmo do segundo templo forneceu o 

conceito da ressurreição, mas as mutações cristãs, incríveis e 

coerentes, no interior da crença judaica na ressurreição, excluem 

qualquer possibilidade desta crença ter sido espontaneamente gerada 

de dentro de seu contexto judaico. Quando perguntamos aos próprios 

primeiros cristãos o que causou essa crença, suas respostas se centram 

em duas coisas: histórias acerca do túmulo de Jesus estar vazio, e 

histórias sobre ele aparecendo, vivo novamente, a pessoas.(WRIGHT, 

2013, p. 942-943) 

 

Wright (2013, p. 942-943) acrescenta: 

 

2) Contudo, nem o túmulo vazio, nem as aparições, por elas mesmas, 

poderiam ter gerado a crença cristã primitiva. O túmulo vazio, 

sozinho, seria um enigma e uma tragédia. Visões de um Jesus 

aparentemente vivo, tomadas isoladamente, teriam sido classificadas 

como visões ou alucinações, que eram muito bem conhecidas no 

mundo antigo. 3) No entanto, um túmulo vazio e aparições de um 

Jesus vivo, tomadas em seu conjunto, teriam apresentado uma 

poderosa razão para o surgimento da crença. 4) O significado da 

ressurreição dentro do judaísmo do segundo tempo torna impossível 

conceber essa crença na ressurreição remodelada surgindo sem que se 

soubesse que um corpo havia desaparecido, e que a pessoa havia sido 

descoberta completamente viva novamente. 

 

d) A mudança da compreensão judaica de ressurreição para a vida com as narrativas das 

aparições de Jesus. 

A ressurreição de Jesus para a vida significou, em um primeiro momento, a 

justificação e confirmação pelo Pai da sua vida terrena. A própria autoridade da pessoa de 

Jesus, em sua mensagem e atuação, confirma essa justificação. Essa autoridade indica uma 

“exaltação” da participação do governo de Deus sobre o mundo e que o cristianismo primitivo 

o expressou ligando a figura de Jesus com personagens da escatologia judaica, como, por 

exemplo: Jesus sendo elevado à concepção de Messias (ver inscrição na cruz) e identificado 

com o Filho do Homem que há de vir. 

A questão da sorte dos mortos foi sempre, em Israel, um tema muito difícil e de muito 

lenta maturação. 

 

No judaísmo do segundo Templo havia um amplo registro de crenças 

com relação ao destino dos mortos, tanto em curto quanto a longo 

prazo. Nem todos os judeus acreditavam em uma ressurreição 

vindoura. Outras ideias eram conhecidas e (até o desaparecimento dos 

saduceus e a ascendência pós-70 dos rabinos) ensinadas. Mas havia 

uma forte tendência de crença na ressurreição, crescendo a partir da 

leitura de várias passagens bíblicas, provocada pelas novas 
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circunstâncias do judaísmo pós-exílico e expressa em uma ampla 

gama de textos procedentes de todo o período do segundo Templo e 

através do período dos rabinos. (WRIGHT, 2013, p. 297) 

 

A dificuldade e lentidão de amadurecimento sobre o destino dos mortos chegou a tal 

ponto que somente o livro de Daniel 12, 2 traz uma referência mais explícita sobre essa 

questão: “a multidão dos que dormem no pó da terra acordará, uns para a vida, outros para a 

eterna rejeição”
27

. Consequentemente, somente já perto da vinda de Jesus é que se encontra 

um texto explícito sobre a ressurreição dos mortos que deve acontecer no futuro. 

 

Uma vez que as expectativas dos Judeus do segundo Templo forma a 

rede de significados dentro da qual se deve determinar o uso da 

linguagem da ressurreição pelos primeiros cristãos 

(independentemente do quanto este uso tenha ultrapassado os limites, 

eram estes limites, e não outros, que estavam sendo ultrapassados), 

devemos concentrar uma atenção especial no que exatamente queriam 

dizer com ressurreição. Descobriremos que o conceito resulta bastante 

específico em alguns aspectos e bem vagos em outros.(WRIGHT, 

2013, p. 303) 

 

A concepção de ressurreição no mundo do judaísmo do segundo Templo era sobre a 

restauração de Israel, por um lado, e sobre uma nova vida corpórea de todo o povo de Deus, 

por outro, com ligações próximas entre ambos (ECHEGARAY, 2000, p. 228). É que ela era 

considerada o grande evento que Deus realizaria no fim da “era presente”, o evento que 

constituiria a “era vindoura”. Tudo isto se adensava, para muitos judeus, nas histórias dos 

mártires justos, aqueles que sofreram e morreram por Deus e pela Torá. 

A grande mudança em relação à expectativa da escatologia judaica no que se refere à 

ressurreição acontece com um evento inesperado. Eles não contavam com a ressurreição de 

um indivíduo antes do fim do presente mundo. Ninguém no judaísmo imaginava que qualquer 

indivíduo já tivesse sido ressuscitado ou que seria ressuscitado antes do grande dia. Não 

existem tradições sobre profetas sendo ressuscitados para uma nova vida corpórea. O mais 

                                                           
27

 As passagens que já falam inequivocamente da ressurreição corporal chegam em alto e bom som, não há 

qualquer tentativa de suavizá-la. Dn 12, 2-3, 13 e as passagens relevantes em 2Macabeus (7, 9; 12, 44), todas 

usam o que passou a ser a linguagem padrão da ressurreição, a saber, os verbos gregos anistemi, egeiro e seus 

cognatos. Encontramos o mesmo em Isaías 26, tanto no verso que nega a ressurreição (14) quanto no verso que a 

afirma (19). Ambos aparecem claramente no grego: 26, 14 declara que os mortos não verão a vida 

(hoinekroizoen ou me idosin), e que os médicos não ressuscitarão (oudeiatroi ou me anastesosin). Por usa vez, 

26, 19 insiste em que os mortos serão ressuscitados (anastesontaihoinekroi). De forma semelhante, a passagem 

de Oseias 6, 2, que alguns acreditam oferecer uma influência definitiva, tanto para Isaías quanto para Daniel, 

também é explícita no grego: terceiro dia, seremos ressuscitados e viveremos em sua presença (anastesometha 

Kai zesomethaenopionautou). Nenhum leitor do segundo Templo duvidaria de que estas passagens se referiam a 

uma ressurreição corpórea. (WRIGHT, 2013, p. 226) 
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próximo que se pode chegar dessa situação é o caso de Elias, que subiu corporalmente ao céu 

e que retornaria para anunciar a nova era. 

 

Não existem tradições sobre um Messias sendo ressuscitado para a 

vida: a maioria dos judeus da época esperava pela ressurreição, muitos 

judeus da época esperavam por um Messias, mas ninguém pusera 

juntas estas duas esperanças até os primeiros cristãos terem colocado. 

Pode ser evidente, mas é necessário que seja dito: independentemente 

de quanto exaltados foram Abraão, Isaque e Jacó no pensamento 

judaico, ninguém imaginava que foram ressuscitados dentre os 

mortos. Independentemente de qual importante Moisés, Davi, Elias e 

os profetas tenham sido, ninguém afirmava que eles estavam vivos 

novamente no sentido de “ressurreição”. Os mártires eram honrados, 

até venerados, mas ninguém afirmava que eles foram ressuscitados 

dentre os mortos. O mundo do judaísmo gerara, a partir de suas ricas 

origens espirituais, uma rica variedade de crenças sobre o que 

acontecera, e o que aconteceria aos mortos. Mas estava bastante 

despreparado para a nova mutação que brotou, como uma planta 

totalmente inesperada, dentro do já bem servido jardim. (WRIGHT, 

2013, p. 303-304) 

 

Este evento inesperado que se torna um marco dentro do judaísmo cria uma 

possibilidade de compreensão, contudo não implica mais identidade e nem exclui a 

possibilidade de diferenciação e inovação. É preciso, por isso, manter o equilíbrio entre a 

diferença e a continuidade, sem anular, a favor dos pólos, a ressurreição geral e individual, 

mas ver neles um mútuo esclarecimento. 

Apesar dessas diferenças, é inegável que, para os judeus, a ideia de que um indivíduo 

pudesse ser trazido à vida novamente por Deus já era conaturalizada. O diferencial é que essa 

nova vida, mesmo que lhe faltasse a dimensão escatológica que a une à ressurreição geral, não 

é simples repetição da anterior, mas portadora de uma evidente carga religiosa e salvífica. 

(TORRES QUEIRUGA, 2010, p. 67) 

e) O anúncio da ressurreição de Jesus para além da esfera do judaísmo pressupõe uma 

validade geral no anúncio da Igreja 

Pannenberg afirma que, em um primeiro momento, pode parecer que essa tese não se 

aplique à história da missão da igreja primitiva uma vez que esta ingressou no mundo grego 

onde a mensagem da ressurreição de Jesus foi aceita com maior plausibilidade do que a 

doutrina da ressurreição escatológica dos mortos. Isso aconteceu porque, segundo ele, em 

certa medida, a mensagem da ressurreição de Jesus estava muito próxima da concepção dos 

cultos de mistério através das concepções míticas das divindades que morrem e ressuscitam. 
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O entrave com a doutrina da ressurreição corporal dos mortos e da ressurreição da carne 

oferecia dificuldades maiores. 

Não se pode, porém, dissociar a concepção da ressurreição de Jesus com a futura 

ressurreição escatológica dos mortos. O próprio apóstolo Paulo já havia estabelecido essa 

relação: “Se não existe ressurreição dos mortos, também Cristo não foi ressuscitado” (1Cor 

15, 13). 

 
Assim como a discussão do apóstolo Paulo com os coríntios sobre a 

expectativa de uma futura ressurreição dos mortos, também o relato de 

Atos dos Apóstolos sobre a reação dos atenienses à pregação paulina 

da ressurreição de Jesus (At 17, 32) mostra o quanto era precário esse 

círculo de temas nos começos da missão gentílica cristã. Por isso, a 

primeira epístola de Clemente se esforçou pormenorizadamente na 

produção de argumentos a favor da expectativa cristã acerca do futuro, 

e nisso de modo algum se restringiu à referência de que, no caso de 

Jesus, o começo da futura ressurreição dos mortos já teria acontecido. 

De acordo com Clemente, cada novo dia é uma espécie de 

ressurreição (1Clem 24, 3), do mesmo modo o surgimento da planta a 

partir do insignificante grão de semente. Até mesmo o mito de fênix é 

aduzido como testemunho da expectativa da ressurreição (1Clem 25, 

1ss). (BARNARD apud PANNENBERG, 2009, p. 495) 

 

Como se observa, a problemática da ressurreição era um grande entrave na pregação 

da fé cristã. 

 

No século II, a defesa da ressurreição corporal dos cristãos perante sua 

espiritualização pela gnose se tornou um dos principais temas da 

teologia cristã. A ele foi dedicada uma série de escritos, entre os quais 

se destaca o tratado sobre a ressurreição dos mortos do primeiro 

diretor da Escola Catequética de Alexandria, Atenágoras. Este já viu a 

necessidade de ir além da invocação da onipotência de Deus (2Clem 

27, 5), e do ponto de vista de uma ressurreição dos mortos como 

condição para o juízo final, e de se desenvolver uma ampla 

argumentação antropológica que procurou mostrar, a partir da unidade 

entre corpo e alma que a redenção e a consumação do ser humano 

deve abranger, além da alma, também o corpo, o que só está garantido 

por meio de um ressurreição corporal. (BARNARD apud 

PANNENBERG, 2009, p. 495) 

 

Na atualidade, é necessário recorrer a outros mecanismos de prova para poder 

argumentar com a modernidade. Uma vez que o discurso mítico de divindades que morreram 

e ressuscitaram ficou no passado e que é cada vez mais difícil a compreensão da ressurreição 

corporal de Jesus no clima cético acadêmico, é necessário partir hoje de uma argumentação 

antropológica no sentido de que o ser humano é um ser para além da morte.  
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3.2 O significado da ressurreição de Jesus no contexto histórico do cristianismo 

primitivo 

 

O Jesus terreno tinha consciência de que a ressurreição dentre os mortos não era um 

evento que se restringia a ele, de um modo privado, senão que entendia a próxima e iminente 

ressurreição universal dos mortos. Dessa forma, a comunidade primitiva, a partir do momento 

em que Jesus ressuscitado aparece para eles, passa a crer, sem dúvidas, que havia começada a 

ressurreição universal dos mortos e que, também, através desse evento, tinha iniciado os 

tempos finais. 

 
São, com efeito, numerosos os ditos de Jesus que demonstram como 

central em seu pensamento o pressuposto de uma existência depois da 

morte: assim, quando afirma que a rainha de Sabá e os habitantes de 

Nínive, no dia do Juízo, “se levantarão com esta geração” (Mt 12, 41s; 

Lc 11, 31s); ou quando anuncia que muitos “tomarão lugar à mesa no 

Reino dos Céus” (Mt 8, 11; Lc 13, 28); ou na sentença, tão viva, de 

que aquele que escandaliza alguém deve cortar fora sua própria mão, 

pois é “melhor entrares na vida tendo só uma das mãos do que, tendo 

as duas, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga” (Mc 9, 

43.45; Mt 18, 9); ou no aviso de temer antes de tudo a aquele “que 

pode destruir a alma e o corpo no inferno”(Mt 10, 28). Não menor é o 

realismo implicado na parábola do rico Epulão e o pobre Lázaro (Lc 

16, 19-31). (QUEIRUGA, 2010, p.61) 

 

Em Paulo, cerca de vinte ou trinta anos depois da ressurreição de Jesus, é possível 

verificar essa expectativa da vinda iminente e definitiva do ressuscitado para julgar na 

ressurreição universal dos mortos. Esse evento iria acontecer ao mesmo tempo. Paulo 

acreditava que deveria acontecer ainda quando ele estava vivo (1Tes 3, 15.17; 1Cor 15, 51). 

Essa compreensão só vai mudar, na segunda geração de testemunhos do Novo Testamento, 

para Marcos, Mateus, Lucas e João
28

, além dos autores das cartas deuteropaulinas e Hebreus. 

                                                           
28

 A vinda do fim antes da morte da geração de então não se concretizou. No entanto, no próprio Jesus, a 

salvação derradeira do reino de Deus já se tornou realidade por meio de seu ressuscitamento dentre os mortos. 

Por isso a “demora da Parusia” não precisou tornar-se para o cristianismo primitivo uma decepção que abalasse o 

fundamento de sua fé, embora a primeira geração de cristãos, incluindo Paulo, ainda vivia na expectativa 

imediata da Parusia: por meio do Senhor ressuscitado e seu espírito, a salvação escatológica seria certa para os 

crentes, de modo que a duração do tempo ainda restante até a consumação escatológica se tornaria algo 

secundário. Isso nada muda no fato de que o futuro da consumação final permanece constitutivo para a fé em 

Jesus Cristo. Mas o acento na fundamentação da posse da salvação deslocou-se, como consequência do evento 

pascal e do recebimento do Espírito associado à fé na ressurreição de Jesus da orientação no futuro escatológico, 

para a comunhão com o Senhor presente por meio do seu Espírito. Enquanto na situação da mensagem de Jesus a 

proximidade imediata do futuro escatológico de Deus constituía o motivo para urgência do apelo à adesão a esse 

futuro, depois da páscoa esse motivo foi substituído pela mensagem da reconciliação e redenção ocorridas na 

morte e na ressurreição de Jesus. No tempo subsequente, a fundamentação da salvação pôde ser retroprojetada 

para uma data ainda mais antiga e associada com a encarnação do Redentor. Esse desenvolvimento deve ser 

avaliado no alinhamento da presença do futuro salvífico antecipatório já característico para a mensagem e a 
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Nessas tradições, fica claro que a ressurreição de Jesus não constituiu, como se pensava, o 

começo do desenvolvimento dos acontecimentos finais, senão só como um acontecimento 

privado em Jesus. 

Com isso, surgiu o perigo de se perder de vista a ligação entre a ressurreição de Jesus e 

os acontecimentos escatológicos da ressurreição universal dos mortos e do juízo. Dessa 

forma, o acontecimento da ressurreição de Jesus perde sua significação originária dentro do 

contexto histórico-tradicional originário, a saber, o horizonte da espera apocalíptica do futuro. 

 

A perda da expectativa escatológica, em que tem seu sentido original a 

ressurreição de Jesus, se realizou não por causa do atraso da parusia 

senão pelo salto da missão cristã no mundo helenístico [...] desde 

então passou a valorizar a dimensão histórico-concreta de Jesus e se 

concebeu sua unidade com Deus atemporalmente e de modo abstrato. 

O movimento da “Leben-Jesu-Forschung” levou a culminação esta 

“desescatologização”. Jesus se transformou em um mestre e modelo 

de piedade e de conduta moral. (BLAZQUEZ PEREZ, 1976, p. 148) 

 

Já se tratou anteriormente que, para a apocalíptica judaica, a ressurreição geral dos 

mortos marcaria o fim do presente mundo para uma nova vida e que o evento da ressurreição, 

portanto, não necessitaria de interpretação, falaria por si só. Como esse evento ocorreu, não 

poderia ter gerado nenhuma espécie de dúvida, mas também, como anteriormente 

apresentado, os judeus não esperavam que este evento, que eles esperavam para o fim do 

mundo, acontecesse de forma antecipada em um indivíduo, a saber, Jesus de Nazaré. Esse 

evento inesperado necessitou de uma nova interpretação dentro do cristianismo primitivo. Por 

isso, Pannenberg busca apresentar, de maneira sucinta, alguns pontos mais importantes sobre 

o significado da ressurreição no contexto tradicional da comunidade primitiva. 

 

a) Com a ressurreição de Jesus tem começado o fim do mundo 

A ideia geral é que a ressurreição universal dos mortos e o juízo são iminentes. Essa 

convicção se expressa em vários textos do Novo Testamento, de modo especial em Paulo, que 

acredita que à ressurreição de Jesus vai se seguir imediatamente a de todos os homens e mais 

precisamente dos que creem (Rm5, 12s; 1Cor 15, 45s; 2Cor 5, 10). 

 

                                                                                                                                                                                     
atuação de Jesus. Ela então não se apresenta como falsificação, mas como desdobramento apropriado do ponto 

de partida fundamentado no próprio Jesus. O ressuscitamento de Jesus confirmou esse traço de sua atuação 

terrena não apenas pelo fato de ter corroborado a autoridade divina de Jesus, mas também, pelo fato de repetir 

nele a forma da irrupção antecipatória do futuro salvífico. (PANNENBERG, 2009b, p. 514-515) 
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Conforme o texto de 1Cor 15, Adão trouxe ao mundo a morte e Cristo 

trouxe a ressurreição. A ideia central é que Adão foi figura de Cristo: 

através de Adão, a queda, todos morreram, o julgamento para a 

condenação, reinou a morte, todos chegaram a ser pecadores, o pecado 

superabundou e reinou; por meio de Cristo todos receberam 

abundância da graça e do dom; com a graça para justificação e, com o 

dom da justiça, para reinar na vida, todos chegarão a ser justos. 

(SÁNCHEZ BOSCH, 2002, p. 272-273) 

 

A Carta aos Romanos (8, 29) enfatiza que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. 

 

Aqui novamente o status de Jesus como verdadeira imagem divina e 

do povo de Jesus renovado conforme esta imagem passa para o 

primeiro plano. Esta ideia é tão importante que Paulo até interrompe 

sua sequência de verbos, para introduzi-la no momento correto. 

Quando fala de predestinação, não se refere a um decreto arbitrário, 

quer denotar a disposição do criador de que os seres humanos 

portadores de sua imagem tragam à sua criação ordem, justiça, 

renovação e, sobretudo, liberdade do cativeiro da decadência. E, 

voltando sua argumentação aos seres humanos, que têm sido seu 

assunto principal, Paulo escreve “e aos que justificou, a estes também 

glorificou”. A justificação flui da morte e ressurreição de Jesus, 

aqueles que são justificados já compartilham de sua glória no sentido 

antecipatório, e compartilharão dela plenamente quando seus corpos 

presentes forem transformados, para serem conforme o corpo do 

próprio Jesus. (WRIGHT, 2013, p. 373) 

 

Similar declaração se encontra, para Pannenberg, em 1Cor 15, 20 “Cristo tem 

ressuscitado como primícias dos que dormem. 

 

Paulo nunca perde de vista a principal questão abordada, e também 

não devemos perder. Ele argumenta em favor da certeza da futura 

ressurreição corpórea de todo o povo do Messias. A passagem 

presente esboça a estrutura dentro da qual esta crença não apenas faz 

sentido (especialmente do ponto de vista temporal: primeiro, o 

Messias; depois, todo o povo do Messias), senão que inevitavelmente 

segue dela. A ideia fundamental é exposta, como frequentemente 

acontece em Paulo, no verso de abertura da sequência (nesta caso, o v. 

20): o Messias foi ressuscitado dentre os mortos como a aparche, as 

primícias, o primeiro feixe da colheita que garante que há mais por 

vir. (WRIGHT, 2013, p. 469) 

 

Encontra-se este mesmo pensamento em Cl 1, 18. Pannenberg, com esses textos, 

afirma que isso é uma amostra de que essa ideia se tratava de uma formulação tradicional com 

uma grande extensão. Em resumo, a compreensão da comunidade é que a ressurreição de 

Jesus é o começo do fim ou, se preferir expressar-se como Pannenberg, é a antecipação do fim 

e, também, antecipação da prova final (ROLDÁN, 2004, on line). O sentido futuro fica 

suprimido porque se tem irrompido, em Jesus, o fim (PINAS, 2012, on line).  
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Pannenberg termina esse primeiro ponto ressaltando que, à proximidade do fim 

iniciado com a ressurreição de Jesus, pertence também a convicção cristão-primitiva de que o 

mesmo espírito de Deus pelo qual Jesus ressuscitou vive agora nos cristãos. O espírito tem, no 

cristianismo primitivo, uma significação escatológica e o termo não designa outra coisa que a 

presença da vida de ressurreição nos cristãos. 

 

b) Para os judeus discípulos de Jesus, sua ressurreição dentre os mortos só pode ter 

significado que Deus confirmou sua pretensão pré-pascal. 

Já se apresentou anteriormente que a ressurreição de Jesus foi compreendida como a 

confirmação da sua pretensão de poder, de sua mensagem e de seu destino. A maneira de 

Jesus atuar antes da páscoa era ambígua. Ele assumiu uma pretensão inaudita: afirmava e agia 

como se o Deus de Israel se fizesse presente em sua pessoa e se colocava, basicamente, no 

posto de Deus. Inclusive foi acusado pelos seus adversários de, sendo homem, fazer-se como 

Deus (Jo 10, 33). Quando esse mesmo Deus o ressuscita, elimina-se toda ambiguidade. Com 

isso, os judeus contemplaram, com estupor, que o Deus de Israel, a quem achavam que Jesus 

havia profanado, realizou sua pretensão, logo este não era um blasfemo, mas um santo. 

(BLAZQUEZ PEREZ, 1976, p. 159) 

Para Pannenberg, um judeu não poderia conceber um evento de tamanha grandeza 

como a ressurreição, sem pensar que ele só poderia ser realizado pelas mãos de Deus mesmo. 

O fato da pregação dos cristãos primitivos ter entendido a ressurreição de Jesus dentre os 

mortos como uma confirmação de sua pretensão pré-pascal, deduz-se, para o teólogo, 

sobretudo na forma de falar do livro dos Atos dos Apóstolos (At 2, 36; 3, 15; 5, 30). 

(PANNENBERG, 1974a, p. 84) 

Pannenberg afirma que, se o evento da ressurreição de Jesus deve ser entendido como 

a confirmação e justificação divina por ele experimentadas contra sua condenação pelos 

juízos humanos, então ele deve ser considerado, em primeiro lugar, como repúdio da acusação 

feita contra ele. Jesus não se fez igual a Deus por si mesmo, também não no sentido de que ele 

mesmo se tivesse declarado Filho de Deus (Mc 14, 61). Ao contrário ele se diferenciou de 

Deus ao se subordinar ao Pai, para servir o Pai. Assim mostrou a honra que toda a criatura lhe 

deve dar. Dessa forma, a justificação divina que contrariou os opositores de Jesus diz, em 

primeiro lugar: Justamente pelo fato de não ter feito a si mesmo igual a Deus, ele é justo 

perante Deus como “Filho do Pai” tal como o revela seu ressuscitamento. (PANNENBERG, 

2009, p. 511) 
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Em segundo lugar, a justificação do crucificado em seu ressuscitamento deve ser 

entendida, em relação à sua condenação e execução pelos romanos, como alguém que se 

apresentou na figura de Messias. Para Pannenberg, perante essa condenação, a justificação 

pelo Pai significa que ele, Jesus, não é um Messias político, portanto, também não no sentido 

da acusação de revolta contra o império romano, contudo ele ainda continua sendo 

reconhecido como Messias por causa da sua relação com o título de Filho. Inclusive, o título 

de Messias é agregado ao nome próprio de Jesus, mas com outro significado, no sentido da 

obediente submissão ao sofrimento. 

 

A confissão da cristandade primitiva de Jesus como Messias 

corresponde à atividade pré-pascal de Jesus justamente no fato de que 

na missão de Jesus se tratou, em primeiro lugar, do povo de Deus da 

antiga aliança. A singularidade de sua missão não pode ser 

desvinculada da referência ao povo de Israel, ao qual trouxe a 

mensagem da proximidade do reino de Deus e sua justiça. Em missão, 

todavia, tinha caráter messiânico como renovação e aprofundamento 

da ligação de Israel com seu Deus e não como nova fundação da 

autonomia política e menos ainda como imposição de um predomínio 

no concerto dos povos. Por isso a entrega de Jesus aos Romanos como 

pretendente messiânico se baseia em calúnia. Como, porém, em 

consequência de sua condenação o título de Messias ficou preso a ele 

e como na confirmação de sua missão terrena pelo próprio Deus em 

seu ressuscitamento dentre os mortos não podia mais haver espaço 

para outro Messias ao lado dele, confundiu-se na consciência dos 

discípulos de Jesus a esperança messiânica de Israel com a figura do 

Filho de Deus sofredor e crucificado. (PANNENBERG, 2009, p. 446) 

 

O sentido mais exato é que Jesus é o representante do reino e do Deus que ele 

anunciou. (PANNENBERG, 2009, p. 512) 

 

Esse é o sentido de sua elevação à dignidade messiânica por meio de 

instituição no pleno exercício da condição de Filho de Deus (Rm 1, 4), 

no poder do Espírito de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A 

elevação é expressão da justificação de Jesus por meio de seu 

ressuscitamento dentre os mortos, permanecendo, portanto, associada 

à acusação feita contra ele. No caso de sua condenação e sua morte de 

cruz não se trata do governo messiânico do Exaltado como de uma 

fase de seu caminho posterior a sua paixão, substituindo-a e deixando-

a para trás, mas da messianidade do Crucificado como tal, de modo 

que o Evangelho de João, resumindo a situação paradoxalmente, pôde 

interpretar o próprio destino da cruz como elevação. (Jo 3, 14; 8, 28; 

12, 32). (PANNENBERG, 2009, p. 512) 

 

A confirmação de Jesus por Deus no evento da ressurreição estende-se, em terceiro 

lugar, a sua atividade pública e ao anúncio de que, nele, o reino de Deus chegou entre os 
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homens e, portanto, fundamenta sua atuação. Nessa pretensão, está presumido que o futuro já 

está presente em sua pessoa e, para Pannenberg, isso não pode soar como uma presunção 

humana. Ao contrário, é pela sua ressurreição dentre os mortos que ficou confirmado que ele 

de fato atuou pela autoridade de Deus já em sua vida terrena e é assim porque ele era Filho do 

Pai, embora recebesse definitivamente a posse de poder de Filho somente por meio de sua 

ressurreição. (Rm 1, 4) 

 

c) Por sua ressurreição, Jesus é interpretado como sendo o Filho do Homem que deve vir. 

Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos, rapidamente, o identificaram 

plenamente com a figura do Filho do Homem da apocalíptica (Dn7, 13-14)
29

. O próprio Jesus, 

durante sua vida, já havia se expressado e manifestado em coincidência com as funções 

próprias da figura do Filho do Homem e da sua. (Mt 13, 37; 17, 22; 18, 11; 24, 44; 25, 31; Lc 

5, 24; 9, 58; 17, 24; Jo 1, 51; At 7, 56) 

 

A única diferença entre ambas formas está em que o Jesus pré-pascal 

andava pelo mundo de um modo visível, enquanto que o filho do 

homem unicamente devia vir no futuro sobre as nuvens do céu, sendo 

esperado como um ser celeste. Esta diferença, não obstante, 

desaparece com a ressurreição de Jesus. Uma vez oculto em Deus, 

Jesus se converte em um ser celeste, e sua parusia a partir do céu 

esperada em um futuro próximo e iniciada já certamente com as 

aparições pascais, se relaciona com a ressurreição universal dos 

mortos e do juízo, tal como precedia a tradição a tradição apocalíptica 

com respeito ao filho do homem sobre as nuvens do céu. 

(PANNENBERG, 1974a, p. 85-86.) 

 

Resulta, desse fato, uma compreensão que já não distinguisse Jesus do Filho do 

Homem, senão que considerasse ele mesmo como o Filho do Homem esperado no futuro e 

que, até mesmo nos mais pequenos detalhes, se relacionasse a tradição de Jesus com a espera 

do Filho do Homem. Depois da sua ressurreição, ele chegou a configurar-se com o papel do 

                                                           
29

 Filho do Homem conheceu o favor das comunidades cristãs de língua grega, mesmo quando parece provir de 

meios semíticos, e resultar de uma combinação entre Sl 110, 1 e Dn 7, 13. Sua formação pode ter sido 

influenciada pelo uso de Sl8 (Mc 12, 36) e por processos exegéticos análogos aos que estavam em uso em 

Qumram. Ezequiel é denominado 93 vezes filho do homem (hbben adam, i.e, homem), fórmula sem artigo. Em 

Dn 7, 13, “como um filho de homem” (aramaico, bar-nasha), mais perto de filho do homem, designa o homem 

celeste, coletivo personificando os santos, talvez o povo judaico ideal. As parábolas de Enoc foram, por muito 

tempo, utilizadas ao mesmo título que Daniel para decifrar a significação de Filho do homem. O Filho do 

homem messiânico está ausente dos textos qumranianos. Em 4Esdras, as expressões “filho de homem”, “como 

filhos dos homens”, tomaram um sentido messiânico indicando o homem verdadeiro das origens e do fim dos 

tempos. (LACOSTE, 2004, p. 735-736). 
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Filho do Homem. Pode-se afirmar que, com a ressurreição, desapareceu a base para distinguir 

essas duas figuras.  

 

d) Se Jesus em sua ressurreição foi exaltado por Deus, logo, Deus se tem manifestado 

definitivamente nele. 

Para Pannenberg, a fonte para compreender essa realidade deve ser buscada no 

ambiente apocalíptico em que viveu Jesus. Este era marcado pela constante espera de 

manifestações de Deus em um determinado momento intra-histórico, mas, também, não se 

pode perder de vista que a concepção da apocalíptica é que haveria uma manifestação última 

de Deus e que ela marcaria o fim da história. Sobre esse momento, o povo depositava muita 

esperança, pois, quando acontecesse, traria muitos bens para suas vidas: a ressurreição dos 

mortos, a justiça, novos céus e terra.  

A partir dessa realidade apocalíptica, que está na base do comportamento do Jesus pré 

e pós-pascal, é possível observar que aquilo que foi nele e por ele anunciado não se trata de 

mais uma manifestação entre tantas outras realizadas por Deus, mas da própria Revelação de 

Deus, ou seja, de sua manifestação definitiva. Se em Jesus, Deus mesmo e o seu reino se 

revelam, já não é necessário esperar por outra espécie de revelação que aconteça fora da 

pessoa de sua pessoa no âmbito da história universal, pois o que aconteceu nele tem validade 

universal. 

 

A partir do horizonte de esperança, se [sic] compreende o que 

significa o fato de que Jesus tenha sido ressuscitado por Deus da 

morte. Este [sic] acontecimento em conexão com a vida de Jesus é a 

razão, o fundamento, pelo qual podemos falar da revelação de Deus 

em Jesus. Já que Jesus tem ressuscitado dentre os mortos, o fim último 

não só tem sido entrevisto, previsto, senão também tem tido lugar, tem 

ocorrido, na marcha da história, no meio do caminho da humanidade. 

(BLAZQUEZ PEREZ, 1976, p. 222) 

 

O fato do fim da história ter sido desvelado a partir da morte e ressurreição de Jesus, 

não elimina o caráter oculto da revelação, porém a totalidade daquilo que aconteceu na vida e 

no destino ainda permanece e só poderá ser completamente desvelado quando da ressurreição 

geral dos mortos. Por isso, Pannenberg afirma que, no destino de Jesus, o Deus de Israel se 

tem revelado como o Deus oculto. 

A partir da esfera do ambiente apocalíptico, que esperava a revelação definitiva de 

Deus em ligação com o fim do mundo e considerando que a ressurreição de Jesus é a 
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antecipação desse fim, é que se pode afirmar que Deus se revelou definitivamente nele. Se 

Jesus, ressuscitado dos mortos, foi elevado por Deus ao céu e, com isso, aconteceu a irrupção 

do fim do mundo, então Deus se tem revelado definitivamente em Jesus (CASTRO, 2017, on 

line). 

 

Só ao fim de todo acontecimento Deus pode manifestar-se em sua 

divindade, quer dizer, como aquele que tudo faz e tem poder sobre 

todas as coisas. Só porque com a ressurreição de Jesus se tem iniciado 

já nele o fim de todas as coisas, que para nós não tem chegado 

todavia, só por isto pode se dizer de Jesus que nele se dá o definitivo e 

também que em Jesus se tem manifestado Deus mesmo com toda sua 

glória de um modo insuperável. Só porque na ressurreição de Jesus 

está presente já o fim do mundo, só por isto se tem manifestado nele 

Deus mesmo. (PANNENBERG, 1974a, p. 86) 

 

A ressurreição de Jesus entendida como sua exaltação ao céu e que, portanto, o início 

do fim do mundo chegou, trata-se da revelação da glória de Deus de um modo insuperável na 

sua pessoa. Essa realidade abre caminho de uma espera entre a sua ressurreição e a de todos 

os homens. Para Pannenberg, esse caminho de espera corresponde à história. 

A partir dessas considerações descobre-se um aspecto importante já visto no primeiro 

capítulo sobre a “revelação como história” que é também realização de Deus, a 

automanifestação de si mesmo como aquele que tudo determina. Se ele não se revelasse como 

esse poder sobre todas as coisas, não seria Deus. Dessa forma, abre-se uma perspectiva para 

compreender como Deus, que não é só princípio de todas as coisas senão também seu futuro e 

seu fim, se tenha revelado na história de Jesus. (BLAZQUE Z PEREZ, 1976, p. 161) 

 

e) O passo da missão entre os pagãos foi motivado pela ressurreição escatológica de Jesus 

como ressurreição do crucificado. 

A profecia israelita anunciou que a automanifestação escatológica de Deus era um 

acontecimento que atingia todos os povos, portanto, não só Israel, mas todos deveriam, a 

partir desse evento futuro, reconhecer a divindade única do Deus de Israel. Já foi referido em 

capítulo anterior que essa ideia de um único Deus para todos não era tão clara na antiguidade. 

Esses eventos foram anunciados de modo especial pelos profetas do tempo do exílio, 

principalmente o deuterô-Isaías e Ezequiel. A expectativa, arraigada na tradição de Jerusalém 
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em torno da figura de Davi e sua eleição, é de que, no fim dos tempos, todos os povos seriam 

submetidos ao reinado de Deus e seu ungido esperado
30

. 

 

A ideia de um éschaton da história, que já tanto seu fim quanto sua 

consumação, remonta ao apocalipsismo judaico. Desde Daniel 2 e 7, 

ele aguardou a vinda do reino de Deus como o fim da sequência de 

impérios que o antecederam. A perspectiva assim descortinada 

determinou o horizonte de entendimento para a mensagem de Jesus 

acerca da proximidade do senhorio de Deus vindouro e acerca do 

desenvolvimento da escatologia cristã. Sob as condições do 

pensamento medieval, porém, a concepção de um fim do mundo e 

com ela a asserção de um fim da história da humanidade se tornou 

problemática. A asserção peculiar da fé cristã, de um fim vindouro do 

mundo, não se pode apoiar no conhecimento do mundo elaborado 

pelas ciências naturais, embora tampouco tenha de estar em 

contradição com ela. Existe hoje também, nessa questão uma 

proporção maior de concordância que em séculos anteriores da Idade 

Moderna. (PANNENBERG, 2009, p. 769-770) 

 

O judaísmo pós-exílico também partilhou dessa esperança na participação da salvação 

escatológica. Por causa dessa consciência do povo, eles consideraram os pagãos como os 

“ateus por antonomásia”, portanto, o futuro reino messiânico seria o tempo da vingança de 

Deus sobre seus opressores. 

Por esse motivo é que, somente para aqueles que, com Jesus, seguiam a ideia 

universalista da tradição israelística, o início do fim com a ressurreição poderia ter significado 

a inserção dos pagãos na salvação escatológica. O próprio Jesus, já em sua atuação, mostrou 

uma oposição à postura dos seus conterrâneos judeus de que havia sido enviado não somente 

para os israelitas. Se bem que, em algumas ocasiões, dá a impressão de reconhecer que 

também a fé dos não judeus tem aceitação válida para a salvação escatológica. Também a 
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 Com frequência os enunciados que tratam desses temas são hinos. E em suas formulações gerais e 

universalmente válidas quase podem chegar a ser enunciados sobre a essência de Deus: assim é ele, isto é ele, o 

que se dá a conhecer em suas obras poderosas (Sl 98, 2; 145, 12). Mas isto é um estágio tardio, nele tem 

convergido várias tradições. Às vezes, de um modo completamente expresso se diz de determinadas obras 

particulares de Deus que se pode conhecer nelas, assim ocorre sobretudo  na saída do Egito, aquela ação salvífica 

fundamental ao começo da história de Israel  [...]. Nos cânticos de Sião dos salmos 48 e 76 é debatido como tem 

que compreender o que se diz acerca da ação salvadora de Deus em Jerusalém. Não parece que esteja muito 

longe da interpretação correta o ver nele o precipitado de antigas tradições mitológicas-cultuais do ataque dos 

povos contra a cidade de Deus. Resulta, assim, que aqui se falaria da auto-manifestação de Deus em seu poder 

em um âmbito de tradição completamente distinto. O olhar não está dirigido a um determinado ato do passado, 

senão que a partir da tradição das ações salvadoras de Deus, a comunidade de Jerusalém adquire a confiante 

segurança de que salvará a sua cidade agora e no futuro. E o olhar para o futuro aparece em outra passagem em 

um claro primeiro plano. No final do livro de Miqueias, final configurado liturgicamente, se encontra a petição: 

“como nos dias de sua saída do país do Egito, faz-me ver prodígios” (Mq 7, 15; Sl 90, 16). Em outras passagens 

se espera a auto-manifestação poderosa de Deus no retorno da diáspora e na reconstrução de Jerusalém (Is 60, 2; 

14; Sl 102, 17), e o Dêutero-Isaías anuncia a iminente revelação da glória de Deus que será vista por toda carne 

(Is 40, 15). A auto-manifestação, ainda futura, de Deus atraí sobre si cada vez com mais força a expectativa e a 

esperança. (RENDTORFF, 1974, p. 36-37) 
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prática de Jesus tem mostrado que não se concretizou a esperança de seus conterrâneos de 

que, na pessoa do Messias chegaria a vingança para os povos pagãos. Pelo contrário, como se 

viu, associou muitos deles na participação da salvação (Mt 8, 11; 25, 34). 

 
Jesus, com certeza, esperava a incardinação dos povos no reino de 

Deus como ato escatológico do poder de Deus. Como consequência 

do restabelecimento de Sião, para a qual afluíram então todos os 

povos, não como resultado da propagação do espírito religioso entre 

as nações. Neste sentido, é evidente que a primeira comunidade tem 

circunscrito também sua missão ao território de Israel, sem ter por isso 

que considerar aos gentios como excluídos da salvação escatológica 

nem negar a acolhida na comunidade àqueles que ocasionalmente 

vieram a ela. (PANNENBERG, 1974a,  p. 88) 

 

A missão dos discípulos de Jesus entre os gentios nasceu unicamente da convicção de 

que o Jesus ressuscitado possui e exerce o poder a partir do céu e que, portanto, há que 

anunciar a todos os povos seu domínio e sua realeza. Com isso, a missão entre os gentios 

superou as fronteiras do povo judeu e a salvação que havia sido anunciada outrora pelos 

profetas de que essa salvação de Deus envolveria não só Israel senão todas as nações, se 

cumpriu. É nesse sentido que a ressurreição de Jesus significou a inclusão dos gentios na 

salvação escatológica. 

 

f) O fato de a comunidade ter afirmado que Jesus ressuscitou dentre os mortos para uma 

nova vida implica uma pretensão de historicidade. 

Para Pannenberg, essa pretensão vale como em qualquer outro acontecimento que se 

pressupunha ter acontecido no contexto da história e que, portanto, possa ela resistir a um 

exame crítico para que o fato pretendido não se revele nulo. 

Se se considerar que o evento da ressurreição de Jesus aconteceu de maneira 

transcendente à história então a pretensão de historicidade não seria possível, contudo, afirma 

Pannenberg, não é esse o caso. Isso acontece porque a mensagem da comunidade pascal 

afirma que o evento da ressurreição de Jesus aconteceu exatamente como transição desse 

mundo para uma nova vida junto a Deus. Mais exatamente, aconteceu no túmulo de Jesus 

perto de Jerusalém antes da visita das mulheres na manhã de domingo depois de sua morte. 

A tese de Pannenberg sobre essa pretensão é de que “toda afirmação que sustenta que 

um acontecimento realmente aconteceu no passado implica uma pretensão histórica e, com 

isso, também se expõe a um exame histórico” (PANNENBERG, 2009, p. 506). A partir dessa 
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concepção é que se torna possível verificar historicamente a afirmação cristã de que Jesus de 

Nazaré teria “ressuscitado no terceiro dia” depois de sua morte. 

 

“Depois de dois dias ele nos reviverá, ao terceiro dia, ele nos 

ressuscitará, de forma que possamos viver diante dele”. A partir de 

uma perspectiva posterior, este trecho parece, à primeira vista, uma 

oração de fé no poder vivificado de YHWH. Entretanto, em seu 

contexto original, a passagem, quase com certeza, foi pretendida como 

a descrição de uma oração que o profeta considerava como 

inadequada. Ela indicava uma falta de arrependimento no nível mais 

profundo, uma esperança simplista de que talvez fosse possível 

subornar YHWH. Novamente, no entanto, é inteiramente possível que 

os leitores posteriores, incluindo escritores bíblicos posteriores, 

tenham-na tomado em sentido mais positivo. Quando lida nesse 

sentido, a passagem tem a possibilidade de ser a declaração explícita 

mais primitiva de que YHWH dará ao seu povo uma nova vida 

corpórea no outro lado da morte. Ela parece ter influenciado Dn 12, 

talvez via Isaías. (WRIGHT, 2013, p. 942-943) 

 

Pannenberg, entretanto, faz algumas distinções importantes e é necessário destacá-las. 

Primeiro ele assegura que aquilo que se afirma como um fato histórico necessariamente 

precisa ser análogo ou idêntico com outros acontecimentos. A pretensão de historicidade que 

deve ser inseparável da sua facticidade deve estar amparada em determinado acontecimento 

ocorrido em determinado tempo, mas não necessariamente necessita de eventos análogos para 

sua pretensão de verdade. (PANNENBERG, 2009b, p. 507) 

Segundo, a referência a heterogeneidade, termo usado por Pannenberg, das duas 

realidades que aparentemente se contrapõem: a nova vida escatológica da ressurreição em 

contraposição a realidade desse mundo passageiro, não pode afetar a pretensão à 

historicidade, dada a afirmação de que esse acontecimento ocorreu em determinado tempo. O 

que o teólogo afirma é que quando a teologia busca uma afirmação da historicidade do evento 

da ressurreição ligando-a ao fato da encarnação, ela está querendo afirmar que este evento que 

superou a morte para uma nova vida aconteceu nesta história, portanto, a pretensão de 

historicidade. (PANNENBERG, 2009b, p. 507) 

O terceiro ponto discutido por ele é que o fato de afirmar a historicidade de um evento 

não implica que dita afirmação já esteja garantida a tal ponto que não pudesse mais se discutir 

sobre sua facticidade. Pannenberg reconhece que muitas afirmações de fatos acontecidos 

permanecem controvertidas e que, por isso, podem ser postas em dúvidas. Ele considera que, 

enquanto não acontecer a ressurreição geral dos mortos na consumação escatológica, a 

facticidade do acontecimento da ressurreição vai permanecer controvertida, contudo a Igreja 
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afirma que essa vida escatológica da ressurreição já aconteceu com Jesus crucificado e que 

essa afirmação de um fato sobre um evento passado implica inevitavelmente uma pretensão 

histórica. (PANNENBERG, 2009b, p. 508) 

Por fim, Pannenberg alega que a compreensão do fato da historicidade da ressurreição 

depende, em grande medida, da realidade dessa compreensão e de como as pessoas se deixam 

conduzir por ela. Dessa forma, considera-se possível ou impossível já, antes de analisar os 

detalhes da argumentação. O teólogo cita Paulo e afirma que aqueles que partem do ponto de 

vista de que mortos não ressuscitam sob hipótese alguma, também não podem reconhecer a 

ressurreição de Jesus como fato (1Cor 15, 13), por maiores que sejam os indícios. Tal fato, no 

entanto, deve ser visto como uma postura dogmática que não pode ser chamada de crítica. No 

sentido de fundamentar melhor essa pretensão de historicidade por parte da comunidade 

segue, no próximo ponto, a questão problemática do caráter histórico da ressurreição de Jesus 

dentre os mortos. 

 

3.3 A questão do caráter histórico da Ressurreição de Jesus 

 

Histórico para ele [Pannenberg] vem a ser o fato expresso em 

linguagem, com relação a uma tradição e que responda a uma 

expectativa metafísica do ser humano. Logo, a ressurreição tem sua 

dimensão histórica garantida enquanto ela mesma é formulada como 

ressurreição dos mortos, dentro da tradição apocalíptica e resposta 

radical que compete ao ser humano como ser aberto ao todo. 

(MARCOS, 2010, p. 132). 

 

Embora a expressão caráter histórico da ressurreição tenha gerado tantas 

controvérsias, Pannenberg afirma que é necessário tomar consciência da inevitabilidade e da 

possibilidade da questão histórica da ressurreição de Jesus. É inevitável a questão histórica 

para quem deseja compreender a história da origem do cristianismo assim como, para os 

cristãos, é imprescindível que formem um juízo histórico sobre esse evento.  

Já há algum tempo, a ressurreição tem ocupado o seu lugar de importância na 

produção teológica. Isso está acontecendo porque, por muito tempo, ela ficou relegada e por 

que não dizer, diminuída, apenas para o estudo apologético e, dentro da área da cristologia, 

muitas vezes reduziu-se a um apêndice insignificante. 
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Nesse ponto, nota-se o contraste da importância que a comunidade primitiva concedeu 

ao evento da ressurreição como fato que modificou suas vidas e essa desqualificação desse 

evento na história da teologia moderna. Na verdade, a ressurreição foi a razão da existência da 

comunidade e também do Novo Testamento. A própria cristologia da comunidade primitiva 

toma esse evento como seu início, ou seja, o encontro com Jesus ressuscitado é que 

desencadeia a reflexão sobre sua pessoa e é, a partir dela, que se reconhece, em Jesus, a figura 

do Messias esperado para o fim dos tempos. A partir da ressurreição, tudo se clarificou para 

eles. Agora eles entendem a própria vida pré-pascal de Jesus, lançam sobre ela uma nova luz. 

Por tudo isso é que a fé na ressurreição deve estar no centro. 

Embora a ressurreição seja tão importante para a fé da comunidade primitiva e para as 

comunidades atuais, ainda sim, a teologia se divide na questão da sua historicidade. 

Pannenberg lembra e rechaça muitos apontamentos de alguns teólogos de seu tempo sobre o 

tema da questão da ressurreição de Jesus. Para Barth, a ressurreição de Jesus só pode ser 

objeto de fé, não de investigação histórica, e nenhum dado da revelação pode ter referência 

nessa história decadente, ponto já apresentado no primeiro capítulo. Para Bultmann, a fé na 

ressurreição não é outra coisa que a fé na cruz como acontecimento de salvação, mas a 

ressurreição como fato acontecido com Jesus é um mito que o homem moderno não pode 

aceitar. Para W. Marxsen, a interpretação que se faz de Jesus ressuscitado é que ele segue 

vivendo e sua “causa vai adiante”, o que vive, na verdade, é sua causa. Para Moltmann, a 

ressurreição de Jesus não é histórica porque tem acontecido na nossa história, é histórica 

porque fundamenta a história, porque abre um futuro escatológico. (BLAZQUE Z. PEREZ, 

1976, p. 178) 

Pannenberg, em relação aos apontamentos desses autores, é taxativo: somente a 

ressurreição de Jesus pode ser um acontecimento real se é um fato histórico e, sobre fato 

histórico, somente a investigação do método histórico, e não a fé, pode dar uma certeza de sua 

veracidade. Se a fé cristã está fundamentada em fatos históricos, por ser ela mesma histórica, 

é porque tudo o que aconteceu com Jesus foi na sua história concreta, logo, não há outro 

caminho senão a busca pela verdade histórica das afirmações dessa comunidade. 

 

Sem a ressurreição de Jesus, sucumbiria todo o universo teológico de 

Pannenberg. Com efeito, Jesus só antecipa o final da história se 

ressuscita dentre os mortos. E essa antecipação é o único que permite 

o acesso a Deus. Portanto, o acesso a Deus passa pela ressurreição do 

cadáver de Jesus. Daí que Pannenberg, em um excesso de otimismo, 

exija do historiador que prove a historicidade da ressurreição do 

profeta de Nazaré. Não seria correto afirmar que o historiador não tem 
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a nada a dizer sobre esse tema. Tampouco seria legítimo concluir que, 

dado que o historiador desconhece a priori tais acontecimentos, deve 

colocar como uma possibilidade ao seu juízo. O historiador tem algo 

muito positivo e, teologicamente muito importante, a dizer: “que tem 

tido lugar um acontecimento sobre cuja natureza específica ele não 

pode julgar”. (FRAIJÓ, 1986, p. 173) 

 

Pannenberg considera que o historiador não pode se furtar e se dizer incompetente 

nesse tema específico. Esse dizer incompetente acabaria por desconsiderar a ressurreição 

como possuidora de um caráter histórico e a deixaria como uma categoria inferior, quase que 

insignificante para a história do pensamento. Esta é uma realidade que Pannenberg não está 

disposto a aceitar. 

 
As ciências da natureza tratam de constatar e descrever regularidades 

nos fatos dados. Não decretam que é o que deve ser considerado em 

absoluto como dado. Em qualquer caso, admitem conclusões ou 

interferências sobre o que se possa ou se deva contar como sucessos. 

Os horizontes do futuro não estão determinados de nenhum modo 

pelas ciências da natureza. Inclusive, da pré-história da terra e do 

cosmos se podem tirar conclusões a partir de leis da natureza 

atualmente conhecidas. Tais conclusões se têm de confirmar ou 

rechaçar por meio de pontos de apoio empíricos adequados. Mas o que 

não se pode fazer sem mais, por este método, é proceder 

inversamente, concluindo algo sobre a possibilidade ou 

impossibilidade de um sucesso concreto garantido por outras vias 

distintas. O único caminho para decidir sobre a validez de qualquer 

suspeita é então a investigação histórica da afirmação transmitida [   ] 

as ciências naturais não podem ser, pois, a última instância decisória 

sobre a possibilidade ou impossibilidade da ressurreição de Jesus. 

(PANNENBERG, 1975,  p. 132) 

 

A partir dessa sua postura de defender a historicidade da ressurreição, ele faz a si 

mesmo a pergunta: quais elementos teria o historiador para afirmar tal historicidade? A partir 

do biógrafo de Pannenberg, Manuel Fraijó, segue algumas questões importantes que ele 

destaca da obra de Pannenberg. 

Se o historiador nega completamente a ressurreição, então está diante de duas 

situações inexplicáveis. A primeira é a própria origem do cristianismo. O argumento de 

Pannenberg é que o surgimento histórico do cristianismo não está fundado somente sobre a fé 

de um grupo de amigos de Jesus. Antes, o que os levou a ter fé nele foi a experiência concreta 

que tiveram de Jesus, o que leva o teólogo a afirmar que a fé não é um fenômeno originário, 

mas algo derivado. A fé teve origem numa experiência histórica concreta e o teólogo 

reconhece que a natureza exata dessa experiência não é possível a ele conhecer plenamente, 
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mas o que vale é a afirmação desse grupo de que aquele Jesus, outrora executado, está vivo. 

Vale lembrar que a perspectiva dos judeus era que os mortos só ressuscitariam no final dos 

tempos e essa ressurreição seria universal. Aí está a grande questão. Algo de extraordinário 

aconteceu para que os discípulos afirmassem que esse evento esperado para o fim aconteceu 

de forma antecipada em um indivíduo, e que isso mudou a teologia da ressurreição antiga. 

(FRAIJÓ, 1986, p. 173) 

O segundo fato é que o historiador não poderia explicar a unidade da história sem a 

ressurreição de Jesus. Ele reconhece que, sendo historiador, um homem como todos os outros, 

ele não poderia deixar de buscar uma unidade coerente dos fatos. Até porque, quando as 

pessoas estão diante do fragmentário e do passageiro, parece que, dentro delas, existe um 

protesto que busca uma explicação.  

Diante dessa realidade, Pannenberg afirma que só Deus é capaz de conferir unidade a 

essa história. Deve-se lembrar de que o autor em questão acredita que o sujeito é tema da 

história e não o sujeito dela. Diante disso, tem que reconhecer que o único acesso a esse Deus 

que dá unidade à história é a ressurreição, logo, o historiador tem o dever de mostrar a 

historicidade desse evento se se quer alcançar o sentido geral da história. Inclusive, 

Pannenberg afirmou que, diante da realidade que ele vivia no pós-guerrra, a ressurreição 

poderia ser a grande solução para a questão existencial do homem do seu tempo e, por que 

não dizer, de todos os tempos. (FRAIJÓ, 1986, p. 174) 

Uma segunda pergunta importante feita por Pannenberg e que esta na raiz do problema 

histórico da ressurreição é: como assegurar a historicidade desse evento? Será que a afirmação 

exposta acima de que a ressurreição seria necessária para explicar a existência do 

cristianismo, ou a unidade da história, seria plausível? O cristianismo não poderia ter fundado 

sua história e sua fé em alucinações e imaginações? O autor enfrenta esse problema 

reconhecendo que, de fato, não é possível oferecer uma prova empírica da ressurreição de 

Jesus, mas também enfrenta com seriedade certos argumentos que causam prejuízo em 

relação à pergunta sobre a historicidade da ressurreição. 

Três argumentos causam esse prejuízo. Primeiro foi evocado por D. Hume que nega a 

ideia de uma ressurreição uma vez que ela não possui nenhuma analogia com a experiência 

atual. Nunca se teve uma notícia de que um morto tenha voltado à vida. Se aceitar essa 

afirmativa, também seria impossível falar de Deus uma vez que não existe nada na história 

que possa ser análogo a Deus. Se só é possível usar referências de coisas que conhecemos, 

isso não pode ficar dentro da nossa reflexão. Talvez esse seja o grande prejuízo dessa forma 
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de pensar. “O fato de que um acontecimento careça de analogia com o acostumado [...] não é 

motivo para pôr em dúvida de juízo sua facticidade”. (PANNENBERG, 1977, p. 53) 

Pannenberg vai além, ele afirma que, se isso for assim, o próprio conceito de realidade 

pode perder-se, uma vez que se negaria a possibilidade do novo e estaria postulando a 

igualdade de toda a realidade. Será que o novo necessita ter correspondência com algo já 

existente? Por isso, ele não aceita o postulado de E. Troeltsch segundo o qual “a coincidência 

com acontecimentos e situações normais e familiares, tal como as conhecemos, é o distintivo 

para pronunciar-se sobre a probabilidade de fatos cuja realidade a crítica admite ou nega”. 

(TROELTSCH apud FRAIJÓ, 1986, p. 176)) A partir dessa visão, o novo só pode ser 

provado se tem uma dependência de fatos já conhecidos. 

O teólogo afirma que o Deus que se revelou na bíblia não necessita de coisas análogas 

para fazer irromper na história o novo, ele não se prende a estas determinações apriorísticas. 

Se aplicar essa ideia à ressurreição, pode-se dizer que o fato da ressurreição ter rompido com 

esquemas pré-estabelecidos com a ordem natural das coisas não é causa suficiente para ser 

considerada como mera fantasia e como não possuidora de realidade. Quem deseja estudá-la, 

deve partir dos textos bíblicos que falam dela. É o único método possível. 

O segundo prejuízo para estudar a historicidade da ressurreição provém da ciência. O 

argumento principal é a impossibilidade de um morto voltar à vida, isso seria romper com as 

leis da natureza e, para a ciência, isso não é possível. 

 

É que isto acabaria com o conceito de lei natural, com sua 

universalidade, nota constitutiva do conceito. Pelo contrário, é 

absolutamente inimaginável que, sem detrimento da validez das leis 

naturais conhecidas, nos encontremos em um caso particular com 

sucesso, que pareça escapar de tais leis pelo fato de que nele tenha 

entrado a tomar parte alguns fatores desconhecidos [...] daí que, um 

fato como a reanimação de um cadáver depois de transcorrer um 

período de tempo muito limitado tenha que ser considerado como algo 

extremamente improvável. Na ressurreição de Jesus, não temos nem 

sequer pontos de apoio para um juízo desse tipo, já que aqui se afirma 

um acontecimento, cujo término se encontra em um âmbito que 

normalmente é completamente inacessível à experiência humana. 

(PANNENBERG, 1975, p. 133) 

 

Isso, aplicado à postura do historiador, significa que, em seu ajuizamento do passado, 

deve evitar uma atitude que o leve, por princípio, a desconsiderar, como possível, qualquer 

acontecimento que não corresponda ao curso corrente e compreensível das coisas, mas 
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também, ele não pode aceitar o que se lhe transmita sem ter submetido a um exame crítico de 

tais fatos. 

Por fim, o terceiro prejuízo que Pannenberg destaca para a questão da historicidade da 

ressurreição é de índole teológica. Isso acontece porque muitos cristãos não consideram, 

como possuidora de sentido, qualquer afirmação sobre dita historicidade. Para eles, a 

ressurreição é um novo mundo divino que irrompeu em nossa história. A crítica do teólogo a 

essa postura é a de que, com isso, nega-se a própria realidade da encarnação, pois ela significa 

que a nova criação tem irrompido no âmbito antigo e pode ser percebida pelo velho homem. 

(FRAIJÓ, 1986, p. 177-178) 

Depois de apresentar esse quadro das situações que tornam impossível o estudo da 

historicidade da ressurreição, seguem agora os principais argumentos de Pannenberg sobre 

este fato. 

A primeira situação a se considerar, quando se deseja iniciar um estudo sobre a 

historicidade da ressurreição de Jesus, é a fé da comunidade primitiva que tem afirmado que 

eles experimentaram a presença de Jesus depois de sua morte. Para isso, é preciso uma análise 

dos documentos do Novo Testamento que caracterizam tais afirmações. Esse método é 

importante se se quer rechaçar toda e qualquer ideia de que esse testemunho foi uma 

alucinação dos apóstolos de Jesus ou, se preferir, pode considerar como Reimarus que eles 

inventaram a ressurreição de Jesus para não precisar voltar ao trabalho da pesca, como se a 

missão deles, após a ressurreição, fosse mais fácil que o trabalho da pesca. É claro que aqui 

não se trata disso. 

Dessa forma, é preciso entrar nas fontes que afirmam esse evento como sendo real. A 

confiança na facticidade da ressurreição de Jesus se apoia no testemunho da comunidade de 

que a tumba de Jesus estava vazia e que Jesus ressuscitado apareceu para eles. 

 

Das aparições de Jesus, a tradição mais antiga antes e ao tempo de 

Paulo fala apenas em expressões breves, estilizadas (ressuscitou e 

apareceu a Cefas. 1Cor 15, 4-7). O primeiro evangelista ainda não 

narra a aparição decisiva diante de Pedro e dos doze, mas só faz 

referência a ela (Mc 16, 7). Os grandes evangelhos, então, encenam e 

desdobram o dado já existente das aparições em diversas variações; 

daí as divergências acentuadas (Mt 28, 16-20; Lc 24, 13-53; Jo 20, 19-

29; 21, 1-23); em cada caso combinadas com a tradição sobre a 

sepultura, surgida independentemente. (HILBERATH, 2012, p. 261) 
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Pannenberg considera que esses fatos não podem ser aceitos com fundamento apenas 

na autoridade dos testemunhos, mas devem comprovar-se com o devido olhar crítico a partir 

de um exame em relação a outras afirmações da tradição. 

O argumento usado pela tradição incorpora duas situações que, no início, eram 

tradições separadas e que só mais tarde foram unidas: as aparições do Ressurreto perante seus 

discípulos e a descoberta da sepultura vazia. As aparições de Jesus ressuscitado estão na base 

do testemunho cristão da ressurreição, já a sepultura vazia oferece oportunidade para 

inúmeras interpretações (Jo 20, 13s; Mt 28, 13). A história da tradição tenta aproximar esses 

dois eventos. 

A versão mais antiga do relato das aparições se encontra na carta de Paulo aos 

Coríntios (1Cor 15, 3-7). O fato da antiguidade desse relato, de que ele procede de alguém 

que conheceu diretamente as testemunhas e que ele mesmo, Paulo, teve a experiência da 

presença do ressuscitado (1Cor 15, 8), não podem ser colocados em dúvida. Pannenberg 

afirma que a dificuldade maior é a pergunta pela particularidade das aparições e a relação que 

existe entre a aparição para Paulo e as outras aparições diferentes entre si que narram os 

evangelistas. Estas últimas já constituem um estágio mais avançado da tradição narrativa e 

contém uma parte já tendenciosa. (Lc 24, 39ss) 

As referências bíblicas sobre o aparecimento do ressuscitado a Paulo, a partir do relato 

do livro dos Atos dos Apóstolos, indica que essa experiência poderia ter tratado de uma 

aparição luminosa ligada a uma audição, portanto, de uma revelação do Cristo exaltado desde 

o céu. Essa narrativa é diversa daquelas dos Evangelhos que apresentam um Cristo que ainda 

está ligado a esta terra. 

 

Há duas razões que justificam considerar a aparição acontecida a 

Paulo [...], como referência à forma primitiva também dos demais 

relatos de aparições: aí temos em primeiro lugar o fato de que, para as 

testemunhas mais antigas no Novo Testamento, a ressurreição e o 

arrebatamento de Jesus constituíam um único acontecimento [...] de 

modo que a automanifestação do Ressurreto deveria ter acontecido 

desde a obscuridade do céu. [...] em segundo lugar, a circunstância de 

que, aparentemente, os discípulos de Jesus em Jerusalém 

reconheceram a incumbência apostólica de Paulo pelo próprio Senhor 

glorificado, à qual Paulo se reportou de modo tão decidido [...] e que 

pressupunha uma aparição do Ressurreto [...]: Isso deve ter significado 

que a aparição do Senhor acontecida a Paulo foi considerada em 

medida suficiente idêntica aos encontros dos apóstolos primitivos com 

o Ressurreto. (PANNENBERG, 2009b, p. 498-499) 
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O teólogo conclui sua explicação dizendo: 

 

A isso se opõe, todavia, o fato de que, justamente Lucas, ao que 

parece, não atribuiu à aparição ocorrida a Paulo a mesma relevância 

do que aos encontros de seus discípulos com o Ressurreto, ocorridos 

antes de sua ascensão. No entanto, a rigorosa distinção entre o período 

antes e o tempo depois da ascensão de Jesus em Lucas representa um 

desvio exclusivo dele em relação à compreensão evidentemente mais 

original, segundo a qual ressurreição e ascensão são coincidentes. 

(PANNENBERG, 2009b, p. 498-499) 

 

Pannenberg recorre primeiro ao relato do texto paulino de 1Cor 15, 1-11. Nesse texto 

se encontra a questão histórica das aparições. Ele não considera tão importante para a questão 

da historicidade as aparições relatadas nos evangelhos. 

 
Os Evangelhos dão ênfase sobre as aparições do ressuscitado e sobre o 

sepulcro vazio. Se [sic] trata de relatos que ressaltam a corporeidade 

de Jesus ressuscitado, que convidam a tocar e ver [...] Precisamente é 

este o motivo pelo qual Pannenberg se centre em 1Cor 15. As 

aparições narradas pelos evangelhos e não mencionadas em Paulo, das 

mulheres por exemplo, possuem um caráter tão lendário e apologético 

que Pannenberg não as considera históricas. (FRAIJÓ, 1986, p. 181-

182.) 

 

Nesse capítulo de sua carta, Paulo enumera uma sequência de aparições de Jesus 

ressuscitado: Primeiro a Pedro, depois aos doze, para mais de quinhentos irmãos e, por fim, a 

ele mesmo. O que Paulo deseja com essa enumeração é apresentar uma prova testifical que 

demonstre a realidade efetiva da ressurreição. 

 
Pannenberg coincide com R. Bultmann em que Paulo quer oferecer 

aqui uma cadeia de testos da ressurreição a cujo testemunho se pode 

recorrer [...] a intenção apologética de Paulo parece evidente. A 

melhor prova é o versículo 6: “depois se apareceu a mais de 

quinhentos irmãos de uma vez, a maior parte vive todavia, ainda que 

alguns já tenham morrido”. (FRAIJÓ, 1986, p. 181-182.) 

 

A força do testemunho de Paulo está em que ele viveu em uma época muito próxima 

aos acontecimentos. A primeira carta aos Coríntios, de onde procede o texto referido, foi 

escrita, provavelmente, na primavera do ano 56 (57?) em Éfeso, o que denota o caráter de 

antiguidade do documento, além do fato de Paulo demonstrar que aquilo que está relatando na 

carta possui um testemunho mais antigo no qual ele se apoia para testemunhar. Segundo 
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Gálatas 1, 18, ele esteve em Jerusalém depois de sua conversão e lá visitou Pedro e Tiago, 

duas grandes autoridades testemunhais dos eventos pascais.  

Se os dados apresentados pela carta aos Gálatas são corretos, a conversão de Paulo 

deve ter ocorrido entre os anos 33 (35?). Contando que a morte de Jesus acorreu no ano 30, 

então Paulo deve ter estado em Jerusalém por volta de seis a oito anos depois dos 

acontecimentos pascais. Disso resulta uma grande proximidade dos dados oferecidos em 

primeira Coríntios 15, com os próprios acontecimentos. Desse forma, não só o autor do texto 

está perto dos acontecimentos, como também utiliza dados já enumerados pela própria 

tradição mais antiga, remetendo o leitor a eles. 

 

Isso posto, o que resulta questionável é se, nos dados de Paulo, trata-

se de uma fórmula unitária que se refere a seu núcleo constitutivo ou 

não. Em geral, se afirma o primeiro. Segundo este, o núcleo da 

enumeração consignada em 1Cor 15 se fundamentaria em uma 

fórmula antiga de origem arameu que, com certeza, deveria haver 

abarcado unicamente os versículos 3b-5: “Cristo morreu por nossos 

pecados, segundo as escritura, e foi visto por Cefas, logo pelos doze”. 

Paulo havia completado essa antiga fórmula, provavelmente depois 

das informações obtidas em Jerusalém, com as aparições relatadas nos 

versículos 6 e seguinte. A fórmula em si mesma teria que remontar-se 

aos cinco primeiros anos depois da morte de Jesus, dado que Paulo 

deve tê-la recolhido imediatamente depois de sua versão. 

(PANNENBERG, 1974a, p. 112) 

 

Na exposição de Wilckens, para unir esses elementos a partir de Coríntios 15, 3b-5, 

Paulo fundamenta-se em uma autoridade especial que possuíam os cristãos que 

experimentaram a ressurreição de Jesus, de modo especial os Apóstolos Pedro e Tiago. Nesse 

caso, a intenção de apresentar essa lista era bem clara: demonstrar a ressurreição de Jesus 

como fato acontecido. 

Tendo em vista estes dois pressupostos, a antiguidade das tradições fixadas a que 

Paulo faz referência e a própria proximidade de Paulo aos acontecimentos, Pannenberg 

ressalta que há de se admitir que, de fato, alguns membros da comunidade tenham 

experimentado a presença do ressuscitado e que isso não pode ser considerado apenas uma 

livre invenção da comunidade ou uma construção lendária posterior.  

Existem também certos estudiosos que buscam fundamentar a origem da mensagem 

cristã sobre a ressurreição em paralelos da história das religiões. Pannenberg reconhece a 

dificuldade que existe nesse tipo de comparação. Ele cita o trabalho de J. Leipold, um 

estudioso da influência dos motivos derivados do contexto histórico-religioso na mensagem 
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das primeiras comunidades sobre a ressurreição. Sobre esse aspecto, afirma que “não se pode 

duvidar de que os discípulos estavam convencidos de terem visto o ressuscitado. Do 

contrário, a origem da comunidade de Jerusalém e, consequentemente, da Igreja se 

converteria em um enigma”. (LEIPOLD apud PANNENBERG, 1974, p. 113) 

Pode-se, portanto, levantar a questão no sentido de saber até que ponto a linguagem do 

contexto religioso foi empregada nas narrativas das aparições do ressuscitado, mas, também 

aqui, deve-se ter cautela, uma vez que poucos são os indícios, nos textos religiosos da 

Palestina do século I, de deuses que morrem e ressuscitam. Embora exista a necessidade de 

contar com as experiências reais dos apóstolos nas aparições, isso ainda não permite concluir 

nada a respeito da natureza das aparições. Aqui se encontram algumas dificuldades. 

(PANNENBERG, 1974a, p. 114) 

Pannenberg recorre a Paulo uma vez que considera que os relatos evangélicos não 

oferecem um terreno seguro para tratar desse caso. Ele põe em destaque cinco traços 

característicos em Paulo: primeiro, para Paulo tem sido patente que a aparição se refere ao 

homem Jesus. Nele, Deus tem manifestado seu Filho (Gl 1, 16). Paulo tem visto ao Senhor 

Jesus Cristo (1Cor 9, 1). Em segundo lugar, Paulo deve ter visto um corpo espiritual, não uma 

pessoa com corpo terreno. Em terceiro, esse encontro dele com Jesus não deve ter acontecido 

a partir da terra, mas foi uma aparição a partir do alto, desde o céu. (PANNENBERG, 1974a, 

p. 114)  

As aparições do ressuscitado, pois, têm sido experimentadas como aparições a partir 

do céu. Por isso Pannenberg não considera tanto os relatos evangélicos de aparições uma vez 

que insistem em afirmar a corporalidade dos encontros. Tendo em vista a questão das 

aparições a partir do céu, ele deduz, em quarto lugar, que a aparição de Damasco pode ter sido 

um fenômeno luminoso, tal como se descreve em Atos 9, 3s, não sendo necessário apelar ao 

fato de que Paulo em 2Cor 4, 6 apresente o conhecimento da glória de Deus como uma 

iluminação que resplandece no rosto de Cristo. Não se trata disso na aparição em Damasco. 

Em quinto lugar, à cristofania de Paulo está unido o relado de uma experiência de audição. O 

conteúdo dessa audição vai mais além do que a mesma aparição de Cristo deve ter significado 

na situação de Paulo, quer dizer, seu evangelho livre da Lei (Gl 1, 12). (PANNENBERG, 

1974a, p. 115) 

 

Esses cincos traços, à exceção do quarto: o fenômeno luminoso, pode-

se supor também nas restantes aparições do ressuscitado. Pelo menos, 

todos os testemunhos têm reconhecido nas aparições a Jesus de 
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Nazaré. O fato de que a realidade inteiramente distinta que foi 

experimentada nessas aparições pudera conceber-se como um 

encontro com um ressuscitado dentre os mortos, deve explicar-se 

unicamente pelo pressuposto de uma forma específica da esperança 

apocalíptica na ressurreição dos mortos. (PANNENBERG, 1974a, p. 

115) 

 

Sobre a natureza e o modo das aparições há de se pensar, antes de tudo, que devem 

tratar-se de uma visão extraordinária. Isso fica claro se se leva em conta o que aconteceu a 

Paulo em Damasco. Como aquele que portava um mandato das autoridades judaicas e, 

portanto, tinha também uma autoridade, é muito provável que, de fato, tenha sido 

acompanhado, porém os acompanhantes não perceberam a aparição, não compreenderam seu 

significado. Em todo caso, o caráter específico da aparição como cristofania, tal como Paulo a 

experimentou, não foi percebida por seus companheiros. Pannenberg ressalta que é duvidoso 

que a tradição tenha deixado escapar esse importante detalhe. 

Este episódio deve ser qualificado como uma visão. Se alguém vê algo que os outros 

presentes não podem, isso significa que se trata verdadeiramente de uma visão. Isso é típico 

em situações onde ocorrem visões. O mesmo Paulo deve ter distinguido também a natureza e 

a forma de sua contemplação do ressuscitado das demais visões, tal como as relata em 2Cor 

12. Segundo 1Cor 15, 8, só uma vez foi-lhe deparado um encontro com o ressuscitado que, ao 

mesmo tempo, foi, em geral, a última aparição. O próprio Paulo, a partir dessa experiência, 

não pensa em sua missão como apóstolo, senão no testemunho da realidade do ressuscitado. 

(PANNENBERG, 1974a, p. 117) 

Seguindo o texto de Pannenberg, tendo como referências a questão do evento das 

aparições, ele enumera uma série de teses que tentaram explicar as experiências dos 

discípulos de Jesus a partir dos pressupostos históricos e espirituais deles, sem levar em 

consideração a realidade da ressurreição. 

A primeira dessas teses afirma que existe uma grande possibilidade de que as 

aparições sejam fruto da imaginação dos discípulos devido a um entusiasmo. Pannenberg 

desconsidera esta tese, ao menos no que se refere às primeiras aparições. As aparições não 

podem ser explicadas pela fé pascal dos discípulos, mas ao contrário, a fé pascal dos 

discípulos pelas aparições. 

 

Todas as reconstruções tentadas, como por exemplo, de que a fé dos 

discípulos havia superado inquebrantavelmente a crise da morte de 

Jesus, resultam problemáticas precisamente desde o ponto de vista 
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psicológico, ainda quando se tenha em conta a espera do próximo fim 

do mundo com a que, certamente, Jesus tem ido à morte e na que seus 

discípulos têm vivido. Apesar de tudo isso, é inegável que a morte de 

Jesus deve ter representado uma carga manifesta para a fé dos 

discípulos. (PANNENBERG, 1974a, p. 120) 

 

A segunda dificuldade capital que se apresenta sobre a questão das aparições é a 

hipótese da visão subjetiva que se radica na pluralidade das aparições e em sua dispersão 

temporal. O argumento é que os discípulos parecem ter um pré-disposição para as visões, e 

que a diversidade das aparições se explica por uma espécie de reação em cadeia que se seguiu 

a partir daquela que aconteceu a Pedro.  

No que diz respeito ao fato de uma reação anímica em cadeia, resulta duvidoso porque 

as distintas aparições não se têm seguido rapidamente uma atrás da outra. Na ordem sucessiva 

das aparições, há que se destacar pelo menos três que se encontram separadas uma das outras 

por um espaço de tempo não precisamente insignificante. Primeiro, a aparição a Pedro que 

teve lugar, sem dúvida, imediatamente depois da volta à Galileia; logo, e em segundo lugar, 

vai afirmar Pannenberg, a aparição a São Tiago, evidentemente, não pertenceria ao primeiro 

grupo de seguidores de Jesus que voltou a Jerusalém, pois só se uniu à comunidade de 

Jerusalém posteriormente. Em terceiro lugar, finalmente, a aparição a Paulo, três anos depois 

do fim terreno de Jesus em Jerusalém. (PANNENBERG, 1974a, p. 121) 

A tentativa de argumentar a partir da natureza puramente psíquica das aparições 

pascais, interpretando-as como imaginações dos discípulos, resultaram em um fracasso 

porque faltam indícios positivos que justifiquem o uso do conceito psiquiátrico de visão e, na 

tradição, não há nada que faça alusão a eventos que se encaixem nesse conceito. O que resta, 

portanto, ao historiador, é tentar reconstruir o contexto histórico dos acontecimentos que 

levaram ao nascimento do cristianismo. 

 
Se o historiador parte em sua tarefa da convicção de que os mortos 

não ressuscitam, então é coisa decidida desde o princípio que 

tampouco Cristo tenha ressuscitado (1Cor 15, 16). Se, pelo contrário, 

existe a possibilidade de conceder um fundo de verdade à espera 

apocalíptica referente à esperança na ressurreição, então o historiador 

terá que tomar em consideração também essa possibilidade com vistas 

à reconstrução do curso dos acontecimentos, contanto que as 

circunstâncias específicas da tradição existente não sugiram outra 

explicação. Trata-se, portanto, na reconstrução do curso dos 

acontecimentos, da possibilidade de falar não só de visões dos 

discípulos de Jesus, senão também de aparições de Jesus ressuscitado. 

(PANNENBERG, 1974a, p. 122) 
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O nascimento do cristianismo primitivo, prescindindo inclusive das restantes tradições 

e atribuindo a Paulo as aparições de Jesus ressuscitado, só se faz compreensível, apesar de 

todas as análises críticas da tradição existente, se lhe considerar a luz da esperança 

escatológica em uma ressurreição dentre os mortos; então, assim indicado, constitui um 

sucesso histórico.  

Pannenberg afirma que, contrária à possibilidade histórica da ressurreição de Jesus, 

existe a tese de que não seria possível conceber esse evento como histórico uma vez que ele 

romperia as leis da natureza, e isso não é possível. É necessário, entretanto, ter um pouco mais 

de cautela com afirmações dessa natureza porque, se se conhece sempre só uma parte das leis 

da natureza, no mínimo, a questão da ressurreição deveria ser deixada em aberto. Depois, 

continua Pannenberg, em um mundo que, enquanto conjunto, apresenta um singular processo 

irreversível, o fato individual nunca fica determinado por completo pelas leis naturais. O 

sucesso, apenas a partir das leis da natureza, é apenas uma parte do sucesso
31

. 

Uma vez que a vida do ressuscitado se trata de uma nova criação, já não é mais 

possível tomar esse objeto como mais um entre os demais. Esse evento deve ser estudado 

dentro de uma linguagem própria utilizada para se referir a ele, visão. Para falar dela é 

necessária uma linguagem simbólica. Além do mais, essa dita visão da aparição do 

ressuscitado aconteceu concretamente na vida de homens concretos dentro do contexto da 

história universal e no contexto tradicional, portanto, deve ser considerada a partir dessa 

perspectiva se se quer considerá-la como sendo de fato histórico.  

De tudo o que foi escrito sobre as aparições, podem-se elencar dois motivos 

fundamentais das narrativas das aparições. Primeiro, o motivo principal é o encontro livre e 

indisponível do ressuscitado. Segundo, a um dos grupos, Jesus aparece de forma reconhecível, 

fala palavras, explica aos seus discípulos o que devem fazer para a futura missão de 

                                                           
31

. As ciências da natureza tratam de constatar e descrever regularidades nos fatos dados. Não decretam o que é 

que deve ser considerado como dado em absoluto. Em qualquer caso, admitem conclusões ou inferências sobre o 

que se possa ou deva contar como sucessos. Os horizontes do futuro não estão determinados de nenhum modo 

pelas ciências da natureza. Inclusive sobre a pré-história da terra e do cosmos se podem tirar conclusões a partir 

de leis da natureza atualmente conhecidas. Tais conclusões têm de se confirmar ou negar por meio de pontos de 

apoio empíricos adequados. Mas o que não se pode fazer por esse método é proceder inversamente, concluindo 

algo sobre a possibilidade ou impossibilidade de um sucesso concreto garantido por outras vias distintas. Se está 

em contradição com outras hipóteses bem fundamentadas, o que se pode fazer é levantar uma suspeita contra sua 

credibilidade. O único caminho para decidir sobre a validade de tal suspeita é, então, a investigação histórica da 

afirmação transmitida. O único que se exclui é que algum sucesso particular se tenha que compreender como 

rompimento das leis da natureza antes válidas. E isso acabaria com o conceito de lei natural, com sua 

universalidade, característica esta que constitui o seu conceito. Pelo contrário, é absolutamente imaginável que, 

sem detrimento da validade das leis naturais conhecidas, encontremo-nos, em um caso particular, com um fato 

que pareça escapar de tais leis pelo fato de que nele tenha tomado parte alguns fatores desconhecidos. 

(PANNENBERG, 1975, p. 132-133) 
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testemunhar e promete-lhes uma presença constante (Mt 28, 16-20; Lc 24, 36-49; Jo 20, 19-

23). 

Existe, ainda, outro grupo para o qual Jesus aparece em forma de incógnita e só 

posteriormente se revela, normalmente através de uma ceia (Lc 24, 13-31; Jo 21, 4b.9.12s). 

Uma quarta situação é apresentada como um recurso apologético da dúvida que leva à 

necessidade de uma prova de identidade que a supere (Lc 24, 36-43; Jo 20, 19s.24.24-29).  

Um quadro geral pode ser assim sintetizado: as mais antigas narrações pascais 

enfatizam que o Jesus, outrora crucificado, ressuscitado e exaltado, encontrou-se com seus 

discípulos e depois os enviou em missão prometendo sua presença. Essa experiência não pode 

ser tida como alucinações psíquicas, mas como experiências reais da presença do crucificado-

ressuscitado. 

O segundo argumento usado por Pannenberg é o da sepultura vazia. O texto guardado 

em sua forma original se encontra no evangelho de Marcos 16, 1-8. 

 

A forma literária mais antiga da narrativa acerca do anúncio pascal no 

túmulo aberto encontra-se em Mc 16, 1-8 (dependentes dela são Mt 

28, 107; Lc 24, 1-11; Jo 20, 1.11-13). A mensagem toda está 

construída com relação à mensagem da ressurreição por ela 

pressuposta. Ela encena essa mensagem já existente em relação com o 

túmulo e com recursos estilísticos de lendas helenísticas de 

arrebatamento (o cadáver é procurado e não encontrado), que, 

contudo, são rompidos incisivamente pela palavra do anjo da 

anunciação “ele ressuscitou” (Mc 16, 6c). Só depois do anúncio da 

ressurreição, ele se refere ao fato de que Jesus não se encontra no 

túmulo: este fato, portanto, só é um sinal que confirma a posteriori a 

realidade da ressurreição anunciada de Jesus, mas não fundamenta a fé 

na ressurreição. O túmulo aberto não provoca a fé pascal, mas apenas 

um susto e não pode ser prova da ressurreição. (HILBERATH, 2012, 

p. 260-261) 

 

A tese da sepultura vazia para a prova da ressurreição de Jesus sofreu várias críticas 

porque o fato de uma tumba estar vazia não indica que a pessoa tenha ressuscitado. O corpo 

pode ter sido roubado, ou transladado para outro lugar.  

 

Um túmulo vazio sem quaisquer encontros com Jesus teria sido um 

enigma angustiante, mas não um problema em longo prazo. Ele nada 

teria provado, nada teria sugerido, exceto a prática bastante comum do 

roubo de sepulturas. Certamente não teria gerado os fenômenos que 

estudamos neste livro até agora. Túmulos eram frequentemente 

roubados no mundo antigo, acrescentando à dor tanto insulto como 

injúria. Ninguém no mundo pagão teria interpretado que um túmulo 

vazio implicasse ressurreição, todos sabiam que tal coisa estava fora 
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de questão. Tampouco alguém no mundo antigo judeu teria 

interpretado o túmulo vazio dessa maneira. Ressurreição não era algo 

que se esperava que acontecesse a uma única pessoa, enquanto o 

mundo continuava seguindo normal. (WRIGHT, 2013, p. 946) 

 

Por isso, Pannenberg questiona se o texto da história da sepultura dá motivos para 

dúvidas ou se suas afirmações devem ser tomadas no sentido de simples relato histórico. Fato 

relevante para este autor é o de que as narrativas, como estão hoje, poderiam oferecer alguns 

dados históricos, principalmente o papel das mulheres na descoberta da sepultura, mas 

também a lembrança de que as primeiras aparições do ressurreto não aconteceram perto da 

sepultura. (HILBERATH, 2012, p. 500-501) 

 

Dentre os críticos mais recentes à historicidade da sepultura vazia de 

Jesus é preciso destacar Rudolf Pesch, cujo ceticismo em face de seu 

juízo sobre a idade da tradição da sepultura merece especial 

consideração. De acordo com Pesch, a narrativa já pressupõe a fé no 

ressuscitamento de Jesus “no terceiro dia”, o que “já excluía a ideia de 

que o cadáver ainda poderia ser encontrado na sepultura”. Por isso se 

trataria de uma narrativa construída, que visava a encenação de uma 

verdade preestabelecida. Contra interpretações semelhantes da história 

da sepultura [...] o conhecido lógico Oxford, Michel Dummett, 

protestou em um artigo sensacional. Ele se volta contra a opinião de 

Hubert Richards e Fergus Kerr, segundo a qual a mensagem pascal 

dos apóstolos sequer tinha tido por conteúdo que a sepultura estava 

vazia. Esse fato teria sido de conhecimento geral da discussão entre 

cristãos e judeus. O ponto da controvérsia não foi se ela estava vazia, 

e, sim por que ou porque, como afirmavam os apóstolos, Jesus havia 

ressuscitado dentre os mortos, ou porque, conforme eram acusados, 

tinham roubado o corpo, a fim de cometer uma fraude. 

(HILBERATH, 2012, p. 502-502) 

 

O argumento de Pannenberg sobre o fato de que a sepultura estava vazia e de que isso 

era um indício de ressurreição não se apoia só na análise do Evangelho de Marcos 16, 1-8. 

Para ele, é necessário recorrer ao entendimento da época dentro do judaísmo de que a notícia 

da ressurreição de uma morte implicava que seu túmulo estivesse vazio. Por isso, seria difícil 

pensar no êxito que a mensagem cristã sobre a ressurreição encontrou dentro do território de 

Jerusalém sem essa referência da confirmação de que o túmulo estava vazio. A confirmação 

de que esse fato era de conhecimento geral pode ser deduzida a partir dos textos onde cristãos 

e judeus, até então adversários da mensagem pascal, fazem a respeito desse tema (Mt 28, 13-

15; Jo 20, 12ss). 

A partir dessas considerações Pannenberg afirma que quem quer contestar o fato da 

sepultura vazia deve provar que, nesse contexto onde aconteceu o evento, não era necessário 
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uma referência a esse acontecimento para provar uma ressurreição, situação que ainda não foi 

provada. A importância do túmulo vazio como prova da ressurreição só pode ser considerada 

dentro desse referencial de compreensão. Sem esse pano de fundo, de fato ela, a sepultura 

vazia, não significaria nada. Contudo, ele reconhece que ainda fica por descobrir o que 

motivou a briga entre cristã os e seus adversários sobre o paradeiro do corpo. 

 

A menção do sepultamento de Jesus em Paulo (1Cor 15, 4) não pode 

ser usada como argumento para o fato de que o apóstolo tinha 

conhecimento da descoberta da sepultura vazia. Do fato de que Paulo 

não mencionou expressamente o túmulo vazio, porém, também não se 

pode concluir que ele lhe era desconhecido, mas talvez apenas que o 

destaque desde dado não lhe era teologicamente importante no 

contexto da argumentação de suas manifestações epistolares. Isso não 

admira se caso tratou-se para Paulo de uma implicação óbvia do 

discurso da ressurreição de Jesus. Prova para esse acontecimento são, 

em Paulo, as aparições do ressurreto e não a sepultura vazia. 

(HILBERATH, 2012, p. 504-505) 

 

Por mais que a certeza da ressurreição por parte dos apóstolos se fundamente, de modo 

especial, nas aparições do ressuscitado, isso não exclui a importância da descoberta do túmulo 

vazio. Ela evita que o fato da experiência das aparições se tenha tratado de meras alucinações 

psíquicas dos discípulos. Também impede certa espiritualização da mensagem pascal, assim 

como evita a afirmação de que é fruto da fé pascal, ou seja, essa afirmação ocorreu apenas 

depois das aparições como fundamentação delas. Desse modo, a sepultura vazia é um 

importante referencial histórico para a questão da ressurreição de Jesus. 

 

A teologia cristã não pode se esquivar da pergunta pelo conteúdo de 

verdade da esperança escatológica da ressurreição dos cristãos. 

Tampouco pode ficar satisfeita em se remeter, neste ponto, à 

autoridade da Bíblia. Certamente é na revelação bíblica que está o 

fundamento da esperança cristã. Mas se essa fé é verdadeiramente 

válida, não se pode decidir por uma invocação à autoridade formal da 

bíblia como palavra de Deus. Há certamente um fundamento biblicista 

que se comporta assim. Mas a violência da decisão fundamentalista 

pela autoridade das palavras da bíblia, prévia a todo aprofundamento 

nos conteúdos bíblicos, não é a verdadeira figura da fé cristã, que, 

antes se sabe livre, porque se funda na santidade da verdade de Deus. 

(PANNENBERG apud QUEIRUGA, 2010, p. 108) 

 

A citação acima de é importante à medida que ela implica em mostrar a necessidade 

de superar certa ambição positivista, que acredita que só é possível fundamentar a fé na 

simples remissão à letra da escritura. É, a partir disso, que brota seu esforço em buscar 
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fundamentar racionalmente a ressurreição de Jesus, no sentido de conferir-lhe uma 

racionalidade própria e, a partir desta, oferecer as razões pelas quais, tanto outrora como hoje, 

esse fato é, de alguma forma, crível e aceitável. Esse autor fez isso sem necessitar de recorrer 

a um discurso sobrenaturalista, mas, antes, buscou no próprio fato em si a sua fundamentação 

histórica. Ao negar o conteúdo sobrenaturalista da revelação e da ressurreição e trazê-las para 

dentro do marco da história, ao combater a ideia de invenção dos apóstolos ou de uma fé na 

ressurreição consequente da vida do Jesus pré-pascal ou, ainda, como experiências psíquicas e 

não como fato real, ele consegue remover o mundo teológico de cima para baixo e, dessa 

forma, reanimar, de maneira fecunda, a discussão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estas considerações finais não pretendem jamais esgotar o tema proposto pela amplidão 

da sua problemática. Muito menos oferecer uma resposta final que abarque todo o significado 

da ressurreição Jesus. Sem dúvidas essa não foi uma tarefa fácil devido à complexidade da 

temática desenvolvida por esse autor. Disso tudo, resultou algumas considerações 

importantes.  

Observamos, ao longo da pesquisa, que Pannenberg contribuiu muito para o 

desenvolvimento da teologia porque pensou com rigor, profundidade e, também, com grandes 

consequências e, dessa forma, pôde ajudar-nos a descobrir a validez de sua obra. Nesse 

sentido, reconhecemos que a nossa contribuição poderia ter sido mais ampla. Reconhecemos 

que, na obra desse teólogo, encontramos muitas perspectivas teológicas e filosóficas, o que 

tornou mais difícil aprofundar toda extensão de seu trabalho. Por exemplo, a influência de 

Hegel e Dilthey em sua obra. Mesmo com todos esses limitadores de compreensão foi 

possível reunir em três capítulos algumas considerações a respeito desse autor sobre a 

historicidade da ressurreição.  

A ressurreição de Jesus é verdadeiramente a resposta para o anseio humano de que a 

vida não termina nesta existência. Essa foi a grande resposta de Deus para o ser humano na 

pessoa de Jesus. A morte não é o fim da existência e reposta final para ela, mas simplesmente 

uma condição natural para entrada nessa nova realidade, que se designou de vida eterna e, 

para participar dessa nova vida, é necessária a ressurreição. Com isso, o ser humano encontra 

aquela resposta para a sua angústia maior, a brevidade dessa vida terrena. A ressurreição é, de 

fato, a resposta para as questões existenciais. A partir dela, a pessoa não se sente mais 

limitada, fechada nas paredes deste mundo. O futuro, a partir da ressurreição de Jesus, está 

sempre aberto. Essa é a grande resposta de Deus. 

A ressurreição de Jesus, entretanto, só abriu para a história e para o homem uma 

possibilidade à medida que ela aconteceu em um homem concreto, Jesus de Nazaré, e na 

história concreta dos homens e mulheres. Só porque ela teve uma referência histórica é que se 

pode dizer que foi um evento histórico. A história e o ser humano não poderiam ter sido 

redimidos se Jesus não tivesse assumido essa humanidade e não tivesse vencido os limites da 

própria história com a sua ressurreição. 

Considera-se que a busca pela historicidade da ressurreição se funda no fato de que toda 

afirmação feita em uma determinada época sobre algum fato que aconteceu implica uma 

pretensão de historicidade e, portanto, pode passar pela experiência de um exame crítico. 
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Dessa forma, descobrimos que, se a afirmação da comunidade primitiva de que Jesus de 

Nazaré, outrora morto, ressuscitou, é verdadeira, então ela é digna de plausibilidade. 

Descobrimos que, por “historicidade”, não se deve entender somente que o que se 

afirma como fato histórico deve ser análogo com outros acontecimentos já conhecidos. 

Devemos sempre estar abertos ao novo porque Deus sempre faz novas todas as coisas. 

Certamente é importante a identidade de um evento com outros da mesma natureza para uma 

adequada valorização crítica embora isso não seja razão suficiente para a pretensão de 

verdade em si sobre o acontecimento. 

Com isso, constatamos que o fato da realidade escatológica da ressurreição de Jesus não 

poder ser colocado em contraposição à realidade do mundo material e não pode afetar a 

verificabilidade da pretensão de historicidade uma vez que foi afirmado pela comunidade que 

um evento de ressurreição aconteceu em um determinado tempo na sua história-tradicional. 

Portanto, o interesse teológico da afirmação da historicidade da ressurreição de Jesus depende 

do fato de que a superação da morte pela nova vida escatológica realmente aconteceu neste 

nosso mundo e nesta nossa história. 

Evidentemente, tal afirmação não pode implicar que, a partir dela, não se possa mais 

discutir sobre sua facticidade. Isto acontece porque existem muitas afirmações de fatos que 

aconteceram que ainda permanecem controvertidas. A facticidade da ressurreição, vai 

permanecer controvertida até a consumação escatológica do mundo na ressurreição geral dos 

mortos. O que temos de fato é a afirmação de que essa realidade, que ainda não aconteceu de 

modo geral, já foi antecipada em Jesus de Nazaré e foi testemunhada pela comunidade 

primitiva que, de fato, aconteceu. Pannenberg ressaltou que um fato afirmado no passado 

implica inevitavelmente em uma pretensão histórica à qual o teólogo não pode se furtar. 

De tudo o que afirmamos, faz-se a seguinte consideração: a pergunta se a ressurreição 

de Jesus está na base da afirmação de fé da comunidade primitiva não pode ser separada da 

pergunta se ela de fato aconteceu como testemunhado, portanto, pela historicidade desse 

evento. 

Segundo o teólogo analisado, se alguém afirmar que a ressurreição de Jesus não é uma 

acontecimento histórico, mas que, não obstante, permanece sendo o ponto de partida da 

pregação cristológica da primeira comunidade, então não se pode atribuir, ao saber histórico a 

respeito de Jesus, qualquer importância como base da confissão crística.  

Se, pelo contrário, é necessário voltar ao Jesus histórico para proteger o querigma da 

suspeita de ser um mito e se, diante disso, a ressurreição for considerada a-histórica, então é 

necessária a pergunta pela relação entre o querigma da comunidade primitiva e a mensagem 
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do Jesus antes da páscoa, excluindo a temática pascal. Se assim se fizer, correr-se-á o risco de 

tornar incompreensível o processo da formação cristológica como um processo histórico. Se a 

facticidade do evento pascal, contudo, pode ser suposta em algum sentido e ser descrito com 

mais exatidão, então será possível descrever a história da confissão cristológica até a 

formação do dogma cristológico e trinitário da Igreja como explicação do conteúdo de 

significado próprio da história de Jesus à luz da fé pascal. 
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