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Deus pode tudo,  
mesmo?

Se Deus criou 
Adão, acabo 
sendo criatura 
dele também

Necessidade = 
objetivo

Apresentação

Quem é Deus (se é que existe)? Como ele é?Que  
pensa, que faz? A não ser pelo fato de ser sua  
criatura (de uma forma muito indireta!), que 

tenho eu a ver com ele? Se ele existe mesmo, e se de fato é uma 
pessoa, então, deve ter impregnado sua criação com sua persona-
lidade. Logo, a não ser que ele seja louco, as coisas devem fazer 
algum sentido (vêm de algum lugar e vão para algum outro, a 

devo ter alguma participação nesse plano global para a existên-

souber, prejudico-me em quê? Poderia eu estar “nadando contra 

plano global e não quiser colaborar (posso não concordar com 
ele, não posso?)? Que acontece?

Se esse Deus é pessoal, como dizem alguns, terá ele algu-
ma expectativa a meu respeito? Se tem, por que não a satisfaz, 
utilizando-se da sua onipotência? Mais ainda: sendo onipotente, 
como pode ter expectativas a meu respeito — como se eu fosse 
responsável por alguma coisa?

o verdadeiro Deus? Ou é, realmente, destinada a merecer pouco 
crédito?



e levianas, tais como procuraria imediatamente rotular um 
religioso extremado em seu zelo. Não. Um relacionamento cor-
reto e concreto com Deus (já estou me posicionando a respeito 
da primeira questão) não implica e nem pode implicar suicídio 
intelectual.

-

usadas como uma espécie de escudo; de cala-boca. Para esse tipo 

haver pergunta. Na postura com que fazem o questionamento 
-

ria das vezes uma não-resposta — é a que querem ouvir. Não 
têm “um coração aprendiz”, como diria a Fafá de Belém.

Mas há, também, o outro lado da moeda: pessoas que 
gostariam de fazer perguntas honestas, mas não encontram a 
quem perguntar, porque sabem que serão agredidas, evitadas ou 

buscar. Para esses, que fazem prguntas difíceis porque anseiam 
pela resposta, aqui está uma modesta contribuição de alguém 

A idéia é a de estabelecer uma conversa despretenciosa 
— todavia séria e devocional — entre pessoas curiosas e since-
ras que buscam compreender melhor o cristianismo. Como que 
uma tentativa de colocar o evangelho (ou, pelo menos, partes 
dele) em uma linguagem acessível ao cidadão do século XXI. 

ajudar a explicar princípios e fatos universais, narrados numa 
linguagem do passado. Numa palavra: contextualizar.

Veja o que acontece no campo da arte. Um artista não é 
aquele que consegue “ver” com maior clareza uma determi-

sua forma de expressão para “dizer” o que vê ao seu público. 
Sim, a arte é importante. Não somente por causa do belo. Mas 
também por sua função social. Ainda que com diferentes níveis 
de consciência e intenção, o artista cumpre a função de fazer a 
“mímese da realidade”: de recriá-la, de expressá-la, de expô-la, 

mostrar sua “criação”, o artista está a dizer: “Irmãos, o mundo, 

Típico da 
deformação 

profissional de 
advogados

O outro lado da 
moeda...

Uma conversa 
atualizada

Mímese/imåita-
ção/revelação



neste aspecto, é assim”.

Para usar de franqueza, pode não haver muito do elemento 
estético nas páginas que se seguem (embora isso seja tão subje-
tivo e discutível), mas gostaríamos que pudesse, em que pesem 

criativa: dizer, de uma faceta importante da nossa realidade: 
— irmãos, eu vejo isso assim e assim.

acrescentar elementos novos à sua compreensão geral da rea-

abençoada. 

Lucien Goldmann diz que existe um ‘’limite da consci-

obtivemos ou nossa estrutura (pessoal ou social) sofre profun-

É como, por exemplo, nos relacionarmos com a notícia de que 
recebemos uma fortuna por herança. Não podemos assumir 
perfeita consciência (e, portanto, posse) desse fato sem que toda 
nossa vida se transforme. Mas podemos utilizar o mecanismo 
de permanecer aquém desse limiar de consciência. Mandamos 
o emissário testamenteiro embora, antes que possa dar mais 
detalhes sobre esse “monte de besteiras” e continuamos, felizes, 

—Rubem Martins Amorese

Função social da 
mímese

Limite da cons-
ciência possível: 
região de crise

O verdadeiro 
fanático é quele 
que diz: “nada 
mais resta a dizer 
a respeito”



1. A Questão

S  
 

-

-

-

-

Comentários 
estranhos!

Cena comum 
de um fim de 
reunião



-

-

-
mento conveniente. 

-

-

Está tudo errado!

Pegou na testa

Esse é esperto...

Tadinho. Puxaram 
o tapete dele



 

-

-

Sem cosméticos 

-

-

Tive um amigo 
que dizia: “Jesus 
que era Jesus foi 
crucificado, que 
posso eu esperar 
das pessoas?”

Atenção: estou 
falando com você

Romanos 7 sendo 
usada como 
muleta teológica

Um critério 
interessante

Vamos falar 
francamente?



Rm 8, 29

Se você não é um 
“religioso”, não 
faz mal. Vá em 

frente



2. Vida ou Morte

E  
 

-

-

-

-

Por que explo-
diu? Fraqueza?

Uma noite a dois

Sem conseqüên-
cias, sem dramas, 
sem traumas...

 ...aparentemente



-

-

-

Transgressão provoca morte 

Há momentos em 
que desejamos 

que tudo não 
tenha passado de 

um pesadelo...

... ou que não 
tenhamos que 

acordar par 
enfrentar...

...como a criança 
que “fica doente” 
para não ter que 

ir à escola

Estava olhando-a 
de baixo para 

cima, desta vez

Sem traumas?

A parte difícil da 
história

“Meu cahorro me 
sorriu latindo...”



Confissão: o caminho de volta à vida

-

Morreu a relação

Se você acha 
que estamos 
sendo moralistas 
e piegas, espere 
acontecer com 
você e verá como 
se enche de razão 

Honra? Você 
ainda acredita 
nisso?

Crime perfeito 
merece prêmio?

Aliança é 
muito mais que 
contrato. Alianças 
provêm de amor

Armadilha: “va-
mos botar uma 
pedra em cima 
disso”



-

Como crianças recém-nascidas

-

-

A necessidade de 
um novo “sim”

Romper os com-
promissos, bem 

entendido

Arrependimento 
=> confissão

Perdão: o ato 
divino produ-
zido por reles 

humanos

Restauração => 
tudo novo

Espere aí. Ainda 
não acabou



-

-

-

-

Relações à ima-
gem e semelhan-
ça do Criador

Termos excessi-
vamente fortes? 
Mas estamos 
justamente 
falando de vida e 
de morte

Brincando com 
fogo

Chamo isso de 
“a volúpia da 
picada”

Um momento di-
fícil a dois: o mo-
mento do “haja 
luz”



-

Recém-nascidos dependem dos pais

-

 e -

-

-

Criança precisa 
de cuidados

O papel do per-
dão dinâmico



-

-

-

-
culpas

Pedido de 
perdão => sa-
crifício em vários 
sentidos

desculpas

Desculpas não 
produzem vida

A confusão dos 
conceitos tem 
produzido infer-
midade e morte



3. Mandamentos  
Absurdos?

S  
 

-

-

-

Racionaliza-
ção: uma saída 
confortável,a 
curto prazo...

Contrição: 
momento litúrgico 
de auto-exame e 
humilhação

Começou por 
onde podia, mas 
começou

Uma cena rara, 
hoje em dia...

... piegas, para 
os sábios de 
botequim



Soberania de Deus x responsabilidade humana

-

-

-

-

-

-

Em cena, o 
acusador

A incômoda li-
berdade continua 

de pé...

E a porta, aberta...

Promessa de 
amar?! Loucura! 

Todos sabem que 
isso está fora do 

nosso controle!



-

A tesoura teológica

-

Estou falando 
com você, leitor

Uma proposta 
prática

Hipocondríaco 
= doente por 
prazer.

Homeopatia 
pastoral

No mundo e em 
nossa própria 
vida



-

-



4. A Verdadeira  
Adoração

N  
 

“imagem e semelhança: a falência dos 
cosméticos?” -

Propomos uma releitura

-

Ainda não deu 
para entender?

Novos papéis: o 
marido é você; 
a esposa, Deus. 
E Deus continua 
sendo Deus.

Leia Cantares 
de Salomão



-

-

-

Imagem e semelhança

-

Deus é mais 
“gente” que a es-
posa, quanto ao 
arrependimento

Pecaram e morre-
ram. Só!

O que Deus 
espera de nós?

Vamos lá:



-

-

-

Amor e compromisso

Os dois lados da 
moeda

Um amor que an-
seia por reciproci-
dade: humano ou 
divino?



Adoração: resposta a um amor perfeito

-

O amor que 
Vinícius não 

conheceu

Um Deus caren-
te?! Um Deus 

amante

Um mergulho ao 
centro da forma 

litúrgica



-

-

-

O “outro” em casa 

participação e aprovação. 

O maniqueísmo 
não é uma praga; 
tem seu lugar. A 
não ser para os 
que só aceitam a 
penumbra...

... onde todos os 
gatos são pardos

Sangue de 
barata?

O “outro”: anti-
matéria relacional



Inferno: ausência de Deus
-

-

A verdadeira adoração

-

-

Conhece uma 
fórmula mais 

branda:



-

-

-

-

-

-

Verdadeiros, eis a 
chave

Cristão que acre-
dita em mágica?

Religião é isso?



-

-

-

Em espírito
-

oferecido
-

-

Ah, o problema é 
a motivação

Religião também 
é isso

Não podemos 
enganar a Deus, 

a respeito de 
nossas intenções



-

-

-

-

A imagem do 
apaixonado

Sobe o sangue

Que paixão, 
heim?

Por quê é 
aceitável entre 
nós, e piegas em 
relação a Deus?

Só é piegas par 
quem nunca 
viveu um grande 
amor...

...ou para quem 
o infinito não 
durou nada



amor.

Em verdade

-

interessante.

-

-

-

-

verdade e 
mentira

Bodas de prata



-
-

-

-

A dor de cabeça 
da decepção

Os homens são 
todos iguais

A adoração da 
batedeira de 
bolo...

... e a dor de 
cabeça divina

Não seja esperto 
com Deus



-

motivo correto.

-

-

-

Minha noiva, 
você?!

Um trato interes-
sante

Ac ha que Deus 
pede demais de 

um mortal?

Um tema comum



O amor vence 
barreiras

Atenção: isso 
não é história 
da carochinha, é 
realidade! Pelo 
menos, deveria...



5. Providências 
do Amor

 
 

-

Revelou-se
-

-

E a parte dele, 
nessa história da 
tesoura?

Sempre achamos 
um jeito de nos 
colocar do lado 
certo do conflito



-
-

-

-

-
-

-

-

Deus, à nossa 
imagem e seme-

lhança

A Bíblia



-

O caminho de volta

-

Um Deus de 
liquidação?

Mais uma vez, 
a imagem dos 
sacrifícios pagãos

Seria colocar-nos 
no centro do 
universo

Paga a conta, 
acaba a dívida



-

-

O pecado marca

Rebelião conduz 
à morte

Nós semeamos 
vento. Ele bebeu 

a tempestade



eterna.

A restauração

-

Coerência total

Uma substituição 
que precisa ser 
pedida

Vida eterna, 
enfim



-

Pai nosso que estás nos céus. 

A questão do 
querer ...

...e do querer 
querer

Desculpe o 
engano. Até

O “Pai Nosso” 
aplicado



Quero ser filho 
como o Filho

Seja meu bem 
maior

Quero ser súdito 
leal e obediente

Quer ser servo fiel

Peço proteção

 

-

Venha o teu reino. -

-

 assim na terra como no céu. 

.

-

, assim como nós temos 
perdoado aos nossos devedores.

Peço perdão



A ti me ofereço

Peço humilde 
poder

.

-

Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. 

Nota

1 Cristianismo Puro e Simples




