


 Imagine alguém gritando por socorro; imediatamente, 
vem à mente a ideia de que alguém precisa ser salvo de alguma 
coisa, de algum perigo. Antes de minha conversão ouvi muitas 
vezes a expressão: “Jesus salva”. Vinha a pergunta: “Salva de 
quê?”. Na teologia o ramo que trata desse tema é a soteriologia, 
palavra formada por dois termos gregos: σωτήριος (soterios = 
salvação) e λόγος (logos = palavra/estudo).  Penso que os gri-
tos de socorro são constantes e intensos em nosso tempo; eles 
vêm de diferentes locais, distintas etnias, de todas as classes eco-
nômicas. De qual perigo tais gritos pedem que sejamos salvos? 
Que propostas de salvação nos são apresentadas? Em tempos 
de polarização ideológica penso ser relevante considerarmos as 
soteriologias que nos são oferecidas, tanto por um quanto pelo 
outro polo; lembremo-nos de que a polarização pressupõe uma 
generalização.

	 Sobre	o	liberalismo,	o	cientista	político	Koyzis	afirma:	
“Embora	poucos	liberais	ousem	afirmar,	ao	menos	publicamen-
te, que seguem uma soteriologia de liberdade, eles trabalham 
com o pressuposto implícito de que somos progressivamente 
redimidos à medida que os direitos da comunidade e da autori-
dade externa diminuem e a autoridade (leia-se: a liberdade) da 
vontade individual é maximizada”1. Precisamos ser libertos/sal-
vos de qualquer possível tirania de uma autoridade externa, seja 
ela	de	origem	social,	política,	filosófica,	econômica	ou	religiosa.	
O liberalismo individualista é o ponto de chegada. A seu favor 
temos a contribuição para a proteção dos genuínos direitos hu-
manos; contra si, a incapacidade de ver a comunidade, local e 
global, dotada de autoridade sobre o indivíduo. Andorinha só 
não faz o verão. O singulorum hominum não pode prescindir do 
homo socialis; ambos carecem de salvação.

 Koyvis expõe sobre o marxismo: “O cosmopolitismo 
de Marx poderia tê-lo encaminhado na direção de um tipo abs-
trato de humanismo, mas ele acabou por concluir que a salvação 
da humanidade não pode ser encontrada na humanidade en-
quanto	tal,	e	sim	num	segmento	particular	da	espécie	definido	
por sua relação com os meios de produção: o proletariado.  O 
resultado	final	 seria	 uma	 sociedade	 sem	classes,	 onde	haveria	
de desaparecer a velha divisão entre ricos e pobres. O proleta-
riado,	portanto,	não	só	tem	uma	relevância	salvífica	para	toda	a	
humanidade como também estaria destinado a se tornar o todo 
da humanidade nessa nova dispensação”2. Precisamos ser sal-
vos de uma sociedade que é injustamente dividida por classes: 
a salvação não está no indivíduo enquanto tal, nem mesmo na 
humanidade enquanto um todo, antes nas ações de uma parte 
da sociedade – o proletariado. A seu favor temos o resgate da 
autoridade da comunidade, contra si a exclusão de outras classes 



(comunidade global) e a rejeição do indivíduo. O homo socialis 
precisa ser abrangente, local e global, e não pode prescindir do 
singulorum hominum; ambos carecem de salvação.
 Penso que cada ideologia apresenta três características: 
é incompleta (tem lacunas, não consegue abarcar a totalidade 
da existência humana), é imperfeita (contém erros, falhas, in-
coerências e incongruências) e é temporal (tem “prazo de va-
lidade”).	Construímos	ideologias	no	intuito	de	edificarmos	um	
reino de plenitude, pretendemos uma sociedade livre de tudo 
que possa nos limitar, almejamos um império que dure para 
sempre.	Encontro	uma	dificuldade:	como	algo	incompleto,	im-
perfeito e temporal pode dar origem a algo que seria marcado 
pela	completude,	perfeição	 (afinal,	não	costumam	afirmar	 se-
rem imperfeitas) e atemporalidade. Nossas construções ideo-
lógicas parecem seguir um caminho padrão: 1) revelam o que 
consideram o estado de perdição do homem, 2) pintam uma 
utopia, 3) apresentam a proposta de salvação, 4) lutam pela im-
plantação do proposto, 5) culpabilizam a ideologia oposta pela 
não	concretização	ou	dificuldades	enfrentadas	e,	6)	experimen-
tam a distopia. Não sou do mundo, mas estou no mundo (João 
17.15-16),	 e	 tal	 realidade	obriga-me	 a	 escolhas	marcadas	pela	
incompletude, imperfeição e temporalidade; isso não me leva 
a	 crises	 existenciais,	 creio	 conviver	 bem	 com	minha	 finitude.	
Lamento quando alguém ofende ou agride o outro em função 
de sua opção ideológica; até mesmo os extremos precisam dia-
logar,	afinal,	somos	também	homo loquens. Tristeza maior quando 
as ofensas e agressões são vivenciadas entre os que se intitulam 
cristãs e cristãos. Precisamos dar exemplo à sociedade da pos-
sibilidade e riqueza do diálogo -   deveríamos anunciar e viver a 
pluralidade política cristã. Somos chamados a sermos um em 
Cristo e não um em ideologia ou partido político.
 Estou no mundo, mas não sou do mundo. Jesus anun-
ciou as boas-novas de um Reino celestial: “Depois que João foi 
preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas-novas 
de	Deus.	 “Enfim	 chegou	 o	 tempo	 prometido!”,	 proclamava.	
“O	reino	de	Deus	está	próximo!	Arrependam-se	e	creiam	nas	
boas-novas!”	 (Marcos	1.14-15).	Reino	que	 tem	uma	proposta	
soteriológica completa (nada falta, abarca a totalidade da expe-
riência humana, trata do aqui e agora e do mundo vindouro), 
perfeita (não contém erros, incoerências ou incongruências) e 
atemporal (caminho traçado desde o início dos tempos e que 
permanecerá por toda a eternidade). Reino que é maior do que 
diferentes leituras teológicas, diferentes opções eclesiásticas, di-
ferentes propostas ideológicas; maior do que todo e qualquer 
constructo humano. Maior em forma, conteúdo e abrangência. 
Como somos tolos quando nos afastamos uns dos outros por 
aquilo que é menor, quando somos chamados à unidade por 
aquilo	que	é	maior.	Proposta	salvífica	que	ataca	a	raiz	de	nossos	
infortúnios: o pecado. O grande fator impeditivo ao alcance de 
nossas utopias é o pecado, ato que nos afasta de Deus e uns 
dos outros. Salvos da escravidão do pecado deveríamos con-
tribuir	com	mais	afinco	e	sabedoria	para	uma	sociedade	mais	
justa, mais igualitária, mais amorosa. Não é tarefa de um partido 
político apresentar essa proposta soteriológica, é nossa respon-
sabilidade	enquanto	igreja	de	Cristo	influenciá-los	para	que	se	
aproximem o máximo possível dos valores do Reino.
 Cada proposta tem sua forma de convidar possíveis 
adeptos,	mas	isso	é	outra	história!

Pedro Jorge, Pr.

1 KOYZIS, David T. Visões&ilusões políticas. São Paulo: Vida Nova, 2014, 
p. 85.
2 Idem, p. 195.
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Como você acredita poder cooperar para o diálogo políti-
co de forma respeitosa e construtiva no tempo em que 
vivemos?

Procure descrever como você acredita lidar com sua in-
completude, imperfeição e temporalidade.

Quais são os gritos de socorro vindos de nosso tempo que 
mais o sensibilizam?
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