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LIÇÃO 15a – TEOLOGIAS LATINO-AMERICANAS E ESCATOLOGIAS (I) 

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 15, apresentamos as noções de América Latina e teologias latino-americanas; 

o plural se deve ao fato de que há diversas teologias sob esse título: política, negra, feminista etc.   

b) Objetivo: apresentar a origem e o desenvolvimento das teologias latino-americanas após 1950.  

c) Lembretes do fundo histórico: pós-guerra, guerra fria entre EUA-URSS; revolução cubana; 

golpes militares e instauração de ditaduras em diversos países da AL (peserguição, tortura etc.); fim 

do desenvolvimentismo e graves problemas de pobreza e injustiça social.  

2) TEOLOGIAS LATINO-AMERICANAS: CÍRCULO PROTESTANTE 

a) Círculo evangélico:  

i) Dietrich Bonhoeffer influenciou Paul Lehmann (EUA), que influenciou Richard Shaull que 

influenciou diversos teólogos, dentre os quais Rubem Alves (Brasil);i  

ii) além destes, destacamos as influências de John Mackay e Walter Rauschenbusch. 

b) Dietrich Bonhoeffer (1906-1945, alemão): 

i) Problema: dualismos individual/social, igreja /mundo, terra/céu, espiritual/material impediam a 

participação dos cristãos na sociedade tornando-os passivos na transformação social.ii  

ii) Solução: o Cristo encarnado e ressurreto (Bonhoeffer); “Deus está no centro da vida”.iii   

iii) Bonhoeffer (1944): “Vós descobrireis uma nova relação entre pensamento e ação. Só pensareis 

naquilo de que vos havereis de responsabilizar por vossa ação. Para nós o pensamento era sempre 

um luxo de espectador; para vós, o pensamento estará totalmente ao serviço da ação.”iv 

iv) Influência de Bonhoeffer: é mais perceptível na teologia de libertação protestante latino-

americana, o que não ocorre na esfera católica.v “Bonhoeffer chegou à porta da teologia da libertação, 

mas ele mesmo não entrou” (F. Hinkelammert).vi 

c) Paul Lehmann (1906-1994, EUA, origem alemã):  

i) amigo de K. Barth e D. Bonhoeffer; professor (Princeton, Harvard etc.);  

ii) escreveu sobre ética, ética política, direitos humanos, paz e teologia da revolução;  

iii) foi professor de Richard Shaull e de diversos jovens cristãos latino-americanos. 

d) John Mackay (1889-1983, escocês): chamado ‘escocês de alma latina’; teólogo presbiteriano.  

i) Biografia: Missionário na América Latina: no Peru (1916-1926), fundou o colégio Anglo Peruano, 

que se tornou importante centro de formação; no Uruguai (1926-1930) com a YMCA e movimento 

estudantil, de onde viajou para palestrar em diversos países da América Latina, inclusive no Brasil;  

ii) Amigo de K. Barth e professor em Princeton (1936-1960) onde também lecionou para R. Shaull.  

iii) Obra: O outro Cristo espanhol: um estudo da história espiritual da Espanha e América Latina;  

e) Walter Rauschenbusch (1861-1918, EUA): pastor batista em NY;   

i) Ministério: ao se deparar com a miséria e a violência no bairro Cozinha do Inferno onde era pastor, 

percebeu que a igreja tinha uma missão em justiça social — ‘evangelho social’; 

ii) Obra magna: O Cristianismo e a Crise Social (1907); outra: Teologia do Evangelho Social.  

3) TEOLOGIAS LATINO-AMERICANAS: INÍCIO DE DESENVOLVIMENTO 

a) Richard Shaull (1919-2002, EUA): missionário na Colômbia (1942-51) e Brasil (1952-62).  

i) Professor no Seminário Presbiteriano de Campinas, palestrantes em diversos locais da América 

Latina; militante em movimentos ecumênicos e estudantis;  

ii) Livro: Surpreendido pela Graça (autobiográfico). 

iii) Exílio: expulso do seminário (1960) e do Brasil (1962), impedido de voltar por 20 anos.vii   

b) Igreja e Sociedade na América Latina - ISAL (1961-73): impulsionado pelo CMI nos anos 50, 

iniciou seus trabalhos em 1961 com o objetivo de promover o envolvimento dos cristãos na 

responsabilidade social e na transformação da sociedade; 
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c) Missão Integral: 

i) Representa uma vertente branda e um desenvolvimento tardio da TdL, mais adequada aos 

‘evangelicais’ (como se denominam cristãos entre funtamentalistas e liberais/progressistas);  

ii) Congresso Latino-americano de Evangelização (CLADEs): CLADE I (1969, Bogotá); CLADE II 

(1979, Lima); CLADE III (1992, Quito) CLADE IV (2000, Quito);  

iii) Fraternidade Teológica Latino-Americana - FTL (1970): fundada logo após o CLADE I, para 

“estabelecer um consenso” entre os evangelicais “preocupados com as questões sociais”;viii houve 

pressão e incentivo de missionários americanos que queriam evitar a aproximação com a esquerda; 

a Associação Evangélica Billy Graham (AEBG) promoveu e participou desses eventos na AL.   

iv) Congresso Mundial de Evangelização em Lausanne (1974): representantes da AL, que lograram 

incluir itens de missão integral no documento final Pacto de Lausanne. 

d) Principais expoentes: 

i) Brasileiros: João Dias Araújo (1930-2014); Joaquim Beato (1924-2015); Jovelino Ramos; James 

Nelson Wright (1927-1999) e Paulo Stuart Wright (1933-1973); Paulo Freire (1921-1997); Rubem 

Alves (1933-2014; Da Esperança, 1968); Waldo César (1923-2007); Zwinglio Mota Dias (1941-), 

todos presbiterianos; Anivaldo Padilha (1940-, metodista), Milton Schwantes (1946-2012) e Valdir 

Steuernagel (luteranos); Robson Cavalcanti (1944-2012, anglicano); Ariovaldo Ramos (batista); 

ii) Latino-americanos: René Padilla (1932-2021), Equador; Pedro Arana (), Samuel Escobar (1934-

) e Tito Paredes, do Peru; José Míguez Bonino, Argentina; Elsa Tamez (1951-), Juan Stam (1928-

2020) e Orlando Costas (1941-1987), Costa Rica; Emílio Castro e Júlio de Santa Ana, Uruguai;  

e) Reações e situação atual:  

(1) Reações religiosas: expurgo de pastores e professores considerados socialistas; o golpe de 1964 

foi o pretexto ideal para a repressão às teologias nascentes; as igrejas brasileiras fizeram clara opção 

pelo alinhamento ao governo, seguindo teologias de matriz norte-americana e de alienação política; 

(2) Reações políticas: repressão, perseguição, tortura, prisão, morte e/ou exílio daqueles que eram 

denunciados como simpatizantes do comunismo; muitos foram delatados por suas igrejas.   

(3) Situação atual: permanece atuante, porém como força minoritária, hostilizada pelas grandes 

lideranças e denominações brasileiras;  

4) TEOLOGIAS LATINO-AMERICANAS: CÍRCULO CATÓLICO 

a) Círculo católico: Vaticano II recepcionado nas Conferências Medellin (1968) e Puebla (1979). 

b) Vaticano II (1962-65): reforma da igreja, visando sua atualização e abertura em diversos temas.  

c) Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano (CELAM): 

i) Medellin (1968): recepção do Concílio na América Latina; palestra de Gustavo Gutierrez “Para 

uma Teologia da Libertação” se tornou o marco inaugural da nova teologia latino-americana; o livro 

clássico de Gutierrez, Teologia da Libertação, foi lançado em 1971. 

ii) Puebla (1979): assinalou a opção preferencial pelos pobres. 

d) Eclesiogênese: nova eclesiologia de libertação — comunidades eclesiais de base (CEBs).   

e) Principais expoentes: 

i) Brasileiros: Carlos Mesters (holandês); Clodovis e Leonardo Boff; Frei Betto; Hugo Assmann; 

Helder Câmara; Ivone Gebara; João B. Libânio; José Comblin (belga); Jung Mo Sung; Luiz C. Susin; 

Paulo E. Arns; Pedro Casaldáliga (Espanha);  

ii) Latino-americanos: Ignácio Ellacuria (Espanha); Enrique Dussel (Argentina); Ernesto Cardenal 

Jorge Pixley (Nicarágua); Franz Hinkelammert (Alemanha); Gustavo Gutierrez (Peru); Jon Sobrino 

e Oscar Romero (El Salvador); Juan Luis Segundo (Uruguai); Pablo Richard (Chile);  

f) Reações e situação atual:  

(1) Reações religiosas: a Congregação para a Doutrina da Fé, sob o comando do cardeal Ratzinger 

(futuro papa Bento XVI), condenou a Teologia da Libertação e puniu diversos de seus teólogos.  

(2) Reações políticas: repressão, prisão, tortura e morte de diversos religiosos da resistência.  

(3) Situação atual: “Restam Deus e os pobres” (Pedro Casaldáliga). 

5) PARA REFLETIR 
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Que estou fazendo se sou cristão? 

João Dias de Araújo 

Que estou fazendo se sou cristão, 

Se Cristo dau-me o seu perdão? 

Há muitos pobres sem lar, sem pão, 

Há muitas vidas sem salvação. 

 

Mas Cristo veio pra nos remir, 

O homem todo, sem dividir: 

Não só a alma do mal salvar, 

Também o corpo ressuscitar. 

 

Há muita fome no meu país, 

Há tanta gente que é infeliz, 

Há criancinhas que vão morrer, 

Há tantos velhos a padecer. 

 

Milhões não sabem como escrever, 

Milhões de pobres não sabem ler: 

Nas trevas vivem sem perceber 

Que são escravos de um outro ser. 

 

Que estou fazendo se sou cristão, 

Se Cristo dau-me o seu perdão? 

Há muitos pobres sem lar, sem pão, 

Há muitas vidas sem salvação. 

 

Aos poderosos eu vou pregar, 

Aos homens ricos vou proclamar 

Que a injustiça é contra Deus 

E a vil miséria insulta os céus. 

Fonte: https://youtu.be/atnGbsSnQ6Y  
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