Fides et Passio: Pode existir fé sem paixão?
Alex Villas Boas
Podemos nos perguntar o quão essencial é a paixão para a vida humana? Na duvida, substituirmos a
pergunta por quem nunca se apaixonou? Ou ainda quem porde arvorar-se de tamanha segurança que
possa afirmar: Eu nunca ou Eu nunca mais vou me apaixonar? Em outras palavras quem nunca
confundiu sentimentos? Já chorou ouvindo música no chuveiro para ninguém ver? Já achou que era
“para sempre” e estava enganado e esse “para sempre” sempre acaba? Quem nunca achou que aquela
pessoa era única, e tantas “únicas” já passaram? Quem nunca sofreu com términos de relacionamento?
Nunca se perguntou se realmente estava apaixonado, se a paixão foi verdadeira? Se o grande amor da
vida não era tão grande? Quem nunca chorou vendo uma cena de filme que recordasse um momento
precioso que já não se repete? Quem nunca desejou que o 12 de junho fosse riscado do calendário
quando não estava mais namorando, ou pior quando o(a) ex esta com outro? Ou quem nunca ficou
ansioso para celebrar com a pessoa querida esta data significativa? Quem nunca teve medo de uma
paixão indesejada em seu risco eminente, ou ainda por sua causa passa a enxergar a vida de outra
maneira... Quem nunca sentiu esse “não sei bem o que” ao ver uma pessoa, que vai aumentando a
cada dia até atingir aquele estágio de “suspiro intermitente”, parecido com a suspensão dos ônibus do
transporte público aqui de São Paulo? [Acho que os motoristas aqui de São Paulo deveriam ser mais
apaixonados, seria menos estressante o trânsito!!!] Quem não fez a experiência de em tudo ver a
pessoa pela qual se está apaixonada, como diria a raposa ao Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry: “Eu
não como pão. O trigo para mim não vale nada. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma.
E isso é triste! Mas tu tens cabelos dourados. Então serás maravilhoso quando me tiveres cativado. O
trigo, que é dourado, fará com que eu me lembre de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo...
Tem coisas na vida que são essenciais e impossíveis de se escapar e a paixão parece ser uma delas,
seja ela positiva e/ou negativa. Poderíamos elencar ao menos uma outra coisa, que ainda não fizemos,
como por exemplo a morte! Todos morreremos mas ninguém aqui ainda morreu, pelo menos é o que
parece! Para a sabedoria bíblica hebraica a paixão ou amor apaixonado é como a morte, dela não se
escapa, cruel como um abismo (Ct 8, 5-7), que ao cair será fatal. Aqui muito oportuna é a expressão
inglesa fall in love.
Parece ser a paixão algo que não sabemos lidar, que não podemos escolher. Há quem em uma paixão
intensa, larga tudo e outros abraçam tudo e ainda, passada a paixão, desistem de tudo!, É uma
experiência tirânica e por seu alto teor de risco não raro, procurou-se combatê-la e na melhor das
hipóteses, ignorá-la. Filósofos e Teólogos foram especialistas nisso!
1. Passio: risco para a Fides e para a Ratio
Na mitologia grega, a figura de Eros, símbolo da paixão, que em sua aljava tinha flechas da atração e
da aversão, revela um modo especial de como os deuses controlavam os homens, sendo a paixão uma
arma fatal. Exatamente esse misticismo vulnerável a manipulação de interesses outros é que toda essa
visão “revelacional” da mitologia que ab-roga um destino que não pode ser mudado, por ser “vontade
dos deuses” será combatida pelos homens da razão, na procura de uma excelência de vida, e uma
transformação da polis. Aqui a ratio clássica encontrara uma incomum aliada, a saber a fides
christiana, com sua doutrina revelacional da vontade de Deus de transformar o mundo, ou seja, a sua
missão de propagar o Reino de Deus, reino de justiça, paz e amor. Assim a ratio helênica e a fides
cristã, ao longo do tempo vão se perceberem no mútuo dever de construir o destino, e não
fundamentar um conformismo, apesar das constantes tentações de ambas de trairem seus ideais
originais.
A Fé cristã, então, em seu diálogo com a Razão grega encontrou desde o início como ponto em
comum a procura pela excelência da vida. Se a religião pagã que a filosofia clássica condenava a
história como pronta, um destino fatídico como vontade dos deuses, a religião cristã era diferente em
se fundamentar num Deus que se revelou enviando os cristãos para a construção da história, pois essa
é a Sua vontade e se chama Reino de Deus. A religião grega levava ao conformismo, enquanto a
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religião cristã à construção de uma nova história1, e se não era possível que filosofia grega e
cristianismo comungassem dos mesmos pressupostos, vislumbravam um mesmo horizonte: a procura
da excelência da vida. Aqui inicia o diálogo de Fé e Razão, onde ambos se descobrem como
construtores do destino e não vítimas coniventes do mesmo. Pois esta se recusava a aceitar os mitos,
por recusar a fatalidade de um destino onde o ser humano fosse um mero joguete, e para isso despiuse dos deuses, ao mesmo tempo em que se deparara com um interlocutor que ab-rogava para si o
dever de construir o destino, mas exatamente porque confiava na ordem de seu Deus de construir uma
nova humanidade. Nesse diálogo nascente, o interlocutor do cristianismo é o estoicismo. O estocismo
é uma escola filosófica que procurava o sentido da vida nessa perspectiva da busca da excelência
através da contemplação de uma Razão universal (Logos) que governa o cosmos como uma estrutura
significante da realidade e ao ser contemplada estrutura a mente humana para viver conforme uma lei
natural. Para o estóico, portanto, a razão humana (logos) é determinante de toda a vida, enquanto
penetra nesse Logos.
Influenciado pela filosofia de Aristóteles de um Deus a-pático no sentido de “imutável”, ou seja, que
não se deixa mudar/ser afetado por nada, o “motor imóvel” que move todas as coisas, o esforço do ser
humano é de se orientar pela razão (logos) para se aproximar de Deus, e assim superar as suas
vulnerabilidades à “paixão” (pathos), tida como uma “razão irracional” que faz perder a razão (logos).
Deste modo, o caminho por excelência para a busca da excelência é a a-patia, não deixar-se ser
“afetado” (pathos tem a idéia de passividade) como imagem e semelhança de um Deus aristotélico2.
Ao assumir o desafio de dialogar com o estoicismo, o Cristianismo segue os passos de Fílon de
Alexandria, filósofo judeu, de apresentar a fé em termos da filosofia grega. Se para um bom estóico,
portanto, deve-se procurar encontrar em tudo o entendimento por meio da razão, deve ajustar a sua
lógica ao Logos presente nas coisas, e para isso deve vencer todas as paixões, porque está é uma
“razão irracional” sem se deixar dominar nem pela dor e nem pelo prazer, e isso se chama apatheia
[a-patia], e para o judeu, deve-se aplicar a Lei [Torá] sem deixar que as paixões atrapalhem a justiça
(cf. Dn 13,10ss), para o cristianismo também caminho de excelência, para se chegar a Cristo [Logos]
tornou-se para o Cristianismo do segundo século, a a-patheia. Essa “a-patia” herdada do estoicismo
irá sempre rondar o cristianismo, sobretudo na literatura ascética com a expressão demasiado
freqüente de “lutar contra as paixões”. Não raro, essa apatia estóica gerava a tentação de conceber a fé
cristã como um código de deveres ou um ideal meramente frio e racional, um cristianismo apático.
Esse acento ficou tão forte que nem mesmo uma teologia que emerge do coração de Agostinho, nem a
apologia das paixões por parte de Santo Tomás de Aquino3 irão superar essa caricatura de um
cristianismo apático, vendo a paixão como arrebatadora da racionalidade [a paixão faz perder a razão]
e, portanto, que afasta da vocação de ser cristão, a partir de uma percepção estreita de um “Deus
apático/Motor imóvel” de Aristóteles.
Essa visão acaba sendo reforçada com a leitura de Descartes (1596-1650) de que a paixão deve ser
dominada pela fortitudo da vontade4. Essa força determinada tem por fonte a reta razão, que ao criar
consciência do melhor juízo deve se lançar em cumprir o que compreendeu como melhor para a
retidão da vontade até se atingir o habitus, que deve ser acompanhado pela generosidade na estima de
si mesmo, por saber-se falível5. Tem-se consequentemente, com a aceitação do modelo cartesiano de
pensamento e metodologia científica, um neo-estoicismo onde tudo deve ser subordinado à razão, e de
modo especial a paixão, por ser ela não raro aquela que nos faz perder a razão, uma espécie de doença
intelectual que lança a alma num conflito de opiniões falsas. Freud apesar de desmascarar essa visão
por demais otimista da razão com a descoberta do inconsciente, lê a paixão, reduzida ao desejo da
libido pelo psicanalista como pivô da psico-patologia.
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Se a fides cristã desenvolveu a sistematização da Revelação nesse instrumental teórico do Deus
apático, a ratio moderna, como interlocutora da fé, traça seu mesmo caminho. A razão moderna preza
pela sua frieza na produção científica, se esforçando ao máximo para que o resultado [objetivo] da
ciência não tivesse o olhar [subjetivo] do cientista para encontrar a verdade e persegui-la a qualquer
custo, inclusive o preço da vida humana6 Para que serve um Deus apático em meio à angústia humana
numa Guerra Mundial? A imagem do “nazista” é mais adequado a ser “imagem e semelhança” de um
“Deus apático”, do que aquele que morre na câmera de gás, no campo de batalha e tem as casas
bombardeadas. Na modernidade os alvos políticos são alvos humanos de políticas desumanas
apáticas. Não se trata de negar o aspecto positivo da “apathia” como capacidade de não ceder ao que
lhe submerge desenfreadamente, mas de superar uma compreensão pan-a-patica da vida.
2. A Teologia da Paixão
Na Bíblia, a paixão aparece como uma forma de intensidade do amor, uma marca própria que o
hebraico chama de reshapeiha ahab que poderíamos numa tradução simplista chamar de chama do
amor, mas o termo hebraico reshapeiha comporta como lingua confundente um substrato muito mais
amplo comportando todos os níveis de intensidade de algo que está pegando fogo, desde uma faísca,
uma brasa, até um raio e chamas flamejantes, que o Cantico dos canticos afirma nem mesmo “as
águas da torrente jamais poderão apagar o amor [ahab], nem os rios afogá-lo” (Ct 8, 7). A paixão
no livro do Cantico é que mantém o amor vivo, acesso, ela o protege, porque como imagem do fogo, a
chama supõe o ar que alimenta a combustão, e para a Bíblia, esse ar é a Ruah de Deus, porque a
paixão tem por símbolo o beijo, a troca de hálitos, e aquele que vive a Torá, a Lei de Deus, é portador
da Ruah, que envolve toda a vida. O que mantém o amor é a paixão alimentada pelo Espírito de Deus.
Aqui está a diferença entre a fortitudo do neo-estoicismo moderno e a sabedoria bíblica. Quando
Descartes se apropria da fortituto ele o faz tomando de empréstimo de Tomas de Aquino, que por sua
vez extrai de Cícero7 e Aristóteles8 como uma coragem militar e virtude heróica como equivalentes de
hupomoné, como ação de resistir, ter audácia de suportar.
Para o Novo Testamento, hupomoné traduz o signo da esperança e tem como fruto a paciência (Lc
8,15; 21,19; Ap 1,9; 13,10; 14,12), contudo, entendido o grego neotestamentário dentro da matriz de
pensamento hebraica, utilizando largamente a tradução grega do Antigo Testamento conhecida por
Septuaginta, hupomoné diz respeito ao hebraico tiqvah e este corresponde dentre a idéia da
esperança, também a resistência e num sentido mais prozaico, pode se referir a corda, usada para
escalar ou para estabelecer o alicerce de uma tenda. Quando da cena da Crucificação de Jesus o texto
joanino vai dizer que tem um grupo de discípulos junto à Maria que estão estékeisan (Jo 19,25) do
verbo istémi que pode significar além de estar de pé, estar estabelecido, fixado, fincado os alicerces
[de uma tenda] que unida a uma corda, mantém-na de pé. Ou seja, Maria, o Discípulo Amado, Maria
mulher de Cleofas e Maria Madalena estavam fincados no chão diante da Cruz, decididos firmemente
a permanecer ali e só saíriam dali à força da lança, pois mantinham a esperança, ou ainda em palavras
joaninas, mantinham firmes a corda da Tenda que o Logos havia armado entre eles (Jo 1,14). Estavam
diante da razão de suas vidas, ou para uma tradução mais contemporânea, estavam diante do Sentido
de seu viver. E o modo como João apresenta a fonte dessa força é na trajetória de Pedro que João
acompanhará a partir da noite da Paixão de Jesus Cristo, a paixão de Pedro, que havendo ainda uma
brasa que seja, após ter negado seu Amado, pode ainda reacendê-la 9com a Ruah que será enviada em
Pentecostes. A diferença entre a fortitudo da Ratio e a hupomoné da Fides, é que a primeira vê a
vitória da paixão com a dominação da razão, a segunda vê a vitória sobre a paixão com uma Paixão
maior.
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Se a procura do Logos na filosofia estóica é a procura da razão de ser, o Logos do cristianismo é um
Homem/Deus que trilhou o caminho da Paixão [pelo humano] – Morte [do que é desumano e
desumaniza] e Ressurreição [para uma vida mais humana e humanizadora]. Há na paixão de Cristo a
dinâmica de ir ao encontro do profundamente humano, onde Logos aqui pode ser perfeitamente
entendido como o “humano do humano”10 que humaniza o desumanizado, através de sua paixão, pois
esta é uma experiência de sentido [desperta um novo sentido para a vida].
3. A Literatura como testemunha da Paixão
Tendo sido desprezada e combatida pela Fides et Ratio, foi a Literatura que acampou a tradição da
paixão, mas a vezes não raro de modo reduzida a uma paixão romântica, seguida não raro como
programa salvífico, de uma vida moldada por uma fé e uma razão de corte apático. Exemplo plástico
disso é Romeu e Julieta de Shakespeare. Quando Romeu encontra Julieta pela primeira vez e a beija,
exclama: “Dos teus lábios aos meus encontrei o perdão dos meus pecados”11. Não fora somente um
beijo, fora um sentido de vida descoberto, um horizonte a ser seguido, uma devoção a ser rezada, algo
pelo qual morrer e portanto, um motivo para viver. Entretanto, o romantismo também lançou um certo
pessimismo, pois refletia o espírito de sua época, de que a paixão conduz a tragédia, Shakespeare
retrata o típico caso de alguém que não ouviu a Ratio, tal qual Tristão e Isolda não seguiram a fides
apática. A diferença da literatura da paixão romântica para a literatura da paixão bíblica, é que a esta
não se encerra na tragédia, mas encontra após a tragédia [que não é evitada] a Ressurreição, para uma
nova paixão. A ressurreição é também uma chave de leitura, onde o mal nunca é a palavra final, mas a
esperança que se guia pelo pathos de Deus, comunicado por seu Espírito. É no beijo apaixonante do
Espírito [experiência de intimidade] que ocorre a metanóia, a mudança da vida, tal como Romeu e
Julieta, pois é o Espírito que cria a intimidade com um Deus apaixonado pelo ser humano12 como
fonte de paixão por toda a vida, pois o “o eros de Deus pelo humano é ao mesmo tempo totalmente
agape”13 ou seja, que o amor pelo outro como “meu Bem” deve ser também e tanto mais o amor que
ao outro lhe deseja e realiza o “seu Bem”14. A Filosofia tentando superar sua apatia da razão, se
aproximou de um pensamento poético, para melhor exprimir o ser, tentando perceber a realidade que
se manifesta antes de fazer afirmações teóricos sobre ela15.
O interessante é que a paixão da literatura bíblica não está livre da “morte”, pois algo nela também
morre, o seu alto coeficiente de ilusão que a paixão carrega, para renascer como uma paixão mais
madura. A participação na vida de Deus é também a participação de sua paixão pelo humano, que
insiste em conduzi-lo para além de toda forma de morte, substituindo o mero desejo pela busca de um
sentido maior para se viver.
Conclusão
Qual seria então, para assumirmos aqui a pergunta de Descartes, o remédio da paixão que nos rouba a
razão? A literatura bíblica aponta para uma Paixão maior. Entende-se aqui, a Teologia em diálogo
com o pensamento contemporâneo, como tradição hermenêutica para a leitura da existência à partir
das fontes cristãs, como uma tradição viva de sabedoria humana e humanizadora. Se pode haver um
diálogo atualmente, esse se dá nos mesmos moldes do primeiro contato com o pensamento helênico,
com pressupostos hermenêuticos diferentes, mas com o mesmo horizonte de objetivo: o resgate do
humano. A paixão bíblica, como ação do Espírito de um Deus apaixonado protege o amor que já foi
construído, que restaura o que foi derrubado, dentro de um pensamento poético, que antes de dizer
algo sobre as coisas é afetado pelas coisas e nessa relação logos-pathos de uma inteligência que se
deixa afetar pela condição humana de seu entorno, para numa dinâmica de procura do humano do
10

FRANKL, Viktor. Fundamento y aplicaciones de la Logoterapia, p. 23.
Ato I, cena V. (tradução própria) cf. “Thus from my lips, by yours, my sin is purged” cf. Romeo and Juliet In
WELLS, Stanley; TAYLOR, Gary. The complete works of William Shakespeare. Oxford: Clarendon Press,
1988.
12
Basílio Magno. Sobre o Espírito Santo, XIX, 49.
13
BENTO XVI, Deus caritas est. Carta Encíclia. Loyola: São Paulo, 2006, n. 10.
14
VILLAS BOAS, Dos teus lábios aos meus, p. 81
15
HEIDEGGER, Martin. Sein und Zeit, p. 36ss.
11

4

humano, viver intensamente cada momento da vida, de modo a aprofundar o desejo humano, para o
melhor caminho, coincidente com um caminho humanizador. Está é uma possível filosofia cristã, que
reabilita a paixão pelo humano como processo de transformação da práxis humanizadora, invertendo
o fascínio do humano pelo divino, para devolver uma leitura da existência a partir do fascínio divino
pelo humano. Para a tradição hermenêutica do cristianismo fazer a vontade de Deus não é um anularse em hipótese alguma, mas um processo conjunto de descoberta e eleições de integrar o projeto de
vida de Deus ao meu projeto de vida, como uma vida a serviço do Reino, numa relação de comunhão
profunda onde Deus me conquista irradiando o seu pathos sobre o meu, aparando os coeficientes de
ilusão que estão contidos em meus desejos16. A questão sobre a fé e a paixão não é exclusiva da
tradição de fé, mas está anterior a ela, na pergunta se é possível viver sem paixão, sem ter algo pelo
qual dar a vida, na qual se sente a vida pulsante. Aqui também é tarefa da razão de produzir uma
inteligência afetiva. O humano do humano, só pode ser atingido pela procura da maior paixão, e antes
de ser uma paixão romântica, há de ser uma descoberta pessoal de si em relação a vida. A fé nesta
categoria não rejeita a razão, mas apresenta a sua fonte de paixão, um Deus apaixonado pelo humano,
e assim lê a existência com a generosidade de Deus, que estende as mãos à razão desacreditada em
sua trajetória moderna. A tradição da fé não se vê como isentada da condição humana, mas acredita
sim ser amaparada por este Deus apaixonado que abrasa o mais íntimo da existência, mesmo quando
os passos estão desiludidos: “Não se abrasava nosso coração enquanto Ele nos falava pelo caminho”
(Lc 24,32), e seguindo seu Mestre, assim caminha a fé, como tradição da esperança no humano.
Bibliografia de Aprofundamento
AGOSTINHO, De Civitas Dei, V, IX, XIV.
ARISTÓTELES, Metafísica, XII, 1073.
_____________. Ética a Nicômaco.
BREHIER, Émile. Histoire de la Philosophie – Tome Premier – L’Antiquité et Moyen Age:
Période Hellénistique et Romaine. Paris: Presses Universitaires de France, 1948.
CLARK, Elizabeth Ann. Clement's use of Aristotle : the Aristotelian contribution to Clement of
Alexandria's refutation of Gnosticism. New York: E. Mellen Press, c1977.
DESCARTES, René. As Paixões da Alma – Um tratado sobre as emoções humanas em 212
temas. São Paulo: DPL Editora, 2004.
FRANKL, Viktor. Fundamento y aplicaciones de la Logoterapia . Buenos Aires: San Pablo, 2007.
HEIDEGGER, Martin. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1967.
HESCHEL, Abraham Joshua. The Prophets – Vol. I-II. Peabody: Hendrickson Publishers, 2007.
LAUAND, Jean. A Doutrina da Participação na Estética Clássica – a Obra de um Pintor “Brasiliano”
In Em diálogo com Tomás de Aquino – Conferências e Ensaios. São Paulo: Editora Mandruvá,
2002, p.119-125.
MANZATTO, Antonio. Teologia e Literatura – Reflexão Teológica a partir da Antropologia
contida nos Romances de Jorge Amado. São Paulo: Editora Loyola, 1994.
RAHNER, Karl. Das Wort der Dichtung und der Christ In Schriften zur Theologie – Band IV –
Neure Schriften. Zürich: Benzinger/Köln: Einsiedeln, 1967, pp. 441-454.
_____________. Priester und Dichter In Schriften zur Theologie – Band III – zur Theologie des
Geistlichen Lebens. Zürich: Benzinger/Köln: Einsiedeln, 1967, pp. 349-375.
TOMÁS DE AQUINO. Suma Teologica, I-II, q. 22-25.
16

VILLAS BOAS, Alex. O Julgar no Documento de Aparecida In Curso de Formação à Distância sobre o
Documento de Aparecida – Projeto Universidades Renovadas. cf.
http://formacao.universidadesrenovadas.com.br/

5

VILLAS BOAS, Alex. Dos teus lábios aos meus In LAUAND, Jean (org.). Estudos de Filosofia e
Educação. Vol. 8 – Edição Especial – VIII Seminário Internacional CEMOrOc: Filosofia e
Educação. São Paulo: CEMOrOc/EDF-FEUSP/Factash Editora, 2008, pp. 73-85.
_____________. Fides et Ratio: As Asas de Ícaro na Modernidade In Revista Eletrônica –
Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, n. III, ano II, 2008. Cf.
http://www.teologia-assuncao.br/re-eletronica/numeros/n3/n3_alex.html.
_____________.O Deus apático de Carlos Drummond de Andrade e o caminho da paixão para a
busca de Sentido da Vida In Anales do II Coloquio Internacional del ALALITE – Associacion
Latinoamerincana del Litetatura y Teologia. Santiago, 2008 (no prelo).
_____________.Padre Antonio Vieira: 4º. Centenário de um Teólogo desconhecido In Revista de
Cultura Teológica (no prelo)
____________. Dia dos Enamorados In Revista da Sociedade Brasileira de Logoterapia (no prelo).
* Alex Villas Boas é Professo de Teologia Sistemática e Literatura Cristã Antiga, está concluindo o
mestrado em Teologia e Literatura pela Pontifícia Faculdade de Teologia N. Sra. Assunção:
alex.villas.boas@hotmail.com

6

