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1- Introdução
Gostaria que esta aula levasse 

cada um de voces lá às origens da 
Fé em sua infância. Lembro-me de 
uma estorinha que meu professor 

Frei Boaventura Klopenburg, 
grande teólogo, perguntado certa 

vez a quem ele devia sua fé cristã, 
respondeu prontamente:



“aos joelhos da minha mãe”.
Nem à Bíblia, nem aos grandes 

teólogos, nem os longos anos de 
seminário foram lembrados. Para 
ele a fonte formadora principal da 

sua fé era a mãe.
Quando no final do ano de 1965 

apareci na capela de minha 
comunidade, capelinha pobre, 
dedicada a São José, minha 

primeira catequista, Dona Sofia,



estava às portas do Céu, tal a sua 
felicidade por um aluno seu ter 

chegado ao sacerdócio. Preciso 
ainda acrescentar que tínhamos 

apenas uma missa por mês. 
Portanto, este vivente que lhes fala, 

por muitos anos, era um cristão 
apenas de missa mensal.



2- Fé em Deus Pai.
Vimos em muitas aulas anteriores 
nossa fé em Jesus Cristo. Seria 

lógico termos começado as 
exposições pelo início de tudo, que 

é Deus Pai. Mas Jesus é o 
revelador oficial do Pai. É o nosso 

Redentor e nós acabamos 
chegando a um Deus de Verdade 

através de Jesus. 



Por isso, na verdade, começamos 
por Ele.

Na origem do Cristianismo
praticamente todos os convertidos
vinham do Judaísmo. Deus já fazia 
parte das crenças de todos eles. 

Então, seu primeiro objeto de 
conhecimento tinha de ser a figura 

de Jesus Cristo.



Como vimos numa das primeiras
aulas, o conteúdo básico da Fé
aceito pela Igreja tinha poucos
itens. Vamos tentar recordar? 

Mas a Igreja foi crescendo com a 
conversão de centenas de milhares 
de pagãos. Muitas questões foram 
surgindo e causando dificuldades
para explicar coisas importantes, 

tais como:



- a Encarnação do Verbo;
- a natureza da relação entre o 

divino e o humano em Jesus Cristo;
- a morte redentora de Cristo;

- a Ressurreição e muitas outras 
questões.

Assim, chegou o tempo em que a 
Igreja precisou dizer com clareza 

qual era o conteúdo básico de 
todas as crenças cristãs.



É importante para cada um de nós 
saber exatamente no que 

precisamos crer para manter a 
integridade do Cristianismo e a 

nossa pertença à Igreja de Cristo.
Depois de muitas discussões em 
vários concílios, finalmente, foi 

aprovado o texto oficial do 
conteúdo indispensável da Fé

Católica.



Foi assim aprovado em 381 na 
cidade de Constantinopla o texto 

que conhecemos sob o título 
“Símbolo Niceno-

Constantinopolitano”. O Niceno
entrou aqui porque a maior parte 
das definições fixadas em 381, já

estava nas atas do concílio de 
Nicéia, 325.



Chama-nos à atenção a concisão 
do texto, breve e enxuta: incluindo 
tudo, de substantivos a artigos e 
conjunções, contém 207 palavras

apenas.
Outra curiosidade: o texto que se 

refere a Deus Pai tem só 21
palavras. Cristo foi contemplado 
com 127 palavras e o Espírito 

Santo com 32. 



Por esse critério pode parecer que 
o Cristianismo importava-se mais 

com uma das 3 Pessoas da 
Santíssima Trindade, Pessoas 

aclamadas como de igual 
importância e Majestade. Acontece 
que a doutrina sobre Jesus é mais 
ampla e havia gerado um número 

muito maior de polêmicas.



3- “Creio em um só Deus, Pai 
todo poderoso, Criador do céu e 

da terra, de todas as coisas 
visíveis e invisíveis”.

Eis aí o texto oficial sobre Deus 
Pai.

Meditemos um pouco sobre cada 
palavra.



Creio Já vimos no início de 
nossas aulas que o nosso crer não 

é apenas assunto de convicção. 
Crer envolve compromisso, adesão

, aceitar sua exigência
transformadora sobre nossas 

atitudes e comportamentos em 
geral. É uma adesão de vida.



Um só Deus Em nossos dias 
parece óbvio falar em um só Deus. 

Afinal, na civilização ocidental
cristã, bem como na civilização 

islâmica, não existem praticamente 
pessoas que acreditem em deuses. 

Mas no Judaísmo do A.T. e no 
Cristianismo dos primeiros séculos 
a convivência com politeístas era 

coisa de cada dia. 



Então, acentuar “um só” era muito 
importante; era tudo!

Pai Falar de Deus como Pai é
falar do óbvio, pois em toda a 

Escritura aparecem passagens em 
que Ele fala de seu amor de pai 

para com o seu povo. Contudo, foi 
Jesus quem mais gostava de 

referir-se a Deus como “Meu Pai”, 
“Vosso Pai que está nos céus”. 



Quando Ele aborda o tema oração 
e ensina aos seus Apóstolos como 

eles devem orar, diz:
“Portanto, orai desta maneira:

Pai Nosso que estais no céu ...” (Mt
6, 9).

Nós também cremos que Deus é a 
fonte de toda a Vida. Como tal, a 

paternidade é um conceito inerente 
à própria idéia de Deus.



Essa palavra aplicada a Deus tem 
consequências que vão além do 

que falamos até aqui.
Trata-se de nos movimentarmos

entre a inatingível transcendência e 
a permanência mais íntima 

imaginável.
Por transcendência entendemos 

tudo aquilo que em Deus está
acima, além de tudo que podemos 

pensar de grande e de belo na 
Criação e no ser humano.



Temos a tendência de atribuir a 
Deus todas as virtudes e 

qualidades boas que admiramos, 
mas nós as imaginamos em grau 

absoluto, ou infinito.
Mas por outro lado, esse mesmo 
Deus que nos diz “tanto quanto 

estão os céus acima da terra, estão 
os meus pensamentos acima dos 

vossos pensamentos” (fonte?); 



diz também com infinita doçura:
“Eu Javé, teu Deus, te seguro pela 

mão e te digo: nada temas, eu 
venho em teu auxílio. Portanto, 

nada de medo, Jacó, pobre 
vermezinho, Israel, meu filhinho” (Is 

41, 13-14).
Estamos no Catecismo Holandes, 

já citado, p. 565.



Qual era o momento histórico?
Israel estava num parto traumático, 

dele nasceria o Judaísmo, em 
pleno exílio de Babilônia. O povo 

renascia das cinzas e adquiria nova 
identidade.

Israel estava descobrindo cada vez 
mais a grandeza transcendente de 
Deus e sua regência não só sobre 

seu povo, mas sobre todos os 
povos. 



É o Deus de tudo e de todos que 
se inclina sobre os destroços de 

Israel, como uma mãe se inclinaria 
sobre o seu bebe em grave perigo 

de vida.
Mas, agora não é mais o povo de 
Israel, é o povo judeu. Nasce a 

consciência do Judaísmo. 
Poderíamos dizer que agora ele é o 
povo de Deus, mas Deus é o Deus 
de todos os povos. É só questão de 

autoconsciência.



todo poderoso Uma experiência 
fantástica e indescritível que eu tive 
do poder Criador de Deus passou-
se numa simples sala de cinema.

Ocorreu quando via o documentário 
Hubble.

Numa sala Imax, em 3D, voce dá
um passeio entre corpos celestes e 

galáxias ... 



Criador do céu e da terra, de todas 
as coisas visíveis e invisíveis 

É importante para nossa Fé termos 
consciência bem clara que só Deus 

é criador.



Embora não digamos abertamente, 
certas afirmações podem levar 

pessoas menos avisadas (incautas) 
a imaginar que certas coisas 

devem sua existência a forças 
malignas, por exemplo. 



Fico devendo a vocês uma reflexão 
sobre a origem do Mal. É uma 

questão inevitável.
Se Deus é Amor, como surgiu o 

Mal no mundo?


