
 

HOMILIA CATEQUÉTICA 
PARA O INÍCIO DA SANTA E GRANDE QUARESMA 

DOMINGO DA ORTODOXIA 

o primeiro Domingo dos jejuns (Grande Quaresma), a Igreja 
Ortodoxa recorda o triunfo da Ortodoxia sobre a heresia, sobre o 
Iconoclasmo. Por certo que há todo um contexto histórico de muitos 
séculos que precede o estabelecimento da celebração, depois que a 

Verdade prevaleceu sobre sua então errônea interpretação. 

Já o termo «Ortodoxia» implica em sua semântica e multifacetada 
interpretação um viés negativo, uma vez que pressupõe a contraposição do 
«correto» contra o «errôneo» e, no âmbito religioso, do «legítimo» contra sua 
contraparte, o «herético». 

Necessariamente nesta reflexão devo extrair a terminologia do âmbito 
estritamente religioso. Essa ação é consequência de um pressuposto teológico, 
«dogmático», - outro termo controverso para os críticos da religião - que me impede de 
identificar a «Ortodoxia» com uma ideologia ou corrente de natureza religiosa. 
Muitos teólogos - e não tanto - me acusarão de ser, uma vez que a terminologia 
foi estabelecida e pontificada a partir de bem conhecidos âmbitos filosófico-
teológicos como eminentemente religiosa-ideológica, e extraí-la desse marco 
significaria privá-la inteiramente de seu primigênio conteúdo e semântica 
clássica. No entanto, é necessário; é inevitável nesta leitura. 

A problemática, é claro, precede essa discussão. A base está na 
interpretação do que é o cristianismo em si. Se aceitamos de pronto o 
pressuposto de que o cristianismo é uma religião, então toda a sua operação, 
alcance e influência sobre o homem como indivíduo e na sociedade terão de 
ser interpretados na chave religiosa.  Não é este o nosso caso.  Arrisco-me à 
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mordaz crítica - que é o menor problema – e, desde já, assumo as implicações 
de uma leitura - paradoxalmente - «pouco-ortodoxa». Espero que valha a pena 
o intento. 

Da Religião 

Um de meus professores no Oriente Médio, o «indiscutível»1 Prof. J. S. 
Romanides, sempre questionou essa visão obtusa sobre o cristianismo e, 
sobretudo, do cristianismo ortodoxo. De fato, no estudo preliminar de sua 
dogmática em dois tomos - um de seus últimos ensaios antes de morrer - ele 
proclama: «A religião é uma enfermidade neurobiológica e a Ortodoxia é sua 
terapêutica2». Não estenderei muito sobre esta temática que excede o marco da 
atual homilia. Quero apenas compartilhar algumas referências sobre este 
catedrático e iluminá-las com outros autores renomados do campo teológico 
helênico. 

Romanides explica de forma clara e em bases patrísticas a patogênese 
da religião no homem e conclui dizendo que «com o conceito de religião 
entendemos cada identificação do Incriado com o criado, e, claro, toda «identificação 
de representações» do Incriado com signos e caracteres do pensamento humano, que é o 
fundamento da adoração dos ídolos (...) em outras palavras, a identificação dos signos 
e caracteres sobre Deus das Escrituras Sagradas com o Incriado também corresponde 
ao mundo da idolatria e é o fundamento de todas heresias até agora3.» 

E o Padre Romanides se pergunta em outra obra sua: A Ortodoxia é uma 
religião ou não? Há muitos, entre os quais eu me encontro, que sustentam que a 
Ortodoxia não é uma religião. Porque religião é igual a superstição.  A pessoa 
religiosa é alguém supersticioso que tem algumas fantasias sobre Deus e que 
supersticiosamente recorre à religião, seja para buscar ajuda, isto é, para superar as 
dificuldades neste mundo, o medo da morte, ou pobreza, ou insegurança psicológica. É 
por isso que se vê pessoas ricas que são muito religiosas. A religião não é monopólio 
para os pobres»4. Como poderão ver, o grande professor não tinha qualquer 
tipo de preconceito ao expressar suas opiniões. Claro, sua autoridade 
espiritual - e acadêmica - o precedia lhe permitia que assim o fizesse. 

Outro grande teólogo, prof. N. Matsoukas, analisando as diferentes 
formas de teologia   esclarece que «as tendências teológicas atuais buscam 
identificar a religião com a estrutura operativa da civilização humana. A deidade é 
assumida dentro dos dramáticos eventos da história e nas obras dos homens. A verdade   
religiosa e a salvação são buscadas no «fundo» da história e não nas «alturas» 
do céu. O fenômeno religioso é dinâmico, histórico e social»5 - embora sempre 
busque - paradoxalmente - exaltar a unilateralidade da lei divina por causa, 
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naturalmente, da especial relação estabelecida entre deidade e o homem neste 
contexto. «Esta lei divina», diz Matsoukas, «é encontrada em toda parte na 
cultura, na civilização e na comunidade humana que se torna o principal 
parâmetro de unilateralidade própria de uma teologia baseada em formas 
religiosas. É claro que essas opiniões adotam múltiplas tendências religiosas, 
da piedade à teologia, que por sua vez engendram tendências teológicas 
análogas6.  

Finalmente, não posso deixar de citar, ainda que brevemente, o Prof. 
C. Yannaras que em seu livro «Contra a Religião» expressa amplamente suas 
fundamentações do porquê o cristianismo ortodoxo em sua natureza original 
não é uma ideologia ou prática religiosa.  Seria impossível, nesse contexto, 
resumir o conteúdo da obra. Só quero sublinhar que para este autor a 
religiosidade humana é uma necessidade instintiva, reflexa e sempre 
individualista da natureza – «caída», eu acrescento - do homem. É uma forma 
de expressar o instinto de sobrevivência que tenta proteger o indivíduo contra 
a insegurança e fobias que geram incerteza diante do medo e do pânico da 
morte. Esse empoderamento se dá através de convicções «sobrenaturais», com 
«princípios» éticos e morais e com a «certeza» da eterna extensão de sua 
existência. Em última análise, a religião, para Yannaras, «nutre o superego, 
oferece autoconfiança, complacência hedonista, narcisismo sacralizado»7. 

A religião, pois, é uma necessidade da natureza caída do homem. Essa 
necessidade se desdobra em duas dimensões: 1. na atual, como assistência - 
existencial, psicológica, social, filantrópica, moral - a fim de superar as 
dificuldades dessa vida - e um pouco mais também – e, 2. Como último 
recurso para que a existência não desapareça com a morte, o último inimigo 
religioso do homem; ou o primeiro desafio existencial do homem religioso. 

Neste quadro, a religião, em geral, oferece uma ampla gama de recursos 
para aliviar essas circunstâncias terrenas e supra terrenas do homem. É por 
isso que cada religião pressupõe dogmas, ou seja, a priori fundamentos 
axiomáticos - verdades de fé - aceitas obrigatoriamente e que não podem e nem 
devem ser postas em dúvida, controladas, comprovadas ou reprovadas por seus 
adeptos. Este sistema oferece ao homem certezas metafísicas sobre o mais 
além, e a possibilidade de prolongamento da existência8. O homem religioso 
é «chamado» - e digo-o, ironicamente - a «crer» e a «voluntariamente 
consentir» com essas verdades absolutas de fé, expressas através do sistema 
dogmático-doutrinário dela. 

Este sistema, não obstante, e embora possa parecer estranho, é 
funcional à primigênia «necessidade» da natureza do homem já nesta 
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dimensão, como na outra. A fidelidade à letra, ao dogma, à doutrina, que é 
determinada, comprovada e proclamada pela «autoridade» religiosa deve ser 
rigorosa, e é essa rigidez-severidade levada ao extremo que ativa a análoga 
segurança anímica-psicológica que resolve - ou ao menos acalma - as incertezas 
e adversidades do homem para esta vida e a outra. 

Da Ortodoxia Cristã 

Neste contexto, a Igreja Ortodoxa - prima facie - não pareceria afastar-se 
do esquema descrito. No entanto, se contrapõe diametralmente. Em primeiro 
lugar, seu início é diferente. A religião começa e termina na necessidade do 
ego humano. Para ser ainda mais claro: a religião é uma consequência da 
degeneração do sistema noético do homem e seus órgãos perceptivos após a 
queda. A religião é uma forma de idolatria9. 

A Idolatria, esclarece J.C. Larchet, «consiste não só das formas religiosas 
organizadas que adquiriu muitas vezes (homem), onde as criaturas são explicitamente 
definidas como deuses, mas também na atitude do homem que consiste em tomar um 
ser como um fim e atribuir-lhe um sentido e um valor em si mesmo, em vez de reconhecê-
los em Deus; e também em todas as atividades e esforços que se dedicam a um ser 
tomado em si mesmo, em vez de consagrar-se a Deus através dele. Há uma atitude 
idolátrica – tanto quanto religiosa - em relação a um ser cada vez que deixa de estar 
transparente a Deus, de revelá-lo». 

O cristianismo, por outro lado, como meio de Deus que se revela e se 
dá tem seu início e fim em n’Ele, assim como o próprio homem. Então, sua 
missão-operação difere essencialmente. Nesse sentido, a Igreja é o âmbito 
teândrico que se realiza na história - aqui e agora - e que possibilita - facilita - 
o «evento eclesiástico», ou seja, o processo livre e voluntário do homem através 
do qual ocorre a cura de sua natureza caída. O cristianismo ortodoxo é o meio 
natural do encontro entre o homem caído e a condescendência divina: ali, 
nesse meio, nesse âmbito terapêutico, é realizada a «experiência» de Deus, que 
é um processo existencial necessariamente curativo e aperfeiçoador. 

O «evento eclesiástico» pressupõe, ativa e projeta a própria natureza do 
homem enquanto «ser em-(multi-)relação». A Ortodoxia, então, é realismo 
puro que se consuma na contingência da realidade - constantemente 
permeada pela metafísica energia divina - em uma simbiose que evoca 
necessária e paradoxalmente a unidade e alteridade em uma sequência eterna 
e complementar que tem como protagonista Deus enquanto princípio e fim 
(destino) do próprio homem. 
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Yannaras é bastante claro: «na Igreja o Evangelho não é se dá a conhecer - 
não se impõe - como mera notificação de informação»10. É a «relação» que transfere, 
transmite, o conhecimento de várias maneiras. Há uma relação direta - 
αὐτοψία - de maneira histórica ou supranatural, e a relação indireta que é 
reciprocidade sensível e real com o Deus Unitrino. 

Essa relação - ainda que indireta - justifica-se como reciprocidade 
enquanto relação de confiança com os testemunhos da presença viva de Deus, 
ou seja, com aqueles congêneres que, de geração em geração, em uma 
ininterrupta sucessão e continuidade de exatamente a mesma participação 
relacional, transferem compartilham e concedem o testemunho vivo do 
relacionamento e reconfiguração, ou seja, de seu próprio processo de 
autoidentificação com o Deus Unitrino a toda comunidade11. 

É por isso que a Ortodoxia Cristã é uma comunhão de congêneres que 
se relacionam entre si através da «experiência» da terapia existencial. O duplo 
eixo dessa experiência em todos os seus níveis - horizontal e verticalmente - é 
a fé confiança como exercício relacional - ἄθλος - e como conhecimento -
γνώσις-, ou seja, como certeza espiritual-lógica, consequência e natural 
complemento da primeira. 

O dogma, portanto, a doutrina, a partir dessa perspectiva, deve ser 
interpretada em função desta operação-missão da Igreja que é essencialmente 
purificadora, terapêutica e aperfeiçoadora. Compreendê-lo e interpretá-lo fora 
deste âmbito não corresponde à legitimidade da tradição patrística. Não há 
ortodoxia sem relação; não há ortodoxia sem a experiência de Deus – o 
próximo e a criação - em todos os níveis. 

A «Teologia», o «dogma» como símbolos, sinais, palavras e conceitos que 
surgem dessa relação nunca podem estar acima ou contrapor-se à experiência 
de Deus -teósis -, mas, pelo contrário, deve levar à purificação e iluminação do 
coração de todos os homens: este é o critério último da «Ortodoxia». Sinais, 
palavras, símbolos e conceitos que, pelo contrário, se opõem à glorificação do 
homem - de cada homem - e o afastam da respectiva experiência terapêutica 
da alma e sua perfeição são considerados contrários à Verdade e, portanto, 
naturalmente, decantam no desaparecimento do seio do corpo-comunidade. 

O critério, portanto, não é autoritativo, nem sapiencial, sequer 
intelectual, é puramente soteriológico. Trata-se de salvaguardar pura a 
multifacetada e livre «experiência» de Deus para que todos tenham a 
oportunidade de vivê-la tal como profetas, apóstolos e santos. Os Pais, diz 
Romanides, rejeitam como falsa a ideia de que a declaração e a proclamação 
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dos dogmas sejam intentos de compreensão das coisas divinas, dos mistérios 
da fé12. 

Não existem tais intentos isolados e privados da experiência terapêutica-
mística na Igreja. No mundo da Ortodoxia, nos ensina Matsoukas - nenhum 
elemento isolado, absolutizado e idolatrado é aceito. Pelo contrário, em meio 
a todas as idas e vindas da história da Igreja no âmbito da contingência criada, 
o único elo que sustenta essa continuidade é o impulso unitivo, a potência da 
divina glória incriada de Deus que tudo permeia de si mesmo, do mistério da 
união-continuidade, enquanto tudo se dá em uma direção dramática - às vezes 
trágica - mas sempre perfeita. 

Tudo o que é absolutizado e imposto pela força - seja do dogma ou da 
ética - torna-se obstáculo, ferida, erosão, e deve ser curado. Mesmo os textos 
divinos não podem e não devem ser absolutizados ou idolatrados, pois que 
assim não teriam qualquer lugar ou missão neste organismo terapêutico da 
perfeição de tudo, que é a Igreja. 13 Assim, qualquer disfunção dentro do 
organismo baseada na impossibilidade de assimilar a realidade como um todo 
e suas relações – sobretudo, em correspondência à fonte do ser e de cada 
movimento - torna-se um perigo de dimensões inimagináveis para aquele.  

Evoco aqui o primeiro mandamento, aquele que se cumpre com a 
maior dificuldade, o grande desafio para todo homem, cujo cumprimento é a 
garantia do bom funcionamento do organismo, enquanto precisa da multi-
relacionalidade do homem em todos os seus aspectos e impede qualquer tipo 
de idolatria, absolutização e desagregação do organismo. Este mandamento dá 
a pauta última do modus vivendi do cristão, do membro da «comum-unidade» 
e evita toda a excisão esquizofrênica da unidade implícita na experiência 
teândrica como «evento eclesiástico» 

Queridos Filhas e Filhos.  

É por isso que hoje celebramos a Ortodoxia, nossa Ortodoxia; não 
como uma religião; não como uma ideologia; não como uma afiliação 
filosófica ou metafísica; nem como cultura ou uma tradição étnica. Hoje, neste 
primeiro domingo da santa e grande Quaresma, celebramos o triunfo da 
Ortodoxia como prefiguração da vitória de Cristo sobre o pecado, a corrupção 
e a própria morte. 

O evento histórico que dá origem à celebração está em segundo plano; 
em primeiro plano fica o Deus Unitrino que se dá continuamente, que se 
compartilha, que se entregue, se esvazia para que possamos nós, finalmente 
ascender a essa perfeição oferecida a todos os homens através deste meio 
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transcendental. 

A Ortodoxia, por fim, é a garantia de que, ao buscar realizar com 
afinco, fé e resolução a experiência de nossos Padres Teóforos em completa 
liberdade e abandono em Deus, ascenderemos por sua Graça - aqui e agora - 
aos mesmos bens que eles receberam, isto é, a plena semelhança com o próprio 
Deus. Amém. 

 
 

1 Digo isso com sarcasmo, claro, já que geralmente o discutido era ele e suas posições por aqueles 
«teólogos» que se consideravam intérpretes inquestionáveis da Tradição e dos Padres sem sequer 
ter compreendido os pressupostos teológicos de sua própria teologia. Isso sempre acontece: os 
grandes estudiosos da letra teológica, da ideologia da tradição religiosa - nessa chave, é claro - são 
os grandes acusadores dos que «vivem» o que aqueles simplesmente memorizam sem sequer 
entender - muito menos interpretar - o que proclama. 
2 ROMANIDES, J. S., Dogmática I, pág.9. 
3 ROMANIDES, J. S., Dogmática I, pág.10-11. 
4 ROMANIDES, I.S., Teologia Patrística, pág. 126. 
5 MATSOUKAS, N.A., Dogmática I, pág. 131. 
6 MATSOUKAS, N.A., Dogmática I, pág. 131. 
7 YANNARAS, C., Contra… pág. 19. 
8 YANNARAS, C., Contra… pág. 15.  
9 ROMANIDES, J.S., Dogmática I, pág. 10. 
10 YANNARAS, C., Contra… pág. 63 
11 YANNARAS, C., Contra… pág. 63. 
12 ROMANIDES, J.S., Dogmática I, pág. 27. 
13 MATSOUKAS, N.A., Dogmática I, pág. 24. 
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