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Ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων·” 

“A fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se vêem"

Hb 11:1

No domingo após a Páscoa, a 
Igreja recorda o momento 
em que o Jesus Ressuscitado 
aparece em sua nova forma 
transfigurada, aos seus 
discípulos escondido por 
medo dos judeus e, 
especialmente, o fato de da 
constatação por parte de um 
de seus discípulos – Tomé – 
que verdadeiramente aquele 
que apareceu é o próprio 
Jesus.	  	  

É difícil ser capaz de pesar a partir de hoje o que aconteceu então, especialmente 
por causa das informações fornecidas pelas escrituras, mas em geral podemos 
concluir que se a morte de Jesus é um desafio à lógica dos apóstolos, sua 
ressurreição não é menos problemática. Na verdade, eles não acreditam 
imediatamente quando acontecem. Além disso, mesmo antes da ressurreição 
ocorrer, e apesar das informações fornecidas a eles por Jesus, os próprios discípulos 
parecem ter grande dificuldade em processá-los e proceder em conformidade.	  

Por um lado, temos a realidade do evento já acontecido e, por outro, a atualização-
confirmação dele. Obviamente, este segundo deve ser realizado pelo mesmo "sujeito" 
protagonista do evento. É por isso que Jesus,	   de acordo com os diferentes	  testemu- 
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nhos das Escrituras, aparece para seus discípulos em várias oportunidades e 
maneiras. Mais uma vez, se os eventos de sua paixão – desde sua captura até seu 
enterro – causaram estragos na lógica apostólica, suas aparições permanecem 
menos problemáticas. O que acontece é que quando se trata de Deus, o intelecto não 
alcança; lógica fica aquém; a compreensão colapsa. Embora a capacidade intelectiva 
e lógica não seja anulada, ela deve ser educada para cessar e dar origem a uma 
dimensão espiritual que a completa e aperfeiçoa. Assim, na Tradição Espiritual 
Ortodoxa: o conhecimento de Deus = experiência dele. Isso é algo 
multidimensional. Não ilude ou anula a lógica, mas necessariamente decanta em sua 
transcendência.	  	  

Os discípulos – Tomé, entre eles – ainda no plano da lógica, precisam de provas do 
evento.	   Vem do mesmo 
protagonista com um único 
objeto. Por essa razão, 
talvez o epíteto  
"Antipáscoa", significa a 
realidade da ressurreição 
que se atualiza como prova, 
para que todos – discípulos e 
nós – creiam. Este é o objeto 
das aparições e dos "sinais" 
que Jesus faz, como aclara o 
Apóstolo:	  	  

“Porque me viste, creste. Felizes são os que não me viram e creram” – Disse Jesus a 
Tomé. O conhecimento lógico do cristão necessariamente decanta na fé, que não é a 
supressão da razão, não, mas a sua superação natural. E porque sua superação 
abrange dimensões da realidade que não podem ser facilmente vistas ao nível da 
primeira. O Apóstolo Paulo define a fé de forma clara e precisa: a existência 
presente das coisas que são esperadas; prova indubitável de coisas ainda não 
vistas. Se valorizamos isso por pura razão, então nos deparamos com um 
verdadeiro oximóron; se, por extensão, fizermos isso a partir do que segue a razão, 
então vamos para o terreno do paradoxo.

Os dois termos dessa realidade,  prova indubitável - existência presente, por um 
lado, e o que se espera — o que ainda não aconteceu, por outro, colocam a razão 
em um vínculo, embora não a invalidem: ainda há a prova, uma existência aqui e 
agora do que ela não pode perceber por si só. É, em última análise, uma operação 
auto transcendente, enquanto apodítica. Não podemos discutir essa questão 
detalhadamente no presente, pois excede sua limitação natural. No entanto, nós 
fornecemos alguns elementos para reflexão.

Volto ao Evangelho: "Estes e muitos outros sinais realizou Jesus diante de seus 
discípulos, e que não estão escritos neste livro; estes foram descritos para acreditar que 
Jesus é o Filho Ungido de Deus e que acreditar que você pode ter vida em Seu Nome." De 
outras formas, tudo isso aconteceu e é descrito e proclamado para que eles possam 
ter fé em Jesus porque essa fé é a Vida eterna. Uma definição muito joanina, que por
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que com certeza supera e aperfeiçoa o dado acima: a fé em Cristo é igual à vida 
eterna. Assim, a fé e a experiência de Deus são finalmente identificadas. 
Portanto, experiência de Deus =conhecimento de Deus.

Refiro-me às operações próprias da natureza – espiritual-
lógica – do homem. Somente o homem – feito à imagem e 
semelhança de seu Criador – pode acessar essa dimensão 
transcendental da experiência do conhecimento. Anular 
essa natural dimensão operacional da natureza humana 
significa restringir  sua natural inclinação aos limites da 
lógica, minar as possibilidades de relações e, finalmente, 
sua inclinação natural para a perfeição e o absoluto. Uma 
pessoa que não é capaz de acreditar-confiar limita sua 
vida a um círculo vicioso de lógicas auto-referenciais, em 
um labirinto de emoção imune à diversidade, em um 
emaranhado de ações que necessariamente decidem sobre 
a armadilha da contingência e não podem se livrar dela.

A fé, por outro lado, é abertura indefinida, é uma intuição do Infinito, é a 
atualização da multidimensionalidade da realidade dentro de um contexto da 
minha já aberta e ampliada relação fora de mim - mas sempre em mim: a fé, 
portanto, é a chave para ler uma vida que se desenvolve e se aperfeiçoa no 
equilíbrio, complemento e melhoria entre agora e o ainda, entre o aqui e o 
que está mais além, entre a minha existência, o Criador, o próximo e todo o 
Cosmos.

Cristo Ressuscitou!

Verdadeiramente, Ressuscitou!


