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11

75 perguntas e respostas  
como um carinhoso convite 

«Como é que vive a sua religião?» À primeira vista, tentar escrever 
um livro com 75 perguntas e respostas sobre a fé parece quase 
arrogante. Mas sou da opinião que os leitores atuais não querem 
estudar livros «grossos». Querem encontrar respostas para as 
suas perguntas de forma sucinta. Por isso, também faz sentido 
abordar a fé de forma sucinta.

Apresentar essa fé em perguntas e respostas é algo que muitas 
pessoas ainda conhecem dos vários catecismos usados na infância, 
principalmente na escola. Mas quando lemos as perguntas e as 
respostas de outrora, elas parecem -nos muito simples e absolu-
tas, como se pudesse dar uma resposta muito clara e inequívoca 
a todas as questões, como se a fé pudesse responder a todas as 
nossas perguntas. 

Para mim foi um desafio muito bem -vindo responder à minha 
maneira às perguntas que Winfried Nonhoff me fez e também de 
forma mais modesta. Isso porque elas obrigaram -me a repensar 
as minhas convicções de fé e como poderia trazer isso à tona, 
para que as pessoas de hoje entendessem o que quero dizer. Nas 
minhas respostas deixei -me encorajar por Karl Rahner, o grande 
teólogo sobre quem fiz a minha tese de doutoramento. Em 1974 
publicou um pequeno catecismo. Nele expressa o desejo de «que 
ainda hoje seja possível falar em questões de fé de tal maneira que 
o homem “simples” entenda e que também o homem instruído 
tenha as suas perguntas respondidas. Talvez essa linguagem ainda 
não exista, talvez ela ainda tenha de ser encontrada» (K. Rahner, 
Ein kleiner Katechismus, Munique, 1974, 129). Eu procurei falar, 
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ou, melhor, escrever de tal maneira que os leitores e as leitoras 
entendessem o que quero dizer. Mas não me arrogo que encon-
trei, de uma vez por todas, a linguagem que explique a fé para as 
pessoas de hoje em dia de tal forma que elas a entendam. E nem 
sequer sei se isso é possível.

Obviamente, em 75 perguntas e respostas não é possível apre-
sentar toda a fé. Mas isso não é assim tão importante. O que 
interessa é que as pessoas façam as perguntas relacionadas com 
a sua fé e procurem uma resposta. De maneira selecionada, as 
perguntas de Winfried Nonhoff são representativas das aborda-
das por muitos pesquisadores espirituais contemporâneos. Eles 
querem saber como pode a fé responder às suas perguntas.

O número 75 foi escolhido em homenagem ao meu 75.o ani-
versário, e este livro foi publicado nessa ocasião. Para mim, no 
entanto, os números têm sempre um significado simbólico.  
O 7 é o número da transformação. A fé não quer mudar a nossa 
vida, quer transformá -la. Não devemos fazer tudo de maneira 
diferente, mas permitir que sejamos transformados cada vez 
mais para a forma única que Deus previu para nós. O objetivo 
de uma mudança é tornar uma pessoa diferente. O objetivo da 
transformação é tornar -se cada vez mais «você mesmo». Dessa 
forma, as perguntas e as respostas querem ajudá -lo a encontrar 
a sua identidade, o verdadeiro e único «eu» que é o centro de 
cada ser humano. Na Antiguidade, o número 5 representava o 
amor. Ele foi relacionado com Afrodite, deusa do amor. A fé quer 
colocar -nos em contacto com o amor, que é a base da alma de cada 
pessoa, mas do qual muitas se afastaram interiormente. Para mim, 
o 5 também significa que olho com amor para as pessoas para 
quem estou a escrever. Não quero dar respostas autoritárias, antes 
respostas para as pessoas de quem gosto. Em alemão, o termo 
«resposta» — Antwort — é composto por Wort (palavra) e Anti. 
Uma resposta é, portanto, uma palavra que expresso diante de 
uma pessoa. Isso significa que ela não permanece abstrata, mas 
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é sempre uma palavra que entra em relação com uma pessoa. 
Quando digo palavras diante de alguém quero fazê -lo somente por 
amor. Só posso dizer palavras pelas quais posso responsabilizar-
-me quando olho com amor para a pessoa com quem falo.

Estou ciente de que a tradição cristã é rica em tentativas teológi-
cas de expressar a fé. Essa riqueza de esboços teológicos e caminhos 
espirituais, que foram desenvolvidos ao longo dos séculos, não 
pode ser apresentada na íntegra nestas 75 perguntas. Fiz o meu 
doutoramento em Teologia Dogmática, em Roma. Foi quando 
conheci a riqueza inesgotável da tradição cristã. Tenho essa riqueza 
em mente quando tento, neste livro, responder de forma sucinta 
às perguntas sobre a fé. O decisivo para mim, porém, é que brilhe 
sempre nas minhas respostas a beleza da fé.

A fé é como uma casa construída ao longo dos séculos: com 
muitas portas, com janelas hoje emparedadas que noutros tempos 
estavam abertas, com ângulos, porões sinistros, torres com vista 
para o longe. Na nossa sociedade, as entradas para a casa da fé estão 
frequentemente escondidas sob o entulho. Isso significa que esta-
mos a perder muito da beleza da vida, da cultura de sobrevivência 
e simplesmente do consolo na vida quotidiana. Por isso, as pergun-
tas e as respostas deste livro também servem para redescobrir o 
consolo da fé para a nossa vida diária. As perguntas querem abrir 
as portas da casa da fé, e as respostas querem levar para dentro, de 
modo a que seja revelado algo da beleza de uma grande tradição 
espiritual. Quando não confundimos as respostas da fé com o 
dogmatismo, mas consideramo -las sem preconceitos, podemos 
descobrir a beleza da fé. O edifício teológico que foi construído ao 
longo dos últimos dois mil anos, por muitos teólogos e místicos, 
é realmente cheio de beleza. Constantemente encontramos ideias 
que nos revelam o mistério da vida, que nos falam da dignidade 
do ser humano e do seu anseio profundamente arraigado de que 
deve existir «algo mais», de que deve existir não apenas um sen-
tido para a vida como também algo misterioso que nos encanta.
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As palavras são apenas uma das muitas maneiras de chegar 
à casa da fé. A arte inspirada na fé é outra forma igualmente 
importante. Nessa casa ressoa uma música maravilhosa que toca 
os nossos corações. A casa também está repleta de imagens impres-
sionantes, que artistas cristãos criaram nos últimos dois mil anos. 
É uma fé construída por pessoas. Vemos isso, por exemplo, nas 
igrejas românicas, góticas, barrocas e também contemporâneas, 
que refletem algo da beleza de Deus. Portanto, não basta ler apenas 
as respostas reunidas aqui, que são necessariamente limitadas  
a palavras.

O meu desejo é que os leitores e as leitoras entendam as pala-
vras como um convite carinhoso para entrar nessa casa da fé, 
feita de muitos espaços: visitar igrejas, com as suas imagens, 
que expressam a beleza da fé; ouvir música sacra, que dá outra 
resposta às perguntas mais profundas — uma resposta que vai 
além de todas as palavras, que toca o coração imediatamente e o 
abre para o mistério dessa fé.

As 75 perguntas e respostas desejam incentivar os leitores  
e as leitoras a acolherem o precioso conhecimento e as mensa-
gens orientadoras da fé, numa atitude de abertura para o novo, 
numa atitude de maravilhamento. Ousem ler a Bíblia com outros 
olhos e descobrir nela a riqueza da experiência humana! Ousem 
participar numa liturgia e perceber, sem preconceito, o que é 
apresentado e celebrado! As perguntas e as respostas que se 
seguem pretendem, por assim dizer, ser novas lentes pelas quais 
vê as semanas e os dias do ano, as festas e as liturgias da Igreja, 
os edifícios eclesiásticos e os seus tesouros artísticos, para que os 
leitores e as leitoras — assim espero — sejam atraídos novamente 
pela beleza da fé e da cultura de uma vida marcada pela fé.
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1. 
O que significa mesmo «ter fé»?

Muitas vezes, alguém diz «fé cristã» e refere -se, com isso, a todo 
o edifício da fé cristã. No entanto, ter fé (crer) é um ato básico 
do ser humano, independentemente do cristianismo. Por isso, 
distinguimos na tradição cristã entre uma «fé num tu» (relacio-
nal) e uma «fé nalguma coisa» (de conteúdo). A fé num tu é um 
relacionamento pessoal com Deus. Isso significa, acima de tudo, 
confiança: eu confio em Deus. Eu sinto -me sustentado por Deus. 
Falamos também dessa fé relacional quando dizemos no credo 
«creio em Deus». Ou seja, confio que Deus me criou e que se 
importa comigo.

A fé em alguma coisa refere -se ao conteúdo da fé. Cremos 
naquilo que Deus nos revelou na Bíblia. Cremos naquilo que a 
Igreja definiu no credo e depois nos dogmas. Mas também essa 
fé num conteúdo não é cega. Pelo contrário, significa que também 
entendemos aquilo em que cremos. O teólogo e filósofo Anselmo 
de Cantuária (1033–1109) coloca isso desta maneira: fides quaerens 

intellectum, a fé procura pela compreensão. Não cremos cegamente 
no que os outros nos dizem, mas tentamos entender aquilo que a 
fé da Igreja nos ensina. Somente se a entendermos é uma fé verda-
deira, pois a fé não pode estar em contradição com a nossa razão.

Quando falamos de crer, de «ter fé» como atividade, estamos 
a falar da atitude pessoal de ter fé. E isso pode apresentar vários 
aspetos. Também dizemos «creio em si. Confio em si. Acredito 
que disse a verdade». Também na Bíblia esse «crer» tem signifi-
cados diferentes. Ao centurião que lhe pedira para curar o filho, 
Jesus disse: «Vai, e aconteça como acreditaste» (Mateus 8,13).  
O centurião acredita que Jesus pode realmente curar -lhe o filho. 
Ele confia em Jesus. Numa outra situação, Jesus disse à mulher 
que sofria de hemorragias e que confiava que ele podia curá -la: 
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«Filha, a tua fé salvou -te» (Marcos 5,34). «Ter fé» significa, aqui, 
crer em Jesus, confiar que ele vai ajudar e curar. Sobre Maria, a sua  
parente Isabel diz: «Feliz aquela que acreditou, porque será cum-
prido o que lhe foi dito da parte do Senhor» (Lucas 1,45). Maria 
não duvida das palavras do anjo, como Zacarias, marido de Isabel, 
mas acredita nelas e confia que tudo o que o anjo promete será 
cumprido. Portanto, a fé também se refere ao futuro.

No Evangelho de S. João encontramos uma visão diferente do 
«crer». Aqui significa ver o Filho de Deus em Jesus, carpinteiro de 
Nazaré; reconhecer nele o rosto de Deus. Portanto, crer significa 
aqui uma determinada visão. Não se trata de crer em verdades 
individuais, mas de ver nesse homem, Jesus, a atuação de Deus, 
reconhecê -lo como o mensageiro de Deus, aceitar as suas palavras 
como orientadoras e viver de acordo com elas. Crer significa, aqui, 
ver mais profundamente, enxergar para lá do exterior e reconhe-
cer a presença de Deus no ser humano. Quem vê assim, mais 
profundamente, já experimenta aqui e agora uma qualidade de 
vida diferente: «Quem ouve a minha palavra e acredita naquele 
que me enviou possui vida eterna» (João 5,24). A fé leva -nos à 
vida eterna. Isso significa não apenas a vida após a morte como 
uma nova qualidade de vida. Quando creio vejo -me com novos 
olhos e encaro o mundo de tal maneira que contemplo a beleza 
de Deus em toda a parte.

Quando relaciono comigo essas duas perspetivas — confiar 
e olhar — percebo que «crer» significa primeiramente acreditar 
na palavra de Deus, que me faz promessas maravilhosas e me 
mostra quem realmente sou. E, além disso, significa confiar que 
Jesus pode curar as minhas feridas e libertar -me dos padrões de 
vida que me restringem. No sentido do Evangelho de S. João, isso 
significa olhar para lá do exterior e ver em tudo aquilo a que João 
chama «glória de Deus» a beleza de Deus que brilha em Jesus 
Cristo, mas que quer brilhar para mim, hoje, em tudo o que é 
terreno e humano.
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2. 
Posso aprender a ter fé?  
É algo que pode ser «produzido»?

Muitas pessoas reclamam que não conseguem ter fé. Embora 
fiquem fascinadas por pessoas de fé profunda, não conseguem 
entendê -la. Para mim, é muito válida a expressão de Antoine de 
Saint -Exupéry: «No anseio pela fé, já existe fé.» Quando ficam 
fascinadas pela fé dos outros, as pessoas sentem dentro de si o 
anseio de acreditar de modo semelhante. E nesse anseio já há uma 
semente de fé. É importante confiar nessa semente, para que ela 
possa tornar -se mais forte dentro de nós.

Não é possível simplesmente «produzir» a fé. Mas também não 
estamos diante da escolha entre crer e não crer. Muitas pessoas 
pensam que fé é graça, e que simplesmente não receberam a graça 
de crer. Para mim, a fé também é uma experiência. Posso tentar 
confiar numa palavra da Bíblia.

Por exemplo, vejamos esta experiência: durante um dia faço de 
conta que as palavras do Salmo 23 são verdadeiras: «O Senhor é 
meu pastor, nada me faltará» (Salmo 23,1). Não é preciso crer nessas 
palavras. Simplesmente vivo durante um dia com a hipótese de que 
essas palavras sejam verdadeiras. Qual é a experiência que, assim, 
faço comigo mesmo? Como experimento a minha necessidade, 
a minha escassez interior? Será que as minhas necessidades se 
relativizam? Será que sinto que me faria bem se as palavras fossem 
verdadeiras? Se me fizerem bem confio nessas mesmas palavras, 
pois mostraram o seu efeito curador. Isso não significa que possa 
convencer -me de qualquer coisa. Por exemplo, se disser a mim 
mesmo «Eu sou o maior de todos» logo perceberei que essa ideia 
sobrecarrega -me ou leva -me para o mundo da ilusão. As palavras 
da Bíblia, porém, nas quais tento confiar, levam -me para a vida,  
a liberdade interior, a paz e o amor. A partir desses quatro critérios, 
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dizem os primeiros monges, posso verificar se leio as palavras da 
Bíblia com os olhos de Jesus ou com os olhos do meu superego. 
Se as palavras da Bíblia me levam a desfrutar de maior vitalidade, 
liberdade, paz e amor, então entendi -as corretamente. Se criam 
medo em mim, estou a ler a Bíblia com as lentes erradas: com as 
lentes do meu próprio medo, as lentes do meu superego.
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