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Métodos Teológicos  
 

O objeto e o sujeito... 
 

O objeto do método teológico, do estudo teológico é 
a “teologia” – é sobre quem nos debruçamos, e com 
imenso respeito, observamos com total cuidado 
 

O sujeito do método teológico, do estudo teológico 
é o “teólogo” – de quem se espera total humildade. 
 

O sujeito, o teólogo, é aquela figura de um ser 
humilde, sem arrogância, consciente de sua fonte 
(pó) manejando um assunto que não lhe é natural 
(há pesquisa sim, mas há fé sobretudo) 
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O objeto e o sujeito... 
 

O objeto primário e central é a Bíblia (Palavra de 
Deus, Revelação divina) 
 

Não há teologia se não houver o “Livro” – não há 
Livro se não houver quem escreva nele 
 

O escritor e redator bíblico não é intérprete; ele é 
cúmplice de uma Revelação única... 
 

Quem vem após os escritores passam a interpretar o 
texto, o “Livro”, sendo a teologia um conjunto de 
teorias e pressuposições que rodeiam o texto bíblico 
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Fundamentos... 
 

A metodologia teológica não se ocupa diretamente 
com o conteúdo da teologia (teorias), mas com sua 
forma, seu processo, sua prática. 
 

A metodologia teológica põe em jogo: 
 

- Os elementos articuladores da teologia (fé, 
Escritura, Prática, Magistério, Linguagem e a Razão) 
 

- As regras de articulação da teologia (são as que  
estabelecem como os elementos articuladores se 
combinam dentro do processo teológico) 
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Fundamentos... 
 

As regras de articulação da teologia, caminham 
diante de algumas etapas: 
 

- Escuta dos testemunhos da fé 
 

- Aprofundamento racional desses testemunhos 
 

- E atualização em nosso contexto histórico 
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Fundamentos... 
 

Para se aprender teologia, há três caminhos: 
 

- Assimilar as regras da prática teológica 
 

- Seguir o que fazem os teólogos 
 

- Exercitar por própria conta a prática teológica 
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Fundamentos... 
 

O uso da metodologia teológica recebe a fé como 
parceira, mas não a deixa sozinha (existem diálogos 
necessários entre fé e conhecimento) 
 

“Que ardor não devemos ter por esta fé na qual todo 
bem tem seu fundamento e encontra sua firmeza! 
Mas a fé é a origem de todo o bem, o conhecimento 
é sua consumação e perfeição [...] façamos todos os 
esforços possíveis para compreender aquilo que 
cremos” (Ricardo de São Vítor – “Passar da fé à 
inteligência da fé”) 
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Como nasce a teologia... 
 

A teologia nasce do coração da própria fé... “a fé que 
ama saber” (Sto. Anselmo) 
 

O teólogo é aquele que, tendo fé, procura entender 
o porquê daquilo que crê. 
 

A fé é fonte, objeto e fim da teologia, e compreende: 
 

- Um elemento cognitivo: é a fé-palavra 
- Um elemento afetivo: é a fé-experiência 
- Um elemento ativo: a fé-prática 
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Como nasce a teologia... 
 

Há uma relação íntima entre fé e teologia: é a fé em 
estado de ciência... 
 

A fé sempre vem antes da teologia, como vemos na 
tradição teológica: “crê para entender” de Agostinho 
e que Anselmo de Cantuária retomou: “creio para 
entender” 
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O que estuda a teologia... 
 

A teologia possui dois objetos: 
 

- Objeto material (em primeiro lugar Deus, e depois 
tudo o mais 
 

- Objeto formal (é Deus enquanto revelado e 
também toda e qualquer realidade na medida em 
que se relaciona com o Deus revelado) 
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O que estuda a teologia... 
 

A fé-palavra é a fonte primeira e decisiva da teologia 
 

O princípio formal objetivo da teologia é a Revelação 
ou a Palavra de Deus. Fazer teologia é ver finalmente 
tudo “à luz da Palavra”. 
 

A Revelação de Deus detém sobre a razão um 
primado absoluto 
 

O ponto de partida teórico do discurso teológico é a 
fé, enquanto o ponto de partida prático é a 
realidade, a vida. 
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O que estuda a teologia... 
 

A fé-experiência é uma das fontes que a teologia se 
nutre. 
 

A experiência apresenta sempre uma ligação viva 
com a vida espiritual e a liturgia (contemplação), que 
a tradição teológica oriental conservou. 
 

O teólogo na experiência se posiciona de joelhos, 
pois é o Espírito que oferece uma mente iluminada.  
 

O teólogo produz uma teologia viva e vivificadora 
quando experimenta a fé no Espírito vivificador  
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O que estuda a teologia... 
 

A fé-prática é iluminada pela fé. 
 

A vida de fé das pessoas e Comunidades mostra 
aspectos do mistério de Deus a que o teólogo não 
deve de modo algum ficar desatento na construção 
de sua teologia. 
 

A liturgia e a vida dos santos (pais da Igreja) 
possuem uma luz particular que a teologia deve 
acolher com todo o cuidado.   
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O que estuda a teologia... 
 

A fé-prática é iluminada pela fé. 
 

A prática não é dominante na compreensão da 
teologia, porém, permite iniciar um diálogo. 
 

A prática auxilia a fé, contribuindo com respostas em 
direção ao conhecimento. 
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Momentos de prática teológica ... 
 

A Sagrada Escritura 
 

Existem três momentos de construção teológica: 
 

- Momento positivo (é a escuta da fé – 
hermenêutica) 
 

- Momento especulativo (é a explicação da fé – 
teoria) 
 

- Momento prático (busca atualizar ou projetar a fé 
na vida (prática) 
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Momentos de prática teológica ... 
 

A Sagrada Escritura 
 

Entre os testemunhos que o teólogo deve ouvir há 
os “primários”, que são as Sagradas Escrituras e a 
Tradição; os “secundários”, que são os outros 
testemunhos eclesiais (Credos, Liturgias, Magistério, 
Pais da Igreja, Doutores e Teólogos) 
 

... E por fim, há os “alheios”, que podem ser 
adotados pela teologia (Religiões, Filosofias, 
Ideologias, Ciências, História e Sinais dos Tempos) 
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Momentos de prática teológica ... 
 

A Sagrada Escritura 
 

A Escritura é a “alma” de toda teologia. Não é ela 
que está a serviço da teologia, mas o contrário. 
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Momentos de prática teológica ... 
 

A Sagrada Escritura 
 

Algumas regras para compreensão das Escrituras: 
 

- Dispor-se à escuta obediente e orante da Palavra; 
- Situar o texto no contexto histórico e também no 
contexto maios do cânon, do qual Cristo é o ápice; 
- Fixar primeiro o sentido textual, e em seguida o 
sentido atual, preservando uma prática de amor; 
- Levar em conta a Igreja: a comunhão com sua 
Tradição e Magistério (teologia solta desagrega) 
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Momentos de prática teológica ... 
 

A Tradição e o Dogma 
 

A tradição verdadeira é um processo vivo, dinâmico 
e criativo, que se distingui do tradicionalismo 
 

A tradição é decisiva para conferir a uma pessoa ou 
comunidade uma identidade histórica (raiz, âncora), 
resistindo às possíveis mudanças que aniquilam 
 

As funções principais da tradição na Igreja são: 
constituir o texto bíblico, conservá-lo passando-o 
adiante e atualizá-lo através de novas releituras  
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Momentos de prática teológica ... 
 

A Tradição e o Dogma 
 

A leitura bíblica expressa seu sentido quando feita 
dentro da tradição que a gerou, e que a acompanha 
 

Devemos distinguir: 
 

- “tradição apostólica” (fundadora dos textos do NT 
e é condição formal 
- “tradição eclesial” (prolongamento da apostólica, 
mas que atualiza, com a preocupação em concretizar 
a tradição primeira, mediante épocas e culturas  
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Disposições para o estudo da teologia... 
 

- Amor ao estudo da Revelação (sem pragmatismo; 
tendo o “Livro” como símbolo, e o estudo como 
ação) 
 

- Senso do Mistério (sem arrogância, presunção, e 
tagarelice; tendo a “claraboia” como símbolo, e a 
oração como ação) 
 

- Compromisso com o povo (sem utilitarismo; tendo 
a “janela” como símbolo, e a realidade como amiga 
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O encontro entre a Bíblia e a Teologia... 
 

A teologia é serviçal à Bíblia 
 

A teologia não possui voz própria sem ouvir o que a 
Bíblia tem a dizer 
 

Arranca-se teologia dos textos bíblicos: 
 

- Os “doutores” na Igreja (1Co 12.28) 
- O conhecimento pneumático dos Mistérios (Ef 3.4) 
- A sabedoria divina revelada pelo Espírito (1Co 
2.7,10) 
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O Teologia ao serviço da Bíblia... 
 

- A submissão de todo pensamento a Cristo (2Co 
10.5) 
- A necessidade de exibir as razões da própria fé (1Pd 
3.15) 
- A importância de ensinar de modo convincente (Tt 
1.9) 
- A sabedoria do alto, pura e frutuosa (Tg 3.17) 
- A Revelação concedida aos humildes (Mc 4.11) 
- A verdade revelada pelo Espírito ao longo da 
história (Jo 16.13) 
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As formas do discurso teológico... 
 

A teologia é o pensar da fé, tendo linguagens e 
formas para comunicar... 
 

- Profissional (é científica, sendo mais elaborada e 
rigorosa); 
 

- Pastoral (é na ação, sendo ligado ao trabalho da 
evangelização); 
 

- Popular (é vivencial, onde há um discurso livre e 
espontâneo, imediato da fé) 
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As formas do discurso teológico... 
 

As três linguagens, formas de teologia são comuns 
quanto à origem. 
 

A origem das três têm como fonte a Palavra de Deus 
 

E quanto ao fim, todas se destinam ao serviço da fé 
do povo. 
 

Não havendo unidade, a teologia popular cai no 
sincretismo, a pastoral segue a rotina e o 
autoritarismo, e a profissional se aliena e aliena 
outros 
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O lugar teológico... 
 

Levando em conta que a teologia serve à Bíblia, o 
contexto de quem lê, interpreta, e aplica é de se 
levar, também, em conta. 
 

Não se faz teologia da mesma maneira em todos os 
lugares 
 

A teologia é uma resposta última, ou uma maneira 
de comunicar a fé, considerando as possibilidades de 
quem ouve (temos o auxílio da hermenêutica, que 
torna-se um dos braços da teologia) 
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O teólogo e o ensino... 
 

A teologia não é um assunto a se apropriar, mas uma 
ciência comunitária, popular e eclesial. 
 

Não há teologia de laboratório, pois a fonte 
(Escritura) é destinada à partilha. 
 

A Palavra de Deus inspira a teologia a pensar, pois é 
mensagem divina dada aos homens (Palavra de Deus 
presenteada ao povo, a Bíblia é do povo, Deus fala 
ao povo) 
O teólogo facilita a compreensão, e não a esconde 
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O teólogo e a Igreja... 
 

A teologia não possui lugar próprio e exclusivo. 
 

O lugar da teologia não é o seminário, mas é a Igreja  
 

No seminário a teologia nasce e se desenvolve 
(incubadora), mas na Igreja ela cresce e encontra seu 
lugar, sendo dividida entre todos. 
 

É necessário e urgente a presença da teologia na 
Igreja, pois evita erros e acidentes 
 

O teólogo contribui na Igreja... 
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