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CRISTIANISMO E LIBERALISMO

O liberalismo representa a fé na humanidade, ao

passo que o cristianismo representa a fé em Deus. O

primeiro é não sobrenatural, o último é

absolutamente sobrenatural. Um é a religião da

moralidade pessoal e social, o outro, contudo, é a

religião do socorro divino. Enquanto um tropeça

sobre a “rocha de escândalo” o outro defende a

singularidade de Jesus Cristo. Um é inimigo da

doutrina, ao passo que o outro se gloria nas verdades

imutáveis que repousam no próprio caráter e

autoridade de Deus. É claro que poderíamos seguir

adiante contrastando o cristianismo com o

liberalismo. Mas por que razão o faríamos quando

temos nesse volume uma apresentação tão superior?

Leia, anote, aprenda e medite intimamente neste

importante livro que é tão contemporâneo hoje

quanto o foi em 1923.



O AUTOR
JOHN GRESHAN MACHEN

(1881 – 1937) 

- Nascido em Baltimore – Julho/1881;

- Professor em Princeton – 1906 – 1929;

- Ordenado ministro pelo Presbitério de New

Brunswick;

- Escreve “Cristianismo e Liberalismo – 1923;

- Luta fortemente contra a influência Liberal em

Princeton e na denominação;

- Deixa Princeton em 1929;

- Funda o SeminárioTeológico de Westminster;

- Participa da fundação da Igreja Presbiteriana

Ortodoxa em 1935;

- Morre prematuramente em 1937;

- Suas últimas palavras: “Sou grato pela obediência

ativa de Cristo sem a qual não há esperança”.



MANUEL 
SALES 

CANUTO -
EDITOR

O cristianismo evangélico no mundo ocidental muito

deve a Machen e às organizações por ele fundadas,

por explicarem, com inteligência e coragem a verdade

cristã histórica e por sua firmeza em defendê-la.

Muitos eruditos evangélicos, bastiões da ortodoxia

bíblica e defensores da Fé “uma vez dada aos santos”,

vários dos quais se encontram em nosso Brasil,

formaram-se nas instituições que surgiram como

fruto da posição de coragem de Machen, ou foram

influenciados e educados com uma alta visão da

autoridade e inerrância da Palavra de Deus, pelos

livros escritos pela geração de teólogos

extraordinários que acompanharam Machen, ou da

geração imediatamente seguinte. Ainda hoje em dia,

damos graças a Deus pela vida desse servo e pela

forma como o Senhor possibilitou o seu firme

alinhamento com as doutrinas chaves da fé cristã.



LIBERALISMO TEOLÓGICO

O que é ?



LIBERALISMO TEOLÓGICO- CONCEITO

- Teologia liberal (ou liberalismo teológico) foi um

movimento teológico cuja produção se deu entre o final do

século XVIII e o início do século XX.

- Relativizando a autoridade da Bíblia, o liberalismo

teológico estabeleceu uma mescla da doutrina bíblica com a

filosofia e as ciências da religião.

- Ainda hoje, um autor que não reconhece a autoridade final

da Bíblia em termos de fé e doutrina é denominado, pelo

protestantismo ortodoxo, de "teólogo liberal".



LIBERALISMO TEOLÓGICO - ORIGENS

Oficialmente, a teologia liberal se iniciou, no meio

evangélico, com o alemão Friedrich

Schleiermacher (1768-1834), o qual negava essa

autoridade e igualmente a historicidade dos

milagres de Cristo. Ele não deixou uma só

doutrina bíblica sem contestação. Para ele, o que

valia era o sentimento humano: se a pessoa

"sentia" a comunhão com Deus, ela estaria salva,

mesmo sem crer no Evangelho de Cristo.



LIBERALISMO TEOLÓGICO - ORIGENS

Meio século depois de Schleiermecher, outro

teólogo questionou a autoridade Bíblica,

Albrecht Ritschl (1822-1889). Para Ritschl, a

experiência individual vale mais que a revelação

escrita. Assim, pregava que Jesus só era

considerado Filho de Deus porque muitos assim

acreditavam, mas na verdade era apenas um

grande gênio religioso. Negou assim

sistematicamente a satisfação de Cristo pelos

pecados da humanidade, pregava que a entrada no

Reino de Deus se dava pela prática da caridade e

da comunhão entre as pessoas, não pela fé em

Cristo.



LIBERALISMO TEOLÓGICO - ORIGENS

Ernst Troeltsch (1865-1923) foi outro

destacado defensor do liberalismo teológico.

Segundo ele, o cristianismo era apenas mais uma

religião entre tantas outras, e Deus se revelava em

todas, sendo apenas que o cristianismo fora o

ápice da revelação. Dessa forma, tal como

Schleiermacher, defendia a salvação de não-

cristãos (universalismo), por essa alegada

"revelação de Deus" em outras religiões.



LIBERALISMO TEOLÓGICO - ENSINO

O Liberalismo Teológico - Augustus Nicodemus.mp4

CREDO APOSTÓLICO (Séc. II – modelo Séc.VII – Gália)

Creio em Deus Pai,Todo-poderoso, Criador dos Céus e da terra.

Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do

Espírito Santo e nasceu da virgem Maria; padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,

foi crucificado, morto e sepultado; ressurgiu dos mortos ao terceiro dia; subiu ao

Céu; está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-poderoso, donde há de vir para julgar

os vivos e os mortos.

Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja Universal; na comunhão dos santos; na remissão

dos pecados; na ressurreição do corpo; na vida eterna.Amém.

Credo Apostólico.mp3

O Liberalismo Teológico - Augustus Nicodemus.mp4
Credo Apostólico.mp3


LIBERALISMO TEOLÓGICO

FUNDAMENTALISMO x LIBERALISMO

O liberalismo era, de muitas maneiras, um fruto do Iluminismo (RAZÃO),

movimento surgido no início do século XVIII que tinha em seu âmago uma revolta

contra o poder da religião institucionalizada e contra a religião em geral.

As pressuposições filosóficas do movimento eram, em primeiro lugar, o Racionalismo

de Descartes, Spinoza e Leibniz, e o empirismo (sentidos/experiência) de Locke,

Berkeley e Hume. Os efeitos combinados dessas duas filosofias — que mesmo sendo

teoricamente contrárias entre si concordavam que Deus tem de ficar de fora do

conhecimento humano — produziu profundo impacto na teologia cristã.



LIBERALISMO TEOLÓGICO

Teto da Capela Sistina (1508 – 1512) – Michelângelo

Alta Renascença

Séc. XVI

Séc. XVIII – Modernidade 

Um sistema fechado sem Deus - SCHAEFFER

Racionalismo, Materialismo, Niilismo



LIBERALISMO TEOLÓGICO

Na busca por compatibilizar a crença em Deus com os postulados do Racionalismo,
muitos teólogos passaram a afirmar a existência de Deus, mas negavam sua
intervenção na história humana, quer através de revelação, quer através de milagres
ou da providência.

DEÍSMO / ATEÍSMO PRÁTICO

Como resultado da invasão do Racionalismo na teologia, chegou-se à conclusão de que
o sobrenatural não invade a história. A história passou a ser vista como
simplesmente uma relação natural de causas e efeitos (ex. darwinismo e as teorias
modernas de física teórica). O conceito de que Deus se revela ao homem e de que
intervém e atua na história humana foram excluídos.

CIÊNCIA E RELIGIÃO – um divórcio equivocado



LIBERALISMO TEOLÓGICO

QUAL A CONSEQUÊNCIA?

Os relatos bíblicos envolvendo a atuação

miraculosa de Deus na história, como a

criação do mundo, os milagres de Moisés

e os milagres de Jesus passaram a ser

desacreditados. Já que milagres não

existem, segue-se que esses relatos são

fabricações do povo de Israel e, depois, da

Igreja, que atribuiu a Jesus atos

sobrenaturais que nunca aconteceram

historicamente.



LIBERALISMO TEOLÓGICO

Para se interpretar corretamente a Bíblia, seria necessária uma abordagem “não

religiosa”, desprovida de conceitos do tipo “Deus se revela”, ou “a Bíblia é a revelação

infalível de Deus” ou ainda,“a Bíblia não pode errar”.

Teólogos protestantes que adotaram essa abordagem crítica (que consideravam como

“neutra”) justificavam-se afirmando que a Igreja Cristã, pelos seus dogmas e decretos,

havia obscurecido a verdadeira mensagem das Escrituras. No caso dos

Evangelhos, os dogmas dos grandes concílios ecumênicos acerca da divindade de Jesus

haviam obscurecido a sua figura humana e tornaram impossível, durante muito tempo,

uma reconstrução histórica da sua vida.

ELES DIZIAM: A IMAGEM DE JESUS ESTÁ OBSCURECIDA



LIBERALISMO TEOLÓGICO



LIBERALISMO TEOLÓGICO

Os estudiosos críticos argumentaram ainda que, para que se pudesse chegar aos fatos

por detrás do surgimento da religião de Israel e do cristianismo, seria necessário deixar

para trás dogmas e teologia sistemática, e tentar entender e reconstruir os fatos

daquela época.

O principal critério a ser empregado nessa empreitada seria a razão, que os racionalistas

entendiam como sendo a medida suprema da verdade.

Assim, muitos pastores e teólogos que criam que a Bíblia era a Palavra de Deus,

influenciados pela filosofia da época, tentaram criar um sistema de interpretação da

Bíblia que usasse como critério o que fosse racional ao homem moderno, dando origem

ao chamado “método histórico-crítico” de interpretação bíblica.



LIBERALISMO TEOLÓGICO

Os estudiosos responsáveis pelo surgimento e desenvolvimento inicial do método
crítico defendiam que o “dogma” da inspiração divina da Bíblia deveria ser deixado fora
da exegese, para que a mesma pudesse ser feita de forma “neutra”. Seguiu-se a
separação entre Palavra de Deus e Escritura Sagrada, rejeitando-se o conceito da
inspiração e infalibilidade da Bíblia. (exclui a ação do Espírito Santo, exclui a inspiração,
um livro de mitos que contém a Palavra de Deus).

1) A Bíblia contém a Palavra de Deus. (V ou F) - mitologização

2) A Bíblia torna-se a Palavra de Deus. (V ou F) – existencialismo o indivíduo é o único

responsável em dar significado à sua vida e em vivê-la de maneira sincera e apaixonada – Kierkegaard – salto
de Fé – Indiana Jones

3) A Bíblia é a Palavra de Deus. (V ou F) – 2Tm 3.16-17



LIBERALISMO TEOLÓGICO

Surge a ideia de “mito” na Bíblia, que era a maneira pela

qual a raça humana, em tempos primitivos, articulava

aquilo que não conseguia compreender. Segundo os

exegetas críticos, as fontes que os autores bíblicos

usaram estavam revestidas de “mitos”, ou lendas criadas

por Israel e pela Igreja apostólica.

O surgimento da dialética de Hegel marcou esta fase.

Hegel oferecia uma visão da história sem Deus,

explicando os acontecimentos, não em termos da

intervenção divina, mas em termos de um movimento

conjunto do pensamento, fazendo sínteses entre os

movimentos contraditórios (tese e antítese).



LIBERALISMO TEOLÓGICO

E se Gênesis 1 e 2 não fosse uma descrição literal

da história? Mas apenas um mito, uma ilustração

inventada para preencher a lacuna da incapacidade

humana de compreender as coisas?

- PECADO

- DOUTRINA DE DEUS

- CRISTO

- SALVAÇÃO

- REVELAÇÃO – toda a Escritura

- REDENÇÃO



LIBERALISMO TEOLÓGICO

A tentativa de unir o Racionalismo com a exegese bíblica (SÍNTESE = TESE +

ANTÍTESE) não produziu um resultado satisfatório. Ficou-se com uma Bíblia que deixou

de ser a Palavra de Deus para se tornar o testemunho de fé do povo de Israel e da

Igreja Primitiva. Como resultado, surgiu um movimento dentro do cristianismo que

se chamou liberalismo, com algumas características gerais:



LIBERALISMO TEOLÓGICO

1. O caráter de Deus é de puro amor, sem padrões morais. Todos os homens são seus

filhos e o pecado não separa ninguém do amor de Deus.(-RARIDADE-) A paternidade

de Deus e a filiação divina são universais. (UNIVERSALISMO)

2. Existe uma centelha divina em cada pessoa. Portanto, o homem, no íntimo, é bom, e só

precisa de encorajamento para fazer o que é certo.

3. Jesus Cristo é Salvador somente no sentido em que ele é o exemplo perfeito do

homem. Ele é Deus somente no sentido de que tinha consciência perfeita e plena de

Deus. Era um homem normal, não nasceu de uma virgem, não realizou milagres, não

ressuscitou dos mortos.



LIBERALISMO TEOLÓGICO

4. O cristianismo só é diferente das demais religiões quantitativamente e não

qualitativamente. Ou seja, todas as religiões são boas e levam à Deus; o cristianismo é

apenas a melhor delas.

5. A Bíblia não é o registro infalível e inspirado da revelação divina, mas o testamento

escrito da religião que os judeus e os cristãos praticavam. Ela não fala de Deus, mas do

que estes criam sobre ele.

6. A doutrina ou declarações proposicionais, como as que encontramos nos credos e

confissões da Igreja, não são essenciais ou básicas para o cristianismo, visto que o que

molda e forma a religião é a experiência, e não a revelação. A única coisa permanente no

cristianismo, e que serve de geração a geração, é o ensino moral de Cristo.



VAMOS CONCLUIR?

AINDA EXISTE LIBERALISMO TEOLÓGICO HOJE?



LIBERALISMO TEOLÓGICO AINDA EXISTE HOJE?

1. O sobrenatural não invade a história. Milagres não acontecem como fatos no tempo e

no espaço, mas são explicações ou projeções das pessoas na tentativa de descrever suas

experiências ou entender Deus.

2.A história se desenrola numa relação natural de causas e efeitos.

3. Milagres como o nascimento virginal de Cristo, os milagres que o próprio Cristo

realizou, sua ressurreição física dentre os mortos, os milagres do Antigo e Novo

Testamentos nunca aconteceram na história. No máximo, na heilsgeschichte (história

santa, ou história salvífica), diferente do mundo da história bruta, real, factível.



LIBERALISMO TEOLÓGICO AINDA EXISTE HOJE?

4. Temas como criação, Adão, queda, milagres, ressurreição, entre outros, pertencem à

história salvífica e não à história real e bruta.Adão e Eva não foram pessoas reais.

5.Não interessa o que realmente aconteceu no túmulo de Jesus no primeiro dia da

semana, mas, sim, a declaração dos discípulos de Jesus que diz que Jesus ressuscitou.

6. Os relatos bíblicos dos milagres são invenções piedosas do povo judeu e dos

primeiros cristãos, mitos e lendas oriundos de uma época pré-científica, quando ainda

não havia explicação racional e lógica para o sobrenatural.

7. A Escritura contém erros e contradições, lado a lado com aquelas palavras que

provêm de Deus. Nossa tarefa é tentar separar as duas coisas.



LIBERALISMO TEOLÓGICO AINDA EXISTE HOJE?

8. Interpretar a Bíblia historicamente significa reconhecer que ela contém contradições.
Qualquer abordagem hermenêutica deixa de ser histórica se não aceitar essas
contradições.

9. A Igreja Cristã se perdeu na interpretação da Bíblia através dos séculos e somente
com o advento do Iluminismo, do racionalismo e das filosofias resultantes é que se
começou a analisar criticamente a Bíblia e a teologia cristã, expurgando-as dos alegados
mitos, fábulas, lendas, acréscimos, como, por exemplo, os mitos da criação e do dilúvio e
de personagens inventados como Adão e Moisés, etc.

10. O sentimento religioso é algo universal, isto é, cada ser humano é capaz de
experimentá-lo. É esse sentimento que dá validade às experiências religiosas e que torna
o ecumenismo possível.



LIBERALISMO TEOLÓGICO


