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RESUMO 

 

SILVA, Luiz Alconcio Salvador da. As relações entre fé e razão em João Paulo II: 

reflexões a partir da Carta Encíclica Fides et Ratio. São Paulo, 2017. 50 f.                     

(Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Paulus de Tecnologia e 

Comunicação, para a obtenção do título de Licenciado em Filosofia). 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso objetiva ressaltar sucintamente as relações 

entre fé e razão defendido por João Paulo II mediante a Carta Encíclica Fides et Ratio. 

Expõe a constante busca do homem pela verdade, discorrendo brevemente a união e 

separação do cristianismo com o pensamento filosófico; a crítica ao fideísmo no 

aspecto de desprezar a razão, e ao racionalismo no prisma de rejeitar a fé; e salienta 

o argumento da Patrística em Agostinho de Hipona (354-430), e da Escolástica em 

Tomás de Aquino (1225-1274). 

 

Palavras-chaves: Fé e Razão; João Paulo II; Fides et Ratio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SILVA, Luiz Alconcio Salvador da. The relations between faith and reason in John 

Paul II: reflections from the Encyclical Letter Fides et Ratio. São Paulo, 2017. 50 f. 

(Completion of Course Work presented to the Faculty of Technology and 

Communication Paulus, for obtaining the title of Licentiate in Philosophy). 

 

This Completion of Course Work it has aims to highlight succinctly the relations 

between faith and reason defended by John Paul II through the Encyclical Letter Fides 

et Ratio. It exposes man's perpetual search for truth, briefly discussing the union and 

separation of Christianity with philosophical thought; the critique of fideism in the 

aspect of despising reason; and rationalism without the prism of rejecting a faith; and 

it emphasize the argument of Patristics in Augustine of Hippo (354-430), and of 

Scholasticism in Thomas Aquinas (1225-1274). 

 

Keywords: Faith and Reason; John Paul II; Fides et Ratio. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O 21º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, popularmente conhecido como o 

Concílio Vaticano II, realizado entre 1962 a 1965, ressaltou o “voltar às fontes”, isto é, 

o retornar às raízes dos ensinamentos da Patrística e da Escolástica proporcionando 

uma abordagem de restaurar as reflexões dos pensadores antigos com uma 

interpretação contemporânea. Neste espírito conciliar, procuramos retornar às fontes 

do pensamento cristão, e indagar sobre as relações entre fé e razão, para 

compreendê-las nos dias de hoje. 

 

Naturalmente que ao investigarmos um período histórico é necessário algum recorte, 

sobretudo a história da filosofia medieval que perdurou do século V ao século XV. 

Deste modo, concentramo-nos na Patrística, em Agostinho de Hipona (354-430), e na 

Escolástica, em Tomás de Aquino (1225-1274). 

 

Contudo, o Concílio Vaticano II não repetiu meramente alegações antigas, mas 

ocasionou uma perspectiva hodierna. Neste sentido, concentramos este estudo em 

João Paulo II (1920-2005) a partir da Carta Encíclica Fides et Ratio.                       

Todavia, antes de aprofundarmos o seu conteúdo é relevante entendermos o 

significado do título deste Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Intitulado “as relações entre fé e razão”, a preposição “entre” indica uma relação de 

espaço ou tempo, é mediador no meio de, dentro de, por exemplo: “no Brasil, entre 

setembro e dezembro, é o período da primavera”. Portanto, entre uma coisa e outra 

conserva-se algo no centro, e ao optarmos por estudar as relações entre fé e razão, 

é necessário cogitarmos sobre o homem, sujeito mediador entre ambas. 

 

De prelúdio, é expressivo conceituarmos que o homem que possui fé raciocina sobre 

a sua própria fé, tarefa da ciência denominada Teologia. Em vista disso, a fé necessita 

da razão. Similarmente a razão carece da fé, dado que nenhum homem fez ou 

comprovou todo o conhecimento existente, porque ninguém é capaz de conhecer tudo 

com a própria razão, deste modo, a razão necessita da fé, não explicitamente a fé em 

sua acepção teológica, mas no senso de acreditar ou meramente aceitar o 

conhecimento dado por outro (AQUINO, 2015). 
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Desprezar a razão e viver unicamente a fé é fideísmo, e rejeitar a fé e viver meramente 

a razão é racionalismo. Ambas possuem uma harmonia que permite andar de mãos 

dadas em sua totalidade, ou seja, são perfeitamente compatíveis. Trata-se de uma 

união recíproca na qual o homem conhece a Verdade plena, absoluta e definitiva, não 

simplesmente o conhecimento verdadeiro, superficialmente válido. 
 

Não é porque seja filósofo que não careça de ter fé, ou porque seja teólogo que não 

necessite acreditar em elaborações provindas da razão. Afinal, quem goza da fé, 

raciocina, igualmente quem raciocina, percebe que é impossível alcançar a Verdade 

por si, e que necessita crer no outro para adquirir conhecimento. Portanto, podemos 

vislumbrar que a fé, sem a razão, fique transtornada; e a razão sem a fé, desvairada. 
 

No desenrolar da idade medieval, um dos cruciais assuntos discutidos concerniu nas 

relações entre fé e razão. Foi questionada e argumentada a contradição e divergência 

entre ambas. Igualmente, foi estudada e constatada a possível coerência e 

convergência entre ambas. Todavia, essa objeção de incompatibilidade se prologou 

até a contemporaneidade, que o fez João Paulo II, há dezenove anos, patentear as 

relações entre fé e razão através da Carta Encíclica Fides et Ratio. 

 

Nascido em 18 de maio de 1920, no município de Wadowice, na Polônia, João Paulo 

II, carinhosamente chamado “João de Deus”, foi o 264º Romano Pontífice, de 16 de 

outubro de 1978 até o seu falecimento em 02 de abril de 2005, o terceiro maior 

pontificado documentado da história. Doutor em Filosofia, visto que em 1954, até 

então, Pe. Karol Józef Wojtyla, obteve o título, com uma tese avaliando a viabilidade 

de uma ética católica fundamentada em Max Ferdinand Scheler (1874-1928). 
 

Em 27 de abril de 2014, nove anos após sua morte, João Paulo II foi canonizado com 

João XXIII (1881-1963) por S.S. o Romano Pontífice Francisco, acompanhado do seu 

sucessor, S.S. o Bispo Emérito de Roma Bento XVI, na festa litúrgica da Divina 

Misericórdia, instituída no pontificado de João Paulo II em maio de 2000. Desde então 

celebra-se a memória facultativa litúrgica de São João Paulo II em 22 de outubro. 
 

No final do século XX, diante do contexto cultural, político e social marcado pelo 

sistema técnico-científico, assinalado por fragmentações dos valores ético-moral, 

João Paulo II lançou sua 13ª Carta Encíclica em 14 de setembro de 1998, na festa 

litúrgica da Exaltação da Santa Cruz, aos bispos da Igreja Católica e, por intermédio 

deles, aos fiéis e a todos os interessados, especificamente aos filósofos e teólogos. 
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Com uma reflexão filosófica, teológica e antropológica, a Carta Encíclica Fides et Ratio 

apresenta em aspecto histórico, exortativo e pedagógico, as relações entre fé e razão, 

argumentando a tese de conciliação entre ambas. Porém, antes de adentrarmos a 

respeito, é apreciável compreendermos a definição de Carta Encíclica. 

 

Por Carta Encíclica, desde o século XVIII, a Igreja Católica caracteriza como uma 

epístola do Romano Pontífice, dirigida para toda a Igreja Católica, ou parte dela, ou 

inclusive para não fiéis. Diferente dos demais documentos pontifícios, na Carta 

Encíclica, o Bispo de Roma aborda algum conteúdo pastoral, doutrinal ou moral, 

incentivando uma afeição ou condenando discrepâncias, ressaltando um valor de 

ensino para a Igreja Católica, e consequentemente para os seus fiéis. 

 

Portanto, dever-se-ão observar determinadas regras de hermenêutica respeitando o 

gênero literário, dado que a Fides et Ratio não se trata de um discurso de ciência 

experimental, de um tratado de filosofia ou de teologia, tampouco uma definição 

dogmática, mas de um pronunciamento sensato, intrigante e estimulante de João 

Paulo II com incontestável autoridade, expondo uma negação contemporânea sobre 

a discrepância de duas fontes de conhecimento, o binômio fé e razão. 

 

Através da Carta Encíclica Fides et Ratio, João Paulo II (1998) alegou de modo 

metafórico que “fé e razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito 

humano se eleva para a contemplação da Verdade”1, ou seja, assim como um pássaro 

não consegue voar unicamente com uma asa, similarmente é o homem.              

Somente com a fé ou apenas com a razão, não faz conhecer a Verdade. Deste modo, 

fé e razão não são adversárias, e sim complementares, uma contribuindo com a outra 

para conhecer a Verdade, e não simplesmente, o conhecimento verdadeiro. 

 

A temática da Fides et Ratio é similar à da Æterni Patris de 1879 concebida por Leão 

XIII acerca da restauração da filosofia cristã conforme a doutrina de Tomás de Aquino. 

Notadamente, a penúltima Carta Encíclica de João Paulo II deseja superar a situação 

inconcebível quando regressamos ao extremo de separar fé e razão, ao tratar em 

intensa, profunda e acentuada questão que, de resto, permanecia limitada às 

considerações de filósofos e teólogos (SAVIAN FILHO, 2005). 

                                                           
1 JOÃO PAULO II, Papa. Carta Encíclica Fides et Ratio. São Paulo: Paulinas, 1998. Em conformidade 
com as normas de citações dos documentos eclesiásticos da Igreja Católica, as referências dessa Carta 
Encíclica apresentarão entre parênteses a abreviatura FR e o número do parágrafo. 
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Popularmente considerada, respeitada por estudiosos, a 13ª Carta Encíclica de João 

Paulo II é conceituada como um excelente documento do magistério eclesiástico. 

Delimitado em nove partes, sendo sete capítulos, introdução e conclusão, a Fides et 

Ratio realça de prelúdio a relevância da filosofia para a contemporaneidade, e no 

desenrolar da Carta Encíclica alerta para certos sistemas filosóficos. No entanto, as 

relações entre fé e razão integram o documento pontifício como um todo. 

 

Na conclusão da Fides et Ratio, João Paulo II demanda que os teólogos, os cientistas, 

os filósofos, e os que ensinam filosofia, tenham coragem em aprofundar as relações 

entre fé e razão, alegando que uma não excluiu a outra, mas que se complementam. 

Sobretudo aos fiéis da Igreja Católica, estudiosos de filosofia, “para que iluminem os 

diversos âmbitos da atividade humana, graças ao exercício de uma razão que se torna 

mais segura e perspicaz com o apoio que recebe da fé” (FR 108). 

 

A significância deste Trabalho de Conclusão de Curso não é diferente daquilo que 

João Paulo II retratou ao explicar a magnitude de seu documento pontifício. O desígnio 

é ressaltar a concepção imperfeita de que a fé é acreditar por querer acreditar, é ter 

certeza sem provas, sem evidências, sem lógica, e sem racionalidade; e que a razão 

é ser coerente, acreditar somente no que observamos, provamos e demonstramos. 

 

Através da Carta Encíclica destacaremos com precisão, a introdução, e os capítulos 

I, III e IV, nos quais João Paulo II apresenta enfoque filosófico à questão.                            

Visto que nem todos os pontos contemplados pelo documento pontifício serão 

abordados, porque para alguns é necessário conhecimento teológico, todavia, não 

justifica que não recorreremos ao restante da Fides et Ratio, quando preciso. 

 

A finalidade deste estudo é conceituar as relações entre fé e razão oferecendo 

avanços e acréscimos significativos, usufruindo das reflexões da Fides et Ratio. 

Constituído em três capítulos, este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta, 

metaforicamente expressando, uma vereda que ressalta sucintamente a comunhão, 

isto é, a harmonia destas duas fontes de conhecimento, fé e razão. 
 

No capítulo inicial, constatamos historicamente a busca do homem pela verdade. 

Aristóteles de Estagira (384-322 a.C.) no Livro I, do Capítulo I de sua Metafísica 

declara que “todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer”, e este 

conhecer é a Verdade. Neste aspecto, ressaltamos o termo verdade, e salientamos a 

união e separação do cristianismo com o pensamento filosófico. 
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Por concernir de um estudo argumentativo, é necessário expormos as 

incompatibilidades. Por este ângulo, no capítulo posterior, indagamos o fideísmo no 

aspecto de desprezar a razão, e o racionalismo no prisma de rejeitar a fé. 

 

No capítulo consecutivo, enfatizamos a comunhão entre fé e razão, ou seja, o 

compartilhamento destas duas esferas do saber em uma, em um diálogo fecundo, 

transformador e harmonioso, ressaltando a concepção Patrística em Agostinho de 

Hipona, e Escolástica em Tomás de Aquino. 

 

Na conclusão, finalizamos concebendo uma ementa dos assuntos estudados, 

declarando metaforicamente que fé e razão possuem uma união matrimonial, uma vez 

que, unidos engendram no homem o conhecimento da Verdade. Mas antes de 

embrenharmos acerca das relações entre fé e razão, é expressivo apreendermos a 

etimologia de fé e de razão, e distinguir razão de ciência. 

 

Fé, fides em latim, remete uma atitude de fidelidade, confiança e certeza, no entanto, 

denominamos que fé é crer, mas perdura uma diferenciação em ambos.            

Podemos crer em qualquer fenômeno sujeito ao tempo e espaço, mas a fé emana de 

uma adesão pessoal do homem provinda de Deus. Evidentemente que o termo é 

complexo para salientar sucintamente, mas em resumo, podemos afirmar que a fé é 

um dom de Deus concedido ao homem (cf. Ef 2,8), não é um sentimento, um ato de 

confiança afetiva, ou uma atitude mental positiva, mas sim uma prática de vida. 

 

Semelhantemente é o termo razão, ratio em latim, dificultoso conceituar em poucos 

vocábulos. Em síntese, é a faculdade de conhecimento intelectual própria do homem. 

É a possibilidade do pensamento dedutivo, realizado por meio de argumentos e 

abstrações, similarmente, é a habilidade de raciocinar e ascender às ideias. 

 

Distintamente é o termo ciência, scientia em latim, que costumeiramente é traduzido 

por conhecimento. Ciência, considerada hodiernamente, tipifica todo o conhecimento 

mediante o estudo teórico e prático que comporta um conjunto de saberes, não 

propriamente uma faculdade de conhecimento intelectual como explicitado 

anteriormente ao elucidar o termo razão (ABBAGNANO, 2007). 

 

Portanto, ao patentearmos as relações entre fé e razão, referimos de duas esferas do 

saber, fontes de conhecimento, que aparentemente são incompatíveis, mas 

conservam intrinsecamente uma união, dado que são complementares. 

https://www.sinonimos.com.br/pratica/
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CAPÍTULO 1 

A CONSTANTE BUSCA DO HOMEM PELA VERDADE 

 

 

Outrora, dizia Sócrates de Atenas (469-399 a.C.), “uma vida sem busca não é digna 

de ser vivida”. Homem, intitulado taxonomicamente como Homo sapiens, termo latino 

que traduzido significa “homem sábio”, é por sua natureza o buscador de si, da 

verdade sobre si, e consequentemente, da Verdade enquanto tal. “Esta busca não se 

destina apenas à conquista de verdades parciais, físicas ou científicas” (FR 33). 

 

Podemos “definir o homem como aquele que procura a verdade” (FR 28).                           

A manifestação de sua grandeza e integridade, assim como sua miséria e imperfeição 

é derivada desta busca. “A sede de verdade está tão radicada no coração do homem 

que, se tivesse de prescindir dela, a sua existência ficaria comprometida” (FR 29). 

 

A concepção de verdade foi determinada no desenrolar dos séculos, mediante três 

idealizações das línguas grega, latina e hebraica. O conceito hodierno de verdade é 

um epítome proveniente dessa tríade que aludi ao presente, ao passado e ao futuro, 

sendo a afirmação do que é correto, do que é seguramente o certo e do que está 

dentro da realidade apresentada, ligado a tudo que se manifesta ou expressa. 

 

Aletheia em grego, denota às conjunturas que são, às conjunturas presentes;                

Veritas em latim, evidencia os feitos que foram, os feitos passados; e Emunah em 

hebraico, expressa às realizações que serão, às realizações futuras (CHAUÍ, 2005). 
 

Para que o homem possa conhecer à Verdade, aquela que é, que foi, e continuará 

sendo, é necessário que trilhe um caminho de busca, e a principal possibilidade de 

conhecimento é a estrada da fé e razão. Não a trilha unicamente da fé, ou a trilha 

apenas da razão, mas uma estrada de ambas. 

 

1.1.  A união do cristianismo com o pensamento filosófico 

No desenrolar dos primeiros séculos antes de Cristo houve diversos pensadores que 

buscaram a verdade para compreender os acontecimentos presentes.                                 

Por consequência, o homem desenvolveu os porquês, nascendo assim a filosofia, 

como uma das áreas do conhecimento, que se empenhou-se em responder, 

racionalmente, questões acerca da verdade (ANTISERI; REALE, 2014). 
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Surgida na Grécia Antiga, por volta do século VII a.C., a filosofia é ainda 

hodiernamente, a principal ciência que salienta o desejo do homem em conhecer a 

verdade, uma vez que se interroga sobre o porquê de tudo e de todos. Trata-se, 

portanto, do estudo das primeiras e últimas questões para o florescimento da verdade. 

 

O termo filosofia significa, segundo a etimologia grega, “amor à sabedoria”. 

Efetivamente a filosofia nasceu e começou a desenvolver-se quando o homem 

principiou a interrogar-se sobre o porquê das coisas e o seu fim. Ela demonstra, 

de diferentes modos e formas, que o desejo da verdade pertence à própria 

natureza do homem. Interrogar-se sobre o porquê das coisas é uma propriedade 

natural da sua razão, embora as respostas, que esta aos poucos vai dando, se 

integrem num horizonte que evidencia a complementaridade das diferentes 

culturas onde o homem vive (FR 3). 
 

No desenrolar-se da história da filosofia, com nascimento do cristianismo no primeiro 

século, gerou-se abundantes sistemas filosóficos provindos da fé, que estabeleceu a 

união da razão grega com a fé cristã, no entanto, “o encontro do cristianismo com a 

filosofia não foi fácil nem imediato” (FR 38). 

 

Oriundo do judaísmo e do helenismo, o cristianismo surgiu através de Cristo, título 

derivado da palavra Khristós em grego, que significa “Ungido”, e da palavra Māšîaḥ 

em hebraico, que significa “Messias”, conferido à figura histórica de Jesus de Nazaré 

que nasceu entre 7-2 a.C., e morreu por volta de 30-33 d.C. 

 

A união do cristianismo com o pensamento filosófico foi necessária, dado que a 

filosofia dispõe a “responsabilidade de formar o pensamento e a cultura através do 

apelo perene à busca da verdade” (FR 6). O primeiro marco desta união foi através 

de Paulo de Tarso (5-67 d.C.). Judeu helenizado de formação filosófica estoicista, 

servidor do Império Romano, ao converter-se ao cristianismo, evidenciou que a 

religião cristã era atribuída a todos os homens, e mediante seus discursos 

evangelizadores, difundiu o cristianismo pelo mundo greco-romano. 

 

O evento específico que originou a conjunção do cristianismo com o pensamento 

filosófico foi a visita de Paulo de Tarso à Atenas, capital grega, em sua segunda 

viagem missionária, retratado por Lucas, o Evangelista (20-70 d.C.) nos Atos dos 

Apóstolos, livro do Novo Testamento que retrata a história apostólica. 

 

A perícope que patenteia a visita do Apóstolo, donde realiza o seu discurso no 

Areópago, encontra-se em At 17,16-34, antes de fundar a comunidade de Coríntios. 

É o primeiro texto em que narra diretamente a relação dos gregos e cristãos. 
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O discurso de Paulo de Tarso aconteceu por volta do ano 50-52 d.C., onde ao 

caminhar pela cidade, percebeu o temor supersticioso dos gregos, através das várias 

esculturas religiosas para todas as divindades, incluindo um altar dedicado “ao Deus 

desconhecido”, que usou como argumento para seu discurso querigmático, 

proclamando a história de Jesus de Nazaré. 

 

Ao discursar, Paulo de Tarso se beneficiou de uma argumentação subjetiva, para a 

compreensão dos cidadãos atenienses, formado pelos judeus, e por duas escolas 

filosóficas, os epicureus, seguidores de Epicuro de Samos (341-271 a.C.), que admitia 

a existência de seres divinos, mas não acreditava que esses deuses tivessem 

qualquer comunicação com os homens; e os estoicos, discípulos de Zenon de Cítio 

(340-264 a.C.), que acreditavam que os homens são parte da mesma razão universal, 

dos processos naturais regidos pelas leis da natureza, e por isso o homem deveria 

aceitar deu destino, se mostrando insensíveis a tudo e todos (SILVA, 2013). 

 

Paulo de Tarso tinha conhecimento da objeção dos gregos para acolherem o 

Evangelho, dado que para os cristãos, Evangelho não é meramente os quatro livros 

da Sagrada Escritura, mas uma pessoa, o Cristo. Infelizmente, o discurso do Apóstolo 

não obteve o êxito como pretendia. Alguns atenienses escarneceram, até o zombaram 

ao ouvirem sobre Cristo, e entristecido pela rejeição, retirou-se de Atenas, porém, 

outros ficaram interessados, e aderiram ao seu discurso, e abraçaram a fé. 

 

A partir de então, iniciou-se o processo de difusão do cristianismo com a filosofia. 

Alguns filósofos eruditos apoiaram o cristianismo de maneira apaixonada, e passaram 

a ressaltar uma filosofia cristã. Esses filósofos cristãos são os denominados Padres 

da Igreja, que entre o século II e o século VIII, “instituíram um diálogo fecundo com os 

filósofos antigos” (FR 36), e que os trabalhos acadêmicos foram utilizados como 

precedentes doutrinários nos séculos posteriores. 

 

Todavia, alguns cristãos rejeitaram o pensamento filosófico por considerá-lo alheio ao 

Evangelho e o desprezaram. Os Padres da Igreja, ao contrário, defenderam o uso do 

pensamento filosófico ao serviço do cristianismo, à vista de que o conhecimento dos 

filósofos seria crucial para o desenvolvimento do cristianismo, de organizar os 

ensinamentos, os fatos e os conceitos cristãos. No entanto, admitiam que os textos 

sagrados eram predominantes, e que o pensamento filosófico deveria estar submetido 

ao ensinamento cristão, ou seja, a razão está submetida à fé. 
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Lembremo-nos que o propósito dos cristãos nos primeiros séculos, denominado de 

cristianismo primitivo, termo dado ao período da história do cristianismo, após a 

Ressurreição de Cristo ao 1º Concílio Ecumênico da Igreja Católica realizado em 

Niceia, era à expansão da fé, a evangelização, ou seja, anunciar o Evangelho, e 

consequentemente a conversão de todos os homens ao cristianismo (cf. Mc 1,15). 
 

Anteriormente, o homem estava sujeitado ao pensamento filosófico, mas com 

cristianismo unido à filosofia, o homem deveria submeter-se aos ensinamentos 

cristãos, isto é, deveria aceitar que a fé cristã era superior à razão filosófica.             

Nesta perspectiva, “o pensamento filosófico é um contributo fundamental para a fé e 

para a ciência teológica” (FR 57), proporcionando acréscimos consideráveis ao saber. 

 

É notável que no desenrolar dos primeiros séculos encontramos diversos pensadores, 

que tentaram apresentar a incompatibilidade entre o cristianismo e o pensamento 

filosófico, contudo, não faltaram opositores que tentaram conciliar fé e razão.              

Um dos precursores foi Justino de Roma (100-165), que mesmo afeiçoado pela 

filosofia grega, após converte-se ao cristianismo, “afirmava decidida e claramente que 

tinha encontrado, no cristianismo, a única filosofia segura e vantajosa” (FR 38). 

 

A busca pela verdade conduziu Justino de Roma da filosofia grega para Cristo.              

O ponto central de seus ensinamentos consistiu em evidenciar que Cristo, era o Lógos 

de Deus, do qual todos os filósofos gregos proferiram, o Verbo nascido de Deus, 

eterno, perene e inefável, e afirmava que a filosofia grega tendia para Cristo. 
 

Outro relevante pensador foi Clemente de Alexandria (150-215) que denominava o 

“Evangelho a verdadeira filosofia, e, em analogia com a lei mosaica, via a filosofia 

como uma instrução propedêutica à fé cristã e uma preparação ao Evangelho” (FR 

38), ou seja, para Clemente de Alexandria, antes de Cristo, havia a lei mosaica e a 

razão grega, mas, após o nascimento do cristianismo, a filosofia atuou como 

pedagoga, conduzindo os gentios para o cristianismo, e não possuindo a lei mosaica, 

a verdade sobrevinha aos gregos pela razão como fonte indireta de Deus. 
 

Para Clemente de Alexandria a verdade era como um percurso de água que possuía 

duas veredas, uma oriunda da lei mosaica, e a outra, da razão grega. Ambas 

convergiam na fé revelada em Deus que se tornou carne (cf. Jo 1,14), e ao tentar 

traçar uma relação da filosofia com a lei mosaica, Clemente de Alexandria salientou 

que Cristo, não veio para abolir a lei mosaica, mas sim para cumpri-la (cf. Mt 5,17). 
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Neste âmbito, a filosofia seria proveitosa, dado que auxiliando racionalmente pelos 

dogmas cristãos, aprontaria a fé para os homens que ainda não a possuíam, e ajudaria 

na defesa argumentativa da fé contra os homens que a ridicularizavam. 

 

Orígenes de Alexandria (185-253), foi outro significativo pensador, que moldou a união 

da filosofia com a fé cristã procurando uma agregação de ambas, definindo a 

Trindade, Deus como três pessoas consubstanciais, Pai, Filho e Espírito Santo como 

centro. Em Orígenes de Alexandria “é possível constatar a assunção crítica do 

pensamento filosófico por parte dos pensadores cristãos” (FR 39), e ao beneficiar da 

filosofia platônica concebe “uma primeira forma de teologia cristã” (FR 39). 

 

Os três capadócios: Gregório de Nazianzo (330-390) com o seu irmão Basílio de 

Cesareia (331-379), e Gregório de Nissa (335-395), foram outros três pensadores que 

tentaram conciliar fé e razão, o cristianismo em relação à filosofia, expressando 

atitudes para conhecer a Verdade, e genuinamente desempenharam, mediante a 

filosofia grega, uma doutrina cristã. 

 

João Escoto Eriúgena (810-877) foi outro apreciável pensador, que argumentou que 

fé e razão eram fontes frutíferas para se conhecer à Verdade, e não podem serem 

opostas, caso sejam, a razão deveria estar em função da fé, e determinou que Deus 

era a única realidade, e, portanto, a principal figura da filosofia, e que nenhum homem 

poderia adentrar ao céu sem antes atravessar a filosofia, que é o próprio Deus. 

 

Ainda João Escoto Eriúgena eliminava todas as possíveis distinções entre o 

pensamento filosófico e a religião, declarando que “a verdadeira filosofia é a 

verdadeira religião, e a verdadeira religião é a verdadeira filosofia”. 

 

Conceituando que “a prioridade da fé não faz concorrência à investigação própria da 

razão” (FR 42), dado que “a sua tarefa é, antes, saber encontrar um sentido, descobrir 

razões que a todos permitam alcançar algum entendimento dos conteúdos da fé” (FR 

42), Anselmo de Cantuária (1033-1109), apontava que as certezas da fé estão 

pressupostas nos seus conteúdos, e que não são resultados da investigação racional, 

mas cedido da própria fé concedida por Deus. 

 

Posto que a razão deve esclarecer aquilo que já se possuiu com a fé, Anselmo de 

Cantuária estabelece a união entre fé e razão, determinado que a fé procura a 

inteligência, e conseguintemente, à ilumina. 
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Outro importante pensador foi Alberto Magno (1200-1280) que usufruindo do 

pensamento filosófico afirmou que a filosofia parte da experiência das coisas criadas, 

e procede puramente de argumentos teoréticos, a partir de premissas que deveriam 

serem conhecidas por si mesmas, imediatamente evidenciadas. No entanto, a fé parte 

de Deus, e abarca o processamento intelectivo-afetivo, porque envolve a existência 

do homem em Deus, dado que a razão não apresenta o que é Deus, mas a fé sim. 

 

Boaventura de Bagnoregio (1221-1274) foi outro notável pensador, que declarou que 

a fé possuía superioridade sobre a razão, porque lia aquilo que a fé iluminava, escrevia 

o que a fé ditava, e que Deus era o princípio de todas as coisas, infalível, indelével e 

indubitável, à luz de toda a Verdade. 

 

Entre diversos outros pensadores meritórios, que na busca pela verdade exerceram 

influências no desenrolar da idade medieval. Alguns, como afirmado anteriormente, 

conceituando a divergência entre fé e razão, e outros a convergência do cristianismo 

e o pensamento filosófico, acentuando que “a fé requer que o seu objeto seja 

compreendido com a ajuda da razão; por sua vez a razão, no apogeu da sua 

indagação, admite como necessário aquilo que a fé apresenta” (FR 42). 

 

1.2.  A concepção de uma filosofia autônoma dos conteúdos da fé 

A separação da filosofia com a fé cristã deu-se “quando surgiram as primeiras 

universidades” (FR 45). Não houve um evento específico, aconteceu gradativamente 

no desenrolar do século XIII ao século XIV. Estabeleceu, precipuamente, no ápice do 

medievalismo, “a partir da baixa Idade Média, essa distinção legítima entre os dois 

conhecimentos transformou-se progressivamente em nefasta separação” (FR 45). 

 

Diversos pensadores tentaram separar o cristianismo do pensamento filosófico, para 

que a filosofia tivesse autonomia, formulando teses de que há duas categorias de 

conhecimento verdadeiro, uma religiosa e outra filosófica. Neste contexto, foi emitido 

a incompatibilidade entre fé e razão, afirmando-se, de um lado, o fideísmo e, de outro, 

o racionalismo que discutiremos no capítulo seguinte (LIBERA, 2004). 

 

Portanto, o drama da separação do cristianismo com o pensamento filosófico, não é 

um fruto da idade moderna, não se trata de um acontecimento provocado pela 

revolução científica do século XVII, mas sim um fruto da própria idade medieval, que 

vem se prologando deste então até a idade contemporânea. 
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No intuito de adquirir o conhecimento da verdade, os pensadores opositores à relação 

entre fé e razão, conceituavam que a filosofia era compromissada com a verdade, ao 

contrário do cristianismo, que era afeiçoada na obediência, na piedade e na devoção, 

e acreditavam-se, que a filosofia era o único caminho da verdade, tendo a razão como 

autoridade, discípula e submissa de si mesma, ou seja, a fé não possuía valor, e a 

razão se satisfaria sozinha (STEAD, 1999). 

 

Vários pensadores desta visão de uma filosofia autônoma dos conteúdos da fé, 

acreditavam que o cristianismo ditava princípios de origem desconhecida, e 

afirmavam que o pensamento cristão era constituído de mandamentos, preceitos e 

dogmas que delineava a servidão, submissão e restrição, privatizando a autonomia 

da razão, e alegavam que não existiam relação entre o cristianismo e a filosofia. 

 

Neste âmbito, alguns pensadores acharam que era fracasso aquele que possuía fé, e 

por consequência destas argumentações, “começaram a professar uma desconfiança 

geral, cética ou agnóstica, quer para reservar mais espaço à fé, quer para desacreditar 

qualquer possível referência racional à mesma” (FR 45). 

 

Todos os argumentos que os filósofos cristãos haviam conceituado das relações entre 

fé e razão como “geradora dum conhecimento capaz de chegar às formas mais altas 

da especulação, foi realmente destruído pelos sistemas que abraçaram a causa de 

um conhecimento racional, separado e alternativo da fé” (FR 45). 

 

Os fundamentos da separação entre fé e razão foram alicerçados unicamente em 

conhecer a verdade, dado que o homem é um constante buscador.                             

Como citado anteriormente, os pensadores opositores viam a filosofia escrava da fé, 

e por consequência, geraram a concepção de uma filosofia independente, liberta do 

cristianismo, e limpa dos conteúdos da fé. 

 

Diversos pensadores aderiram a concepção de uma filosofia sem o apoio da fé, 

argumentando abundantes teses contra a união. Contudo, “mesmo na reflexão 

filosófica daqueles que contribuíram para ampliar a distância entre fé e razão, se 

manifestam às vezes gérmenes preciosos de pensamento” (FR 48), que podem 

auxiliar a trilhar, a estrada da Verdade como mencionamos no início do capítulo. 
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Esses gérmenes, são facilmente identificados “nas profundas análises sobre a 

percepção e a experiência, a imaginação e o inconsciente, sobre a personalidade e a 

intersubjetividade, a liberdade e os valores, o tempo e a história” (FR 48), 

principalmente sobre a morte, causando no homem “um severo apelo a procurar 

dentro de si mesmo o sentido autêntico da própria existência” (FR 48). 

 

Evidentemente que esses gérmenes possuem a concepção de uma filosofia 

autônoma, sem o auxílio da fé, mas analisando sensatamente, podemos absorver 

diversos argumentos que podem contribuir na busca da Verdade, ou seja, apesar de 

não aceitarem as relações entre fé e razão, seus estudos não são imprestáveis. 

 

“Entre as várias consequências de tal separação, sobressai a difidência cada vez mais 

forte contra a própria razão” (FR 45). As radicalizações da idade medieval propiciaram 

na idade moderna um incomensurável afastamento da fé, gerando arquitetar em 

condições dialéticas inclusive o mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, 

para que pudessem serem compreendidas racionalmente. 

 

O critério de coerência, acreditar somente no que temos; observamos; provamos; 

evidenciamos; e demonstramos foi-se fortificando na virada da idade medieval para a 

idade moderna, e a fé aos poucos foi sendo enterrada da filosofia. 

 

O esforço de gerar uma filosofia autônoma aparentemente aconteceu, e em virtude 

deste esforço, o pensamento filosófico sofreu transformações. “De sabedoria e saber 

universal que era, foi-se progressivamente reduzindo a uma das muitas áreas do 

saber humano; mais, sob alguns dos seus aspectos, ficou reduzida a um papel 

completamente marginal” (FR 47). 

 

O pensamento ratificado ao invés de indicarem para a contemplação da Verdade, 

foram “orientadas, ou pelo menos orientáveis, como razão instrumental ao serviço de 

fins utilitaristas, de prazer ou de poder” (FR 47). 

 

Por consequência, esses pensadores se sucumbiram, e deixaram de buscar a 

Verdade para aceitarem a obtenção de certezas verdadeiras. Assim, “deu-se o 

obscurecimento da verdadeira dignidade da razão, impossibilitada de conhecer a 

Verdade e de procurar o absoluto” (FR 47). Em vista disso, o homem ficou submetido 

ao medo, repleto de covardia, e provido de receios, inquietações e temores. 
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Ao deixar-se acomodar em uma filosofia liberta da fé, fundamentada unicamente na 

razão, o homem sujeitou-se apenas a suposições, especulações, e conjecturas que 

fossem comprovadas racionalmente. Precedentemente, unida ao cristianismo, 

alegavam que a filosofia estava presa à religiosidade, crenças e mitos. 

Hodiernamente, sem a intervenção do cristianismo, o homem ficou preso em si 

mesmo, vivendo em um cativeiro interno, porque não possui a capacidade em adquirir 

todo o conhecimento existente, dado que sua razão é limitada. 
 

A busca do homem pela Verdade transformou-se na busca pelo verdadeiro, posto que 

somente auxiliado com a fé, o homem possui a possibilidade de conhecer a Verdade 

que não se modifica, não se transforma, e não se evolui. 
 

Desse modo, o homem vive derivado de hipóteses, de formulações provisórias com a 

intenção de serem afirmados pela própria razão, que se transfigurou em verdade para 

aqueles que ignoram a cooperação da fé, e diante do conhecimento verdadeiro, o 

homem obtemperou a observar, testar e experimentar, validando ou invalidando o 

conhecimento adquirido (VASCONCELLOS, 2007). 

 

Naturalmente que a ciência como conjunto de saberes, mediante suas suposições, 

deduções e especulações possuem verdades oriunda de estudos investigativos, mas 

são verdades parciais, físicas e científicas. Contudo, não significa que a verdade 

descoberta pela ciência seja meia-verdade, porque não existe verdade pela metade, 

mas existe a verdade fragmentada provinda da ciência que pode haver metamorfose. 
 

Nesta acepção, a fé torna-se como um medicamento ao homem. Igualmente como o 

remédio que possui a finalidade curativa, paliativa, profilática, ou para fins de 

diagnósticos, assim é a fé. Contudo, a razão não é a doença, mas a patologia é unificar 

a razão, e ignorar a fé. Para satisfatoriamente compreendermos, utilizemos como 

exemplo os medicamentos que deseja estimular o apetite. 
 

A fé é o medicamento que gera, motiva e ocasiona a razão que é o apetite conhecer 

a Verdade, todavia, antes do paciente ingerir o medicamento não significa que não se 

alimentava, evidentemente que consumia alimentos, mas possivelmente não eram 

nutrientes saudáveis, assim é a razão antes da fé, alimentava de conhecimentos 

verdadeiros, mas com a fé poderá se saciar do conhecimento da Verdade.                        

A razão ajuda a fé, e a fé ilumina a razão, e ambas conciliadas, fazem do homem um 

ser realizado em seu anseio de investigação do saber (BARROS, 2010). 
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A razão não pode caminhar sem a fé, posto que quando a razão não consegue abarcar 

determinado mistério, a fé se infiltra como uma luz a iluminar e a orientar o homem, 

fornecendo respostas não compreendidas racionalmente. 
 

À vista disso, “é ilusório pensar que, tendo pela frente uma razão débil, a fé goze de 

maior incidência; pelo contrário, cai no grave perigo de ser reduzida a um mito ou 

superstição” (FR 48), uma vez que “a fé, privada da razão, pôs em maior evidência o 

sentimento e a experiência, correndo o risco de deixar de ser uma proposta universal” 

(FR 48), dado que a fé, sem a razão, fica transtornada, fora de si. 
 

Similarmente, é a razão privada da fé, “percorreu sendas marginais com o risco de 

perder de vista a sua meta final” (FR 48), porque “uma razão que não tenha pela frente 

uma fé adulta não é estimulada a fixar o olhar sobre a novidade e radicalidade do ser” 

(FR 48), visto que a razão, sem a fé, fica desvairada, sem coerência. 
 

Em resumo, neste capítulo preambular, começamos a dar os primeiros passos na 

vereda que é este Trabalho de Conclusão de Curso. Evidenciamos que o homem é 

um constante buscador do conhecimento da Verdade, não meramente do 

conhecimento verdadeiro, e patenteamos que o termo verdade deriva do presente, do 

passado e do futuro, ou seja, a Verdade é permanente, e não se altera. 
 

Dividido em duas partes, neste primeiro capítulo concebemos suscintamente a união 

e separação do cristianismo com o pensamento filosófico. No primeiro momento, 

compreendemos que a filosofia nasceu mediante a busca do homem pela verdade, 

posteriormente, descobrimos a relevância da visita de Paulo de Tarso à Atenas que 

principiou a união do cristianismo com a filosofia através de diversos filósofos cristãos 

ponderosos que colaboram para a união dessas duas fontes do saber. 

 

Dentre os vários pensadores notáveis, foi salientado sinteticamente a tese de Justino 

de Roma; Clemente de Alexandria; e Orígenes de Alexandria. Gregório de Nazianzo; 

Basílio de Cesareia; e Gregório de Nissa. João Escoto Eriúgena; Anselmo de 

Cantuária; Alberto Magno; e Boaventura de Bagnoregio. 
 

No segundo momento, entendemos os fundamentos da separação do cristianismo 

com o pensamento filosófico que resultou a concepção de uma filosofia autônoma dos 

conteúdos da fé, e constatamos as consequências desta ramificação que geraram o 

fideísmo, que ignora a razão e realça a fé, e o racionalismo, que relega a fé e sobreleva 

a razão, que discutiremos a partir das próximas laudas. 
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CAPÍTULO 2 

FIDEÍSMO E RACIONALISMO: DUAS POSIÇÕES ANTAGÔNICAS 

 

 

Diante da busca pela verdade, o homem proporcionou dois caminhos opositores ao 

caminho das relações entre fé e razão, o fideísmo e o racionalismo, duas correntes 

doutrinárias, uma teológica e outra filosófica que são contrárias entre si, e ajuntadas 

são antagônicas as relações entre fé e razão. 

 

À vista disso, o Concílio Vaticano I, realizado entre 8 de dezembro de 1869 a 18 de 

dezembro de 1870, por meio da Constituição Dogmática Dei Filius, condenou o 

fideísmo “pela sua falta de confiança nas capacidades naturais da razão” (FR 52), e 

similarmente o racionalismo “porque atribuía à razão natural aquilo que apenas se 

pode conhecer pela luz da fé” (FR 52). 

 

A fé precisa da razão, não como sua causa, mas com a função de ser um filtro, assim 

como a razão é um apoio que ajuda a filtrar a fé, purificando-a de irracionalidades, 

porque a fé não se fundamenta na razão, mas pode ser examinada mediante a razão. 

Nesta perspectiva, a Dei Filius “marcou, intensa e positivamente, a investigação 

filosófica de muitos crentes e constitui ainda hoje um ponto normativo de referência 

para uma correta e coerente reflexão cristã neste âmbito particular” (FR 52).  

 

2.1.  A contrariedade do fideísmo 

Fideísmo é uma doutrina que define os princípios metafísicos, morais e religiosos, 

como a existência da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, inalcançáveis através da 

razão, compreendidas unicamente por intermédio da fé. Por este ângulo, a razão é 

desprezada, esquecida e excluída, ou seja, a fé sozinha se basta, é autônoma, livre, 

independente e soberana de si, portanto, só a fé justifica todo conhecimento. 

 

O fideísmo não possui como fundamento a importância do conhecimento racional e 

do discurso filosófico para uma compreensão da fé. O único modo de ver é pela fé, 

fechando os olhos da razão, ou seja, os fideístas procuram se esquivar de qualquer 

tipo de argumentação para que possam apoiar sua fé em Deus sem qualquer auxilio 

da razão. Porém, essa corrente teológica é flagrada em aparente contradição quando 

utiliza a própria razão para expor a doutrina, e depois negá-la em questões de fé. 
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O fideísmo é um sistema de irracionalismo, isto é, de negação da razão.                            

O ponto central do fideísmo é que as questões religiosas não podem ser justificadas 

por meio de argumentos racionais, mas unicamente pela fé. Só precisa ter fé, e 

simplesmente acreditar, não precisa de evidências, apenas possuir fé.  

 

Neste sentido, o fideísmo é uma espécie de coma, um estado de inconsciência o qual 

o homem vive em um profundo sono, acreditando que a fé sozinha é a resposta para 

tudo e todos, deixando de raciocinar, de duvidar e de questionar, fazendo com que a 

consciência renuncie aos esforços de superar as suas limitações. 

 

Como mencionado anteriormente, a Igreja Católica rejeitou o fideísmo por acreditar 

contra a própria razão. A asserção de que a fé é a explicação da universalidade não 

é a fórmula que interpreta a fé católica, posto que a Igreja Católica possui confiança 

na razão humana, porque o Deus que concede a fé, é o mesmo Deus que proporciona 

a razão, ou seja, ambos foram criados por Deus (VAZ, 1999). 

 

A razão é capaz de compreender a existência do Mistério do Deus Uno e Trino, 

entendendo que o Pai gera o Filho, o Filho é gerado pelo Pai, e que o Espírito Santo 

procede do Pai e do Filho, sendo consubstanciais entre si. Similarmente, é apta de 

entender os princípios metafísicos, morais e religiosos, todavia, a razão faz 

compreender. A fé, notadamente, faz experienciar à luz da graça de Deus que é o 

próprio Cristo, ou seja, a razão possibilita o entender, mas apenas a fé proporciona a 

vivência do seu conteúdo. Portanto, a razão não é antagonista à fé, ao contrário, a fé 

é o complemento que confirma a razão, que faz vivenciar aquilo que se compreende. 

 

“Eu creio porque Deus disse! Eu creio porque está na Sagrada Escritura! Eu creio 

porque para Deus nada é impossível!”, é uma postura carregada de fideísmo, posto 

que o homem foi criado por Deus não só para aceitar a fé, porque a fé não é uma 

aceitação cega, sem fundamentos, por força de autoridade imposta por Deus, mas 

uma atitude de vida inteligente, capaz de entender, de aprofundar, e de interpretar. 

Sem a razão, o homem seria levado a trilhar um caminho de doutrina sem critérios. 

 

O fideísmo esquece que a fé é atravessada pelos transtornos, é perfurada pelos 

questionamentos, e é penetrada pelas dúvidas. A razão não é um bloqueio, mas um 

auxílio à fé para responder essas indagações, porque antes da fé ter ponto de 

exclamação, é transpassada pelo ponto de interrogação (MELENDO, 2005). 
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As interrogações são sintomas de quem possui fé, porque o oposto da fé não é a 

incerteza, mas a certeza de que a fé sozinha pode explicar a universalidade.                    

A fé é encontrada em meio a hesitação, no ato ou efeito de ficar indeciso sobre o que 

se deve fazer, dizer e pensar. A fé cresce aos poucos, é provada na dor, assim como 

o ouro é provado no fogo, para se tornar com o tempo um tesouro. 

 

A razão é a chave que abre a porta da fé trancada pelas interrogações, e ao abrir, a 

fé faz com que a razão reconheça a Verdade que já estava em gestação no organismo 

racional. A razão não faz perder a fé, mas confirma racionalmente aquilo que a fé 

enuncia, ao abrir espaço para a pesquisa, para a investigação e para a averiguação. 

 

Assim como a árvore é plantada em um terreno, especificamente em um lugar 

adequado, a fé é plantada por Deus em cada homem no coração. Assim como a 

árvore precisa ser regada diariamente para manter-se viva, e ser podada, caso haja 

membros quebrados, mortos ou doentes, assim o homem precisa zelar pelo dom 

concedido por Deus regando com a água da Verdade, e podando de qualquer ato, 

sentimento ou pensamento contra Deus. Assim como a árvore que cresce aos poucos 

ao longo dos anos, similarmente é a fé (HAHN, 2015). 

 

O fideísmo é uma preocupação para a Igreja Católica, porque pode justificar diversas 

posturas, gestos e atitudes ao declarar que “Deus que mandou”, por exemplo, o ato 

de suicídio, de autocídio ou de homicídio. A fé e a razão caminham lado a lado.              

O fideísta possui unicamente a fé como alicerce de vida, e dependendo da 

compreensão equivocada pode justificar diversas práticas errôneas (ZILLES, 2013). 

 

A fé não é um mero acreditar, mas esse acreditar que a fé é, provém da 

intelectualidade, ou seja, a fé é racional, não é uma adesão incondicional a uma 

hipótese que o homem considera como sendo verdade, sem qualquer prova ou critério 

de verificação, pela absoluta confiança que se deposita na fonte de transmissão.           

A fé é confirmada pela razão, assim como a razão é confirmada pela fé. 

 

O homem não pode provar a fé de Deus, porque Deus não possui fé. Contrariamente, 

Deus prova a fé do homem, sendo o autor da fé, mas não permite que as provas sejam 

além da capacidade de suportar (cf. 1Co 10,13). Um dos propósitos de Deus nas 

provações é consolidar em cada homem uma fé inabalável. A provação não é para 

humilhar ou destruir o homem, mas para que a fé cresça, amadureça e aumente. 
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Através das provações, a vida daquele que possui fé é enriquecida, consolidada e 

fortalecida. A prova exercita a fé, e faz compreender o propósito e os planos de Deus, 

além de manter viva a esperança quanto ao cumprimento das promessas de Deus.   

A fé é provada nas circunstâncias. Quando o homem está vivendo uma situação difícil, 

é necessário não permitir que o problema o ofusque e venha comprometer a fé. 
 

Quando o homem atravessa a prova e a supera, tornar-se maduro. A vida daquele 

que possui fé não é um “mar de rosas”, já que a fé não faz a vida fácil, mas suportável. 

O homem precisa entender que o sofrimento significa que está sendo provado na fé. 

Aparentemente as contrariedades podem ser resolvidas unicamente com a fé, mas a 

fé pela fé não consegue solucionar os inconvenientes sem o auxílio da razão. 
 

As dificuldades, tribulações e perseguições são os momentos oportunos para que o 

homem possa colocar a fé em prática, sabendo que Deus moverá a seu favor.         

Aquele que vive com fé, sabe enfrentar as adversidades. A fé vivenciada nas 

contrariedades é fortalecida. Cada situação adversa é uma oportunidade de 

testemunhar a fé, ou seja, a prova é o teste de Deus para que o homem possa provar 

a fé, não para Deus, mas sobretudo para si mesmo (LIBANIO, 2001). 
 

O episódio de Abraão, por exemplo, personagem bíblico citado no Gênesis, que teria 

vivido provavelmente entre os séculos XXI e XVIII antes de Cristo, retrata que a pedido 

de Deus, Abraão deveria oferecer o seu filho em holocausto. Após ter viajado por três 

dias, Abraão subiu ao monte em Moriá para realizar a vontade de Deus, mas quando 

levantou a faca para sacrificar seu filho, foi impedido (cf. Gn 22,1-19). 

 

Essa perícope, assim como outros acontecidos ocorridos propriamente com Cristo, 

apresenta que a fé possui razão. Abraão não iria sacrificar seu filho por meramente 

ter fé em Deus, mas por ter fé em Deus com a certeza de que Deus é Deus. O fideísmo 

não compreende que a fé é intrinsecamente racional, porque não é imposta, mas 

oferecida ao homem, disposta ao conhecer, ao experimentar e ao praticar. 

 

Não adianta o fideísta deduzir que possuindo fé, Deus favorecerá sua vida. Não pense 

que por ter fé poderá pular do precipício porque a mão de Deus o segurará, ou não 

estudar para a prova, porque Deus sussurra em seus ouvidos as respostas das 

perguntas. Naturalmente que Deus poderá ajudar fazendo lembrar do que estudou, 

acalmar o nervosismo, mas para que Deus possa agir, o homem deve realizar atitudes 

que proporcionam o agir divino, e não esperando meramente que “caia do céu”. 
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Evidentemente que Deus pode empregar o desempregado, mas se o homem não 

procurar emprego, não adianta esperar a ação divina. Deus não age quando o homem 

não concede liberdade para o seu agir. Ao que parece, essas questões não possuem 

relação com a razão, mas a razão é o ato do homem. A fé não se basta por si só, é 

necessário que a fé caminhe igualmente com a razão para que Deus possa agir na 

vida do homem. Neste contexto, a razão não é apenas investigar, mas o agir humano. 

 

Anjezë Gonxhe Bojaxhiu (1910-1997), conhecida como Santa Teresa de Calcutá, é 

um exemplo de fé e de razão. Dizia que “as mãos que ajudam são mais sagradas que 

os lábios que rezam”, ou seja, a fé não é apenas oração, mas uma prática de vida.     

A fé pela fé não é fé, requer obras, de outro modo, estaria morta (cf. Tg 2,26).         

Neste contexto, a fé é ação, se locomove, não fica parada esperando o agir divino, 

mas se movimenta, agindo por amor (cf. Gl 5,6). 

 

Não faltam também perigosas recaídas no fideísmo, que não reconhece a 
importância do conhecimento racional e do discurso filosófico para a 
compreensão da fé, melhor, para a própria possibilidade de acreditar em Deus. 
Uma expressão, hoje generalizada, desta tendência fideísta é o “biblicismo”, que 
tende a fazer da leitura da Sagrada Escritura, ou da sua exegese, o único 
referencial da verdade (FR 55). 

 

Alguns cristãos costumam afirmar que a Sagrada Escritura é tudo do que se precisa, 

contudo, essa afirmativa não se encontra nem na própria Sagrada Escritura, e o 

argumento de que a Sagrada Escritura se basta similarmente é equivocada. 

 

Para a Igreja Católica, a Sagrada Escritura, a Tradição e o Magistério constituem a 

tríade, base do catolicismo. Certamente que a Sagrada Escritura reúne os 

ensinamentos que Deus possui para a humanidade, mas nem tudo que Deus ensinou 

está unicamente em aspecto de escrita (ARAÚJO JÚNIOR, 2014). 

 

A Sagrada Escritura permite que os cristãos conheçam o pano de fundo sobre o qual 

se destaca Jesus de Nazaré, o Antigo Testamento, e o efeito que produziu naqueles 

que o seguiram, o Novo Testamento. A Sagrada Escritura contém os primeiros 

vocábulos da fé, mas não é o único canal de referência. 

 

A fé é o combustível da vida cristã, e por isso é um dos temas centrais na Sagrada 

Escritura. Sendo a fé um dos elementos indispensáveis para quem deseja viver para 

Deus, a Sagrada Escritura é um dos alimentos que aumenta a fé, todavia, não basta 

ler, ouvir e guardar a Sagrada Escritura, mas colocá-la em prática (cf. Lc 8,21). 
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Outras formas de fideísmo latente podem-se identificar na pouca consideração 
que é reservada à teologia especulativa, e ainda no desprezo pela filosofia 
clássica, de cujas noções provieram os termos para exprimir tanto a 
compreensão da fé como as próprias formulações dogmáticas (FR 55). 

 

A teologia cristã procura a razão no interior da fé cristã e, por conseguinte, o 

conhecimento racional possibilita compreender a fé. Trata-se, portanto, de uma 

tentativa racional de abordar a fé por meio das categorias filosóficas greco-romana, 

no início e, posteriormente, modernas. Os teólogos cristãos devem recorrer à exegese 

bíblica e à análise racional para entender, explicar, criticar e defender o cristianismo. 

 

A teologia especulativa, como a filosofia clássica, deve ser utilizada para atestar a 

veracidade do cristianismo, compará-lo a outras tradições ou religiões, defendê-lo de 

críticos, corroborar qualquer reforma cristã, propagar o cristianismo ou para uma 

variedade de outras finalidades. 

 

A Igreja Católica defende o uso da teologia enquanto ciência como estudo racional na 

obediência da fé, que estuda sistematicamente, e com método a partir da Revelação 

na sua totalidade, compilada na Tradição (SANTORO, 1999). 

 

2.2.  A adversidade do racionalismo 

O racionalismo pode ser entendido como o esforço do homem em crer só naquilo que 

pode explicar cientificamente. De maneira geral, podemos exemplificá-lo da seguinte 

maneira: “Eu creio porque a ciência provou que isto é verdade!”. 

 

Esta postura racionalista carrega de positivo uma tentativa do homem de conhecer a 

verdade. Todavia, embora Deus tenha criado o homem com a faculdade de 

conhecimento intelectual, a razão é limitada quando seu objeto de conhecimento é o 

próprio Deus e sua Verdade, ou seja, o racionalismo possui como única via de 

encontro a razão, desprovida de recursos dogmáticos ou divinos, sustentada 

unicamente de comprovações (SANTOS, 2017). 

 

Para essa corrente filosófica, que iniciou com a definição do raciocínio como uma 

operação mental, discursiva e lógica que faz uso de proposições para extrair 

conclusões, isto é, se uma proposição é verdadeira, falsa ou provável. Esse era o 

ponto central comum ao conjunto de doutrinas conhecidas tradicionalmente como 

racionalismo. O racionalismo é em parte, a base do conhecimento filosófico, ao 

priorizar a razão como o caminho para se alcançar a verdade. 
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O racionalismo afirma que tudo o que existe possui uma causa inteligível, mesmo que 

essa causa ainda não possa ser demonstrada empiricamente, como a causa da 

origem do universo, porque somente o pensamento por meio da razão é capaz de 

atingir a verdade, fundamentado nos princípios da busca da certeza, pela 

demonstração, constatação e especulação, atribuindo sustento somente à razão. 
 

A corrente filosófica do racionalismo é em parte, a base da filosofia, ao priorizar a 

razão como o caminho para se alcançar a verdade. Tradicionalmente, o racionalismo 

era definido como operação mental, discursiva e lógica para extrair conclusões.      

Com o decorrer dos séculos no advento do Renascimento, entre o século XIV e o 

século XVI, consolidaram o racionalismo com elaborações matemáticas. 
 

A postura racionalista privilegia a razão em detrimento da experiência do mundo 

sensível como via de acesso ao conhecimento, e considera a dedução como o método 

de investigação, dado que somente o pensamento por meio da razão é capaz de ter 

conhecimento da verdade (PIERANTONI, 1984). 
 

O racionalismo foi elemento significativo da idade moderna para superar a idade 

medieval, dado que privilegia a razão em detrimento das experiências do método 

mítico como se tinha acesso ao conhecimento durante a idade medieval.                

Assim, o racionalismo é fundamentado na busca da certeza pela demonstração. 
 

Nesta perspectiva, o racionalismo firma-se no princípio de que a razão é inata aos 

homens sendo a única fonte do conhecimento da verdade, não reconhecendo que a 

experiência humana possa estar fecundada na fé. O homem passa a acreditar apenas 

no que sua razão consegue comprovar cientificamente, vivendo com uma fé reduzida. 
 

Na visão racionalista, os milagres, as profecias, sobretudo, o mistério da Paixão, Morte 

e Ressurreição de Cristo, como os novíssimos, isto é, os últimos acontecimentos que 

ocorrerão com cada homem no fim da vida terrestre, não é acreditável porque não são 

provados pela ciência (PASQUOTO, 2015). 

 

“A razão humana não é anulada nem humilhada quando presta assentimento aos 

conteúdos de fé” (FR 43). Como referimos anteriormente, o Deus que ocasiona os 

mistérios à fé, é o mesmo Deus que atribui ao homem a razão. Sem a fé, a razão não 

consegue alcançar os mistérios de Deus, e consequentemente, não poderá haver 

desarmonia entre fé e razão, porque a relação harmoniosa entre fé e razão é o 

caminho que conduz à Verdade que não possui metamorfose. 
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Como consequência do racionalismo, a razão sem a fé deslizou para diversos 

sistemas de alguns “ismos” filosóficos, como o ecletismo, o historicismo, o 

cientificismo, o pragmatismo, e sobretudo, o nihilismo. 

 

No ecletismo, sem menção a um absoluto, a razão visita as distintas filosofias, 

colhendo ideias, sem preocupar-se com a coerência, a correlação sistemática, e o 

contexto histórico. Nesta acepção, o homem fica incapaz “de discernir entre a parte 

de verdade de um pensamento e aquilo que nele pode ser errado ou inadequado” (FR 

86), e não diferencia a verdade de um pensamento equivocado por unir ideias e 

concepções heterogêneas fora de seu contexto histórico. “Este gênero de 

instrumentalização não favorece a busca da verdade, nem educa a razão - tanto 

teológica, como filosófica - a argumentar de forma séria e científica” (FR 86). 

 

No historicismo, a verdade está fundamentada em uma filosofia de adequação a um 

determinado período histórico, buscando fazer da história a causa explicativa de todos 

os elementos da cultura, afirmando que há uma sucessão orgânica da evolução, e 

que as peculiaridades locais influenciam os resultados de modo decisivo. Neste 

sentido, “nega-se, pelo menos implicitamente, a validade perene da verdade. O que 

era verdade numa época, afirma o historicista, pode já não sê-lo noutra” (FR 87). 

 

No cientificismo, a razão contenta-se pelas ciências como se fosse a total verdade 

sobre a realidade. “Recusa-se a admitir, como válidas, formas de conhecimento 

distintas daquelas que são próprias das ciências positivas, relegando para o âmbito 

da pura imaginação tanto o conhecimento religioso e teológico, como o saber ético e 

estético” (FR 88). Fora do conhecimento das ciências positivas, mergulha-se no mito, 

no fantasioso, e no irracional, superados em modos primitivos de pensar por 

desconsiderar outros sistemas válidos de conhecimento e reduzir à razão tecnicista. 
 

No pragmatismo interessa ao agir humano, sendo uma “atitude mental própria de 

quem, ao fazer as suas opções, exclui o recurso a reflexões abstratas ou a avaliações 

fundadas sobre princípios éticos” (FR 89). Permanece-se na equipagem da eficiência, 

da competência, e da aptidão dos recursos aos meios aptos para obter o objetivo 

desejado, independentemente de qualquer apreço. 
 

Diferentemente do ecletismo, do historicismo, do cientificismo, e do pragmatismo que 

conduzem a uma concepção comum, o niilismo “é a rejeição de qualquer fundamento 

e simultaneamente a negação de toda a verdade objetiva” (FR 90). 



28 
 

O niilismo, do latim nihil, ou seja, nada, é um termo filosófico que atinge diversas 

esferas da contemporaneidade, desde a literatura até as ciências humanas e sociais, 

cuja característica principal é uma visão cética radical em relação às interpretações 

da realidade, que aniquila princípios, valores e convicções. “Os seus seguidores 

defendem a pesquisa como fim em si mesma, sem esperança nem possibilidade 

alguma de alcançar a meta da verdade” (FR 46). 

 

No niilismo tudo e todos é posto radicalmente em discussão. Os princípios absolutos 

dissolvem-se, e os valores tradicionais depreciam-se. As crenças, concepções e 

preceitos são infundadas e não há qualquer sentido ou utilidade. À visto disso, a vida 

é sem sentido objetivo, propósito ou valor intrínseco. “Antes mesmo de estar em 

contraste com as exigências e os conteúdos próprios da palavra de Deus, é negação 

da humanidade do homem e também da sua identidade” (FR 90). É a desvalorização 

e a morte do sentido, a ausência de finalidade e de resposta aos porquês. 

 

No sistema filosófico niilista resta ao homem o vazio, a desilusão em não encontrar 

um sentido para a vida. Não existe, portanto, qualquer conceito de verdade, porque é 

rejeitado toda a verdade objetiva, e o homem é lançado em um vazio, aprisionado, 

recluso e solitário. “O niilismo está na origem duma mentalidade difusa, segundo a 

qual não se deve assumir qualquer compromisso definitivo, porque tudo é fugaz e 

provisório” (FR 46).  O homem está simplesmente só, e não apenas as representações 

de Deus estão mortas, mas o próprio Deus. 

 

[...] em algumas teologias contemporâneas comparece novamente um certo 
racionalismo, principalmente quando asserções, consideradas filosoficamente 
fundadas, são tomadas como normativas para a investigação teológica. Isto 
sucede sobretudo quando o teólogo, por falta de competência filosófica, se deixa 
condicionar de modo acrítico por afirmações que já entraram na linguagem e 
cultura corrente, mas carecem de suficiente base racional (FR 55). 

 

Ao condenar o fideísmo e o racionalismo, o Concílio Vaticano I declarou que para a 

Igreja Católica, a fé é um dom de Deus pela qual, sob a inspiração divina e com o 

auxílio da graça de Deus, o homem crê que os princípios cristãos são apresentados 

pelo próprio Deus que se autoapresenta, e não por certezas intrínsecas percebidas 

unicamente pela luz natural da razão. 

 

Nesta lógica, a luz natural deve caminhar com a luz divina, assim como a luz divina 

deve caminhar com a luz natural, caso contrário, a luz natural fica limitada no 

conhecimento verdadeiro, e a luz divina fica na superfície, sem aprofundamento. 
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Em suma, damos os passos elementares na vereda que é este Trabalho de Conclusão 

de Curso, ao cogitarmos a discordância de dois extremos: a fé sem a razão, e a razão 

sem a fé, refletindo a contrariedade do fideísmo, e a adversidade do racionalismo, 

posto que a fé necessita da razão para ser eficaz, e vice-versa, uma vez que a fé não 

destrói a razão, mas a aperfeiçoa, e a razão não aniquila a fé, mas a enriquece. 

 

De início, recordamos que a Dei Filius, lançada em 24 de abril de 1870, na vivência 

do Concílio Vaticano I, condenou o fideísmo e o racionalismo, isso porque fé e razão 

são medidas frente à Verdade. A contradição aparece quando uma e outra não 

respeitam suas respectivas áreas de competência. O fideísmo e o racionalismo são a 

expressão do excesso de uma e outra. 

 

Ao utilizamos os substantivos “contrariedade” e “adversidade” nos subtítulos deste 

capítulo, justificamos que fé e razão são contingentes, e não contraditórias ao acesso 

à Verdade. Neste contexto, na primeira parte do capítulo, ponderamos acerca do 

fideísmo em contentar-se apenas com fé, e na segunda parte do capítulo, refletimos 

acerca do racionalismo em satisfazer-se apenas com a razão. 

 

A fé não substitui a razão, como a razão não substitui a fé. Não se trata de substituição, 

mas de complemento. A fé pela fé ou o acreditar só naquilo que a razão pela ciência 

pode provar, não são autossuficientes, porque ambas possuem dependência de um 

complemento uma da outra para obter o conhecimento da Verdade. 

 

Evidentemente que a fé no fideísmo como a razão no racionalismo é autossuficiente, 

mas como evidenciamos no desabrochar deste capítulo, a fé que é fé não é 

meramente ato de crer, mas ato de ação, uma prática de vida. A fé questiona a si 

mesmo, passa por provações, e se locomove, não é estática, e que a razão é uma 

faculdade do homem capaz de procurar saber, mas não é capaz de ter conhecimento 

de tudo e todos, possui limitações que o homem não pode superá-las. 

 

Portanto, o fundamento deste Trabalho de Conclusão de Curso está alicerçado nesta 

base que o capítulo conceitua: a fé e a razão, a razão e a fé, o oposto de nada adianta, 

de nada serve e de nada progride. Neste seguimento, ponderemos a partir das laudas 

subsequentes, explicitamente, a visão contemporânea de João Paulo II ao utilizar do 

pensamento da Patrística e da Escolástica, em Agostinho de Hipona e Tomás de 

Aquino, a comunhão entre fé e razão em um percurso que conduz à Verdade. 
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CAPÍTULO 3 

A CONCEPÇÃO PATRÍSTICA E ESCOLÁSTICA 

 

 

Do século V ao século XV, foi esse o período aproximado que denominamos como 

idade medieval, no qual foram desenvolvidas duas correntes filosóficas: a Patrística e 

a Escolástica. Ambas de concepções cristãs, porém com diferentes abordagens. 

 

A Filosofia Patrística foi desenvolvida entre o século II e o século VIII com o objetivo 

de consolidar, estabelecer e difundir o cristianismo. Alicerçada nas epístolas de Paulo 

de Tarso e no evangelho de João, Apóstolo e Evangelista (6-103 d.C.), a escola 

patrística advogou a favor de diversos conceitos cristãos como a criação do mundo 

por Deus, o pecado original e a ressureição no juízo final, dado que com o 

desenvolvimento do cristianismo, tornou-se necessário explicar seus preceitos.           

Os primeiros pensadores (alguns citados no primeiro capítulo) elaboraram vários 

escritos sobre a fé e a Revelação, buscando conciliar o cristianismo ao pensamento 

filosófico, fundamentando a fé em argumentos racionais, uma vez que somente com 

a conciliação seria possível converter os pagãos ao cristianismo. 

 

A Filosofia Escolástica foi desenvolvida entre o século IX e o século XV com o objetivo 

de aliar a razão aos ideais do cristianismo. Neste período ocorreu uma retomada de 

vários filosóficos gregos, e concebido a Teologia como a ciência que buscava estudar 

de modo sistemático, exegético e doutrinal acerca de Deus, sua existência, natureza 

e atributos, procurando racionalmente abordar a fé por meio do pensamento filosófico. 

 

3.1.  A originalidade de Agostinho de Hipona 

Aurélio Agostinho, conhecido por Agostinho de Hipona é considerado hodiernamente 

a síntese da Filosofia Patrística cujos escritos foram fundamentais no florescimento 

do cristianismo, e no desenvolvimento da filosofia ocidental. 

 

É interessante perceber que Agostinho de Hipona situa-se na passagem do mundo 

greco-romano para a idade medieval ocidental, cujo valor preponderante é o 

cristianismo. De certo modo, o Bispo de Hipona representa essa passagem ao rompe 

com o maniqueísmo e o neoplatonismo, introduzindo uma noção de Deus diferente ao 

pensamento filosófico de até então, caracterizando uma filosofia cristã. 

https://www.sinonimos.com.br/uma-vez-que/
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Influenciado por Ambrósio de Milão (340-397), o Bispo de Hipona passou a novos 

horizontes que indicariam o caminho da fé. Em conformidade com Jerônimo de 

Estridão (347-420), seu contemporâneo, Agostinho de Hipona “re-estabeleceu a 

antiga fé”. Com o Bispo de Hipona, nasceu o filosofar-na-fé amplamente preparada 

pela patrística grega, mas que atingiu maturidade com o Agostinho de Hipona, posto 

que a experiência da fé se tornou o eixo de sua vida, e o seu pensamento adquiriu 

uma nova estatura (BOEHNER; GILSON, 2009). 

 

Em seus primeiros anos, Agostinho de Hipona foi influenciado pelo maniqueísmo e, 

posteriormente, pelo neoplatonismo de Plotino de Alexandria (204-270). O que se 

constata na biografia do Bispo de Hipona é que as suas experiências de vida foram 

determinantes para o seu amadurecimento intelectual, espiritual e emocional, 

sobretudo após se converter ao cristianismo, “quando se lhe deparou a Verdade da fé 

cristã, então teve a força de realizar aquela conversão radical a que os filósofos 

anteriormente contatados não tinham conseguido induzi-lo” (FR 40), e no momento 

posterior, desenvolver uma nova abordagem ao pensamento filosófico. 

 

Rompendo com a cisão entre fé e razão, típica dos Padres da Igreja, com exceção de 

alguns mencionados no primeiro capítulo, o Bispo de Hipona fez a ponte entre o crer 

como modo de entender, e o entender como modo de crer. Todavia, a preocupação 

de Agostinho de Hipona não estava em estabelecer fronteiras entre fé e razão, mas 

sim mostrar que ambas deveriam agir de modo conjunto no esclarecimento da 

Verdade, que não poderia ser outra além da Verdade revelada. 

 

Como afirmado anteriormente, em Agostinho de Hipona encontra-se a síntese da 

Patrística, confluindo correntes do pensamento grego e latino, fundamentado na 

Sagrada Escritura, e sustentada pelo pensamento especulativo. “Com uma história 

pessoal intensa e ajudado por uma admirável santidade de vida, ele foi capaz de 

introduzir, nas suas obras, muitos dados que, apelando-se à experiência, antecipavam 

já futuros desenvolvimentos de algumas correntes filosóficas (FR 40). 

 

Agostinho de Hipona defende as relações entre fé e razão caracterizando através do 

aforismo “intellige ut credas, crede ut intelligas”, ou seja, “entender para crer, crer para 

entender”. Declarando em seus escritos que primeiro a razão prepara para a fé, depois 

a fé ilumina a razão, e finalmente, a fé, iluminada pela razão, conduz ao amor que é 

Deus, e revela a Verdade que é Cristo (BOGAZ; COUTO; HANSEN, 2014). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/347


32 
 

Através de seus estudos, Agostinho de Hipona constatou que não poderia haver fé 

sem pensamento, reconhecendo o valor do pensamento filosófico, uma vez que 

entendia que a razão, em vez de eliminar a fé, possuía a virtualidade de esclarecê-la. 

Para crer é preciso pensar. O homem que crê pensa; crendo, pensa e pensando crê. 

Como a razão se manifestava antes da fé, o Bispo de Hipona reconheceu que a razão 

possuía estreito vínculo com a fé. Portanto, para crer há uma inerente necessidade 

de se entender, e a fé e a razão são os eixos que conduzem a conhecer. 

 

Na filosofia agostiniana, a fé recebe da razão o entendimento necessário para a sua 

autocompreensão, ao passo que a razão ganha impulso da fé, chegando ao momento 

de diálogo entre fé e razão, ou seja, da fé para o entendimento e do entendimento 

para a fé. Assim, o homem crê porque entende e entende porque crê. 

 

O aforismo de Agostinho de Hipona é um círculo hermenêutico. Significa que todo 

conhecimento pressupõe pré-conhecimentos apreendidos por outro caminho, que 

podem posteriormente serem confirmados, desmentidos e modificados. A fé é, 

portanto, um pré-conhecimento em relação à razão, mas a razão seguidamente pode 

transpor criticamente as afirmações dadas pela fé (CUNHA, 2012). 

 

Fé e razão não se tratam de realidades antagônicas, mas convergentes. Para o Bispo 

de Hipona, a fé se traduz como um modo de pensar com assentimento por parte 

daquele que pensa. O homem pensa e ao fazê-lo se debruça naquilo que está 

pensando. A razão não elimina a fé, mas ao contrário, em sua perspectiva, a fé 

estimula a razão, fortalece-a, e ambas se complementam. 

 

O homem é o único animal que pode crer, porque é o único ser que foi dotado de 

razão. Neste âmbito, o homem não pode crer em algo desprovido de um conhecimento 

daquilo que o faz crer, do mesmo modo que não pode pensar sem crer naquilo em 

que se crê. O aforismo agostiniano excita o homem a enxergar o mundo dentro dessas 

duas realidades que se entrecruzam, e não deveriam separar-se. 

 

O aforismo agostiniano proporciona não apenas enxergar no contexto religioso, 

intrinsicamente acerca das relações entre fé e razão, mas similarmente no contexto 

social. É preciso crer no padeiro, por exemplo, profissional que fabrica pães, para 

entender como se faz o pão, assim como é preciso entender a filosofia agostiniana 

para acreditar na filosofia de Agostinho de Hipona. 
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A chave hermenêutica para a compreensão das relações entre fé e razão em 

Agostinho de Hipona é o aforismo agostiniano, que, no entanto, transpõe uma 

modesta harmonização intelectual da razão à fé. Uma vez que alcançada a fé, a razão 

é solicitada a explicar, na medida do possível, o conteúdo da fé. Em vista disso, a fé 

é uma preparação para a razão daquilo em que se acredita, ou seja, a razão é uma 

preparação prévia para a adesão da fé. 

 

Para Agostinho de Hipona, a racionalidade permeia todos os atos do homem. A razão, 

conduz ao entendimento aquilo em que se acredita, em uma permanente circularidade 

de mútua potenciação, e o primeiro passo na via que conduz a razão em direção à 

Verdade é a aceitação da Revelação pela fé (CREMONA, 1990). 

 

A razão sozinha não consegue resolver os questionamentos sobre Deus, o universo 

e o homem, mas com a fé, a razão é iluminada, e entende os fenômenos da existência. 

A fé chama a razão para algo além dela própria, para o mistério. À razão cabe 

investigar os conteúdos da fé. Para entender, uma condição é crer, mas o que é 

entendido exige novamente a fé, e assim por diante. 

 

O homem precisa crer para entender. Este entendimento é realizado racionalmente, 

mas o conhecimento da fé ultrapassa a finitude da razão, e por isso o homem precisa 

novamente da fé para alcançar o conhecimento. Neste sentido, Agostinho de Hipona 

reconhece que a razão, por si só, é insuficiente para conduzir o homem à Verdade. 

Somente com a fé é possível. Ainda assim, a fé não pode prescindir da razão, pois 

somente com a razão o homem poderá explicar à fé abraçada. 

 

As relações entre fé e razão na filosofia agostiniana comportam três momentos 

significativos, sendo que no primeiro momento, a razão ajuda o homem alcançar a fé, 

isto é, preparação à fé pela razão; posteriormente, no segundo momento, a fé orienta, 

conduz e ilumina a razão, ou seja, o ato de fé à razão; e por fim, no terceiro momento, 

a razão, por sua vez, contribui para o entendimento dos conteúdos da fé. Nessa 

acepção, o aforismo “nisi credideritis, non intelligetis”, isto é, “se não credes, não 

entendereis”, manifestou-se o centro da síntese da filosofia agostiniana. 

 

Se a razão não for iluminada pela fé, para o Bispo de Hipona, não consegue alcançar 

seu objetivo de conhecer a Verdade, que é uma pessoa, e a fé não pode crescer se 

não for alimentada pela razão (LADRIÈRE, 2008). 

https://www.sinonimos.com.br/harmonizacao/
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A finalidade do homem para o Bispo de Hipona, enquanto ser racional, é a busca da 

Verdade, o Verbo de Deus, portanto, fonte de felicidade, cujo alcance é a meta de 

perfeição para os homens. Em Agostinho de Hipona, no homem interior habita a 

Verdade. A descoberta é a interioridade, a intimidade do homem com Deus. Portanto, 

quando o homem entra em si mesmo, quando se recolhe a sua intimidade, quando 

penetra precisamente naquilo que é interior, encontrará a Verdade. 

 

Em Agostinho de Hipona, a fé é preenchida de razões, e a razão é transportada de fé. 

Desse modo, fé e razão não podem se separar nem se contrapor, mas devem estar 

unidas, trabalhar juntas, cuja razão auxilia a busca da fé, que por sua vez, não poderia 

ser atingida sem o pensamento racional, sendo canais que ocasionam no homem o 

conhecer, e abrem o caminho para cruzar a porta da Verdade, e perscrutar a Verdade 

para conhecer a Deus, autor de ambas. 

 

A fé supõe a razão, já que não se pode subir ao segundo degrau sem passar pelo 

primeiro. No entanto há certezas que a razão não pode alcançar, então a razão se 

rende à fé, que estende sua mão para que a razão possa enxergar. Para o Bispo de 

Hipona, a fé está a serviço da razão, não é um mero movimento racional, e quando o 

homem crer em algo, a razão passa a buscar o entendimento. 

 

A razão é limitada pela temporalidade, ou seja, pelas categorias do pensamento para 

entender o inteligível, como é o caso de Deus. É neste sentido que a fé pode auxiliar 

a reflexão, é o motor propulsor que faz com que o intelecto, desconhecendo aquilo 

que se busca conhecer, persevere na procura do conhecimento, mas persevere 

amorosamente. Este é um ponto significativo da Teoria do Conhecimento agostiniana, 

posto que o homem somente conhece quando ama. Em contrapartida, para o homem 

amar precisa conhecer. Neste âmbito, a fé proporciona o conhecimento amoroso da 

Verdade que ilumina o caminho que a razão trilha. 

 

As relações entre fé e razão significa sobretudo que Deus não está longe, ao contrário, 

está perto do homem, se realmente se coloca a caminho na busca do conhecimento. 

A tarefa da contemplação da Verdade cabe somente à razão, mas é a fé que motiva 

o caminhar, para que o homem possa entender aquilo que crê. A fé é operante, 

procura compreender. Portanto, em Agostinho de Hipona, a descoberta foi esta, de 

ver a realidade na perspectiva da intimidade. Do ponto de vista, portanto de quem eu 

sou, nem eu mesmo compreendo tudo aquilo que sou. 
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A Verdade não é uma construção humana, mas é conhecida pela Revelação.                 

A condição para o conhecimento da Verdade está em Deus, e o conhecimento racional 

deve ser subordinado ao conhecimento revelado. Apesar de serem de conhecimentos 

diferentes, não se contradizem, cada um possui autonomia em seus objetivos. 

 

Para Agostinho de Hipona, a fé e a razão estão voltadas para o conhecimento desta 

Verdade, que se faz realidade na contemplação face a face com Deus, posto que a 

Verdade é Deus, na pessoa de Cristo. 

 

3.2.  A excepcionalidade de Tomás de Aquino 

Nove séculos após Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, frade da Ordem dos 

Pregadores, popularmente conhecida como Ordem Dominicana, é considerado o 

apogeu da Filosofia Escolástica, Apóstolo da Verdade, cuja influência no pensamento 

ocidental é apreciável. Abraçou a filosofia aristotélica, e tentou sintetizá-la com os 

princípios do cristianismo, caracterizando a metafísica ao serviço da teologia. 
 

No 19º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, conhecido por Concílio de Trento, 

realizado de 1545 a 1563, a filosofia de Tomás de Aquino ocupou lugar de honra, e a 

partir de Leão XIII, foi adotada como pensamento ou uma das correntes filosóficas 

oficiais da Igreja Católica, senão a principal. 
 

Com o surgimento das universidades medievais, a partir do século VIII, persistiu a 

preocupação em torno das relações entre fé e razão, todavia, apenas no século XIII, 

diante do florescimento do aristotelismo, Tomás de Aquino se tornou notável através 

da adaptação da metafísica aristotélica à Igreja Católica. 
 

Em referência às relações entre fé e razão, Tomás de Aquino procurou harmonizá-las 

respeitando a autonomia de ambas. Fé e razão, distintas e relacionadas, seriam as 

duas ferramentas primárias para processar os dados teológicos. Para Tomás de 

Aquino ambas eram necessárias, em outras palavras, a confluência de ambas era 

necessária para conhecer a Verdade do conhecimento de Deus. 
 

Em seus escritos, Tomás de Aquino mesclou a filosofia grega com a doutrina cristã 

ao sugerir que o pensamento racional e o estudo da natureza, como a Revelação, são 

meios válidos de entender as certezas pertinentes a Deus. De acordo com Tomás de 

Aquino, Deus se revela através da natureza e, portanto, estudá-la é um preâmbulo 

para estudar Deus (GUARINO, 2014). 
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O objetivo da filosofia, como para a teologia, em Tomás de Aquino, é utilizar a razão 

para conhecer a Verdade de Deus, e experimentar a salvação através desta Verdade 

que pertence à fé e concerne à razão, posto que na Verdade há uma razão e uma 

filosofia como preparação para a fé, sendo Cristo a Verdade revelada. 

 

O Doutor Angélico acreditava que a Verdade é conhecida pela fé e pela razão, ambas 

possuem origem em Deus, contudo, a fé é a inspiração do Espírito Santo, disponível 

através do ensinamento da Sagrada Escritura, e transmitidos pela Tradição. Contudo, 

diferentemente da luz da razão que é autoevidente, a luz da fé é uma luz infusa. 

 

A teologia, em Tomás de Aquino, é uma reflexão que parte da luz da fé, todavia, não 

é a pura fé, mas fruto da razão iluminada pela fé. A fé, portanto, é um hábito infuso, 

ou seja, é o princípio natural para a razão, consequentemente, a teologia é um hábito 

adquirido pelo estudo que se adquire pela pesquisa sobre o dado da fé. 
 

Razão na filosofia tomista é a faculdade disponível a todos os homens, capaz de 

desenvolver métodos para explicar diversas circunstâncias, é a discursiva dos 

porquês. Modo pelo qual a inteligência se realiza no homem, caracterizada por 

abstração, denominado intelecto, capaz de alcançar o inteligível do sensível, que se 

especifica pela capacidade de avançar o conhecimento verdadeiro, mediante um 

encadeamento lógico, que parte de princípios autoevidentes, denominado raciocínio. 
 

A filosofia observa a coisa enquanto coisa, o fogo enquanto fogo, por exemplo, e 

procura desvendar a natureza própria da coisa, por exemplo, a chama do fogo. 

Portanto, a sabedoria filosófica “se baseia sobre a capacidade que tem o intelecto, 

dentro dos próprios limites naturais, de investigar a realidade” (FR 44). A teologia, ao 

contrário, não considera a coisa enquanto coisa, mas sim no que representa para 

Deus, e aprecia a natureza da coisa enquanto criação de Deus. Portanto, a sabedoria 

teológica “que se fundamenta na Revelação e examina os conteúdos da fé, 

alcançando o próprio mistério de Deus” (FR 44). 

 

Assim, filosofia e teologia não se distinguem, dado que ambas estudam os mesmos 

objetos: Deus, o universo e o homem. Entretanto, os princípios possuem distinções. 

Em conformidade com o Doutor Angélico, para a filosofia, as concepções da razão 

são o suficiente, necessário apenas elaborar argumentos que procedam da própria 

causa da coisa. A teologia, ao contrário, parte da fé, fundamentado na causa revelada, 

ou seja, Cristo, Deus enquanto Deus (COSTA, 1993). 
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À vista disso, a filosofia trata de Deus, do universo e do homem a partir da razão, 

enquanto que a teologia os investiga à luz da Revelação, isto é, da fé em Deus por 

mediação de Cristo, a Verdade revelada. Neste âmbito, a filosofia possui em sua 

autonomia conhecimentos verdadeiros, mas não exaure tudo o que se pode conhecer. 

Assim, é preciso integrá-la à teologia em relação a Deus, o universo e o homem. 
 

Dessa maneira, filosofia e teologia são conciliáveis, desde que a razão ampare o 

caminho até a Verdade revelada, ou seja, o bom uso da razão faz com que o homem 

possa conhecer a Verdade de Deus. Portanto, não deve haver conflito entre fé e razão. 

 

A diferença entre a filosofia e a teologia está no fato de que a primeira oferece um 

conhecimento imperfeito dos mesmos objetos que a teologia está em condições de 

esclarecer em seus aspectos específicos relativos à Revelação. A fé, portanto, 

aperfeiçoa a razão, assim como a teologia aperfeiçoa a filosofia. Deste modo, a fé 

retifica a razão, não a substitui ou a elimina, e a filosofia, como preparação para a fé, 

possui autonomia, porque é formulada com métodos não assimiláveis aos da teologia. 
 

Para Tomás de Aquino, o saber teológico não suplanta o saber filosófico, nem a fé 

substitui a razão, até porque, a Verdade é única. Deste modo, é preciso partir das 

certezas racionais, porque é a razão que as une (NASCIMENTO, 2014). 

 

Tomás de Aquino deduz essa harmonia declarando que a razão, como natureza 

criada por Deus, e a fé, como Revelação do mesmo Deus, não podem contradizer-se, 

visto que procederem da mesma fonte de Verdade. Todavia, apesar dessa harmonia 

entre fé e razão, concebida pelo Doutor Angélico, existe uma relação de subordinação 

da segunda em relação à primeira, uma vez que esta é a luz divina da Revelação, que 

traz ao homem a Verdade vinda diretamente do próprio Deus, entendendo-se que a 

Verdade é Deus. Embora esteja subordinada à fé, a razão funciona por si mesma, 

segundo as próprias leis, ou seja, o conhecimento não depende da fé, mas é um 

instrumento para se aproximar de Deus (JOSAPHAT, 2013). 

 

Uma vez que a razão é o objeto de estudo da filosofia, cujo propósito é descobrir 

conhecimentos verdadeiros, e a fé o objeto de estudo da teologia, cujo intuito é 

esclarecer a Verdade revelada, segue-se que a filosofia está subordinada à teologia. 

No entanto, existe uma relação de interdependência entre ambas, posto que a filosofia 

pode prestar serviços à teologia assim como esta pode prestar serviços àquela, ainda 

que os métodos de uma e de outra sejam diferentes. 
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Para o Doutor Angélico, como já afirmado, “a luz da razão e a luz da fé provêm ambas 

de Deus: argumentava ele; por isso, não se podem contradizer entre si” (FR 43), 

assim, a compreensão filosófica pode contribuir para a compreensão teológica, posto 

que fé e razão são modos diferentes de visar a Revelação. 

 

Destarte, a razão é uma ferramenta às certezas fundamentais de ordem natural, mas 

esta não possui autonomia para penetrar os mistérios de Deus, em função disso, a 

razão é considerada por Tomás de Aquino uma eficaz ferramenta para a fé. Por este 

ângulo, “a fé não teme a razão, mas solicita-a e confia nela” (FR 43). 

 

A fé para a filosofia tomista é o ato de assentir algo que não está explícito, e 

proporciona razão obter com credibilidade o seu objetivo: a Verdade. A fé, portanto, é 

uma luz que os ilumina em momentos difíceis, fazendo-os aceitar questões que o 

homem não é capaz de solucionar, e que a partir de uma adesão pessoal, é o meio 

pelo qual o homem nutre a espiritualidade. Para Tomás de Aquino, somente com a fé, 

o homem é capaz de conceder a aceitação daquilo que não é evidente, que está 

externamente ao alcance do poder, e internamente ao alcance do querer. 

 

A razão para a filosofia tomista orienta as ciências para a tentativa de descobertas de 

questões que se afloram no desenvolver da humanidade. Em Tomás de Aquino, a 

razão é o meio pelo qual o homem domina a natureza através das ciências, nutrindo 

o intelecto, e conduzindo o homem ao conhecimento das leis naturais do cosmos, 

todavia, a razão não pode caminhar sem a fé, uma vez que a razão não consegue 

abarcar todo o conhecimento. Por isso, a fé se infiltra como uma chama a iluminar, e 

orienta o homem, fornecendo respostas, embora não compreendidas racionalmente. 
 

Em conformidade com o Doutor Angélico, a razão é uma obra de Deus ao homem, e 

a fé é um dom que Deus concede e, por isso, exige uma adesão pessoal, conduzindo 

a Deus. que pode melhorar a si e sua sociedade. A razão requer provas, e a fé requer 

aceitação. A fé e a razão, harmonizadas, fazem do homem um ser completo. 

 

Na filosofia tomista a razão goza da certeza, mas não goza da visão, por isso, se sente 

segura, mas não satisfeita. A razão é cativada pela fé, porque está fixa na fé, mas não 

por seu bem próprio que é a evidência do objeto, mas porque faz aderir a Deus. Assim, 

“a fé é de algum modo exercitação do pensamento; a razão do homem não é anulada 

nem humilhada, quando presta assentimento aos conteúdos de fé; é que estes são 

alcançados por decisão livre e consciente” (FR 43). 



39 
 

De acordo com Tomás de Aquino, não existe dupla verdade, uma da fé e outra da 

razão, dado que a verdade não pode contradizer a Verdade, mas existem dois modos 

diferentes de conhecê-la. Pela razão, a Verdade é conhecida em virtude de seus 

questionamentos. Pela fé, a Verdade é conhecida em virtude do impulso de Deus.        

A razão não contraria a fé, posto que quando se busca a verdade, leva à Verdade. 
 

Apesar de Tomás de Aquino inserir-se em confronto com o averroísmo, movimento 

escolástico do século XIII que retira da fé o conteúdo racional com a intenção de 

refutá-la, o Doutor Angélico traça o percurso entre fé e razão, apresentando-as sem 

anular o mérito de ambas, deste modo, como explicitado anteriormente, filosofia e 

teologia são ciências diferentes, mas não são conflitantes. 
 

Em conclusão, neste último capítulo, término da vereda deste Trabalho de Conclusão 

de Curso, ao cogitarmos as relações entre fé e razão na visão dos principais 

expoentes, Agostinho de Hipona, síntese da Filosofia Patrística, e Tomás de Aquino, 

apogeu da Filosofia Escolástica, reconhecemos as referências da argumentação de 

João Paulo II ao defender as relações entre fé e razão explicitada na Fides et Ratio. 

 

O ponto primordial de João Paulo II, assim como é o ponto fundamental na filosofia 

agostiniana e tomista é a Verdade, isto é, o Evangelho, que não se trata meramente 

dos quatro livros da Sagrada Escritura, não é uma coisa, não é um lugar, mas é uma 

pessoa, Jesus de Nazaré que denominamos Cristo. Aquele que Paulo de Tarso 

anunciou em Atenas como refletimos no primeiro capítulo. Cristo é a Verdade (cf. Jo 

14,6), que não se altera ou evolui, e nem se modifica. Princípio e fim, alfa e ômega. 

 

Apesar dos diferentes traços que o Bispo de Hipona e o Doutor Angélico possuem, 

ambos estão alicerçados na Verdade do Deus que se revela. A fé e a razão se cruzam 

no primeiro momento, porque Deus que as criou, e no segundo momento, porque 

ambas direcionam para o Cristo, Deus encarnado. Fé e razão, conciliadas, faz com 

que o homem mergulhe em Cristo, fonte de toda graça. 

 

“Em Jesus Cristo, que é a Verdade, a fé reconhece o apelo último dirigido à 

humanidade, para que possa tornar realidade o que experimenta como desejo e 

nostalgia” (FR 33). Não se trata de uma visão dogmática, mas de uma Teoria do 

Conhecimento. Fé e razão não se excluem, mas se cruzam, se dialogam e se 

completam. Dado que o princípio do conhecimento provém da razão, a fé confere à 

razão o conhecimento de Cristo, oferecendo o sentido da Verdade. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso consistiu em elucidar as relações 

entre fé e razão a partir da Fides et Ratio em João Paulo II. Portanto, o problema 

fundamental analisado, foi demonstrar a necessidade da unidade recíproca entre fé e 

razão, que devem caminhar juntas, posto que não se opõem, refletido a partir da 

relação dialógica expressa no aforismo de João Paulo II de que “a fé e a razão 

constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a 

contemplação da Verdade”, simbolizando a ascensão ao conhecimento de Cristo. 

 

Com efeito, o itinerário para a elucidação do pensamento de João Paulo II se deu em 

três momentos distintos, porém complementares. Considerado metaforicamente 

como uma vereda, no primeiro momento, a intenção expressa consistiu na 

apresentação histórica da união e separação do cristianismo com o pensamento 

filosófico. No segundo momento, aprofundamos as consequências da separação da 

fé e a razão no auge da idade medieval, indagando o fideísmo e o racionalismo.           

No último capítulo, exprimimos as relações entre fé e razão em Agostinho de Hipona 

e Tomás de Aquino, alicerces do pensamento de João Paulo II. 

 

A filosofia wojtyliana patenteada na Fides et Ratio é o compêndio da filosofia 

agostiniana e tomista. A filosofia proposta no documento pontifício postula que o 

homem não deve perder o anseio de investigação do saber, mas estar construindo, e 

se abrindo a novos meios para o alcance do conhecimento que devem ser explorados, 

principalmente quando a intenção é o bem-estar da humanidade. A ideia de Deus não 

é inata no homem, dado que possui a capacidade para conhecê-lo espontaneamente 

por meio de Jesus de Nazaré, a Verdade em pessoa. 

 

Lembremo-nos do aforismo grego insculpido no Templo de Delfos, construído em 

honra à Apolo, o deus grego do sol, da beleza e da harmonia, “gnōthi seauton”, isto é, 

“conhece-te a ti mesmo”. Esse conhecimento de si mesmo faz com que o homem 

possa se enxergar distinto dos outros seres existentes, dado que é um conhecimento 

inerente ao homem, único ser criado que possui a capacidade racional. Em João Paulo 

II, a razão confere potencial de conduzir o homem a si e aos outros, descobrindo-se, 

realizando-se e compreendendo-se (FERREIRA, 2006). 
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Em conformidade com o Romano Pontífice, o desejo de alcançar a Verdade não pode 

ser menosprezado e, sim, apoiado como um agente capaz de transformação. Mesmo 

quando a intenção é provar algo que transcende os limites do conhecimento, o homem 

deve ser incentivado a continuar investigando. É preciso que as pesquisas orientem o 

homem para a Verdade.  Por este ângulo, fé e razão são duas realidades que não se 

opõem, mas devem caminhar juntas na busca da Verdade, visto que a Verdade é 

reconhecida pela comunhão dessas duas áreas do conhecimento. 

 

Conforme refletimos no desabrochar deste Trabalho de Conclusão de Curso, é a 

razão que fornece ao homem a fundamentação para o bem acreditar, e é o bem 

acreditar que faz com que o homem procure cada vez incansavelmente a Verdade, 

mesmo sendo fatigante a construção do conhecimento, o homem não pode parar, 

posto que o anseio pela Verdade é uma característica imprescindível do homem. 

 

A razão auxilia metodicamente o homem nas descobertas das certezas, e a fé o 

ampara quando não obtém respostas precisas a partir da experiência realizada.             

A busca pela Verdade, por parte daquele possui fé, se realiza em um movimento em 

que se encontra a Revelação e a busca da razão. Desse modo, por um lado, a fé se 

torna pura, por outro lado, a razão, se enriquece, porque pode ser ampliada. 

 

Para o Romano Pontífice, a razão orienta a ciência para a tentativa de descobertas 

de questões emergentes que se afloram no desenvolver da humanidade, acolhendo 

uma certeza em virtude de evidências intrínsecas, mediatas ou imediatas.                         

A fé, ao contrário, torna-se advogada da razão, quando a razão abre espaço para a 

fé. Todavia, João Paulo II não condena a razão, apenas salienta que a fé é uma virtude 

teologal que ocasiona no homem a atitude de aceitar em Deus. Independentemente 

que a razão se esforce para provar determinadas proposições, somente a fé é capaz 

de lhe conceder a aceitação de que não pode obter tudo o que quer.  

 

Pela fé, o homem entrega-se a Deus livremente. Deste modo, o homem que adere o 

dom de Deus procura conhecer, entender e fazer a vontade de Deus. Ter fé, de acordo 

com o Romano Pontífice, não é meramente acreditar em Deus, porque até os 

demônios acreditam em Deus, mas não possuem fé em Deus. A fé é incontida adesão 

à Verdade de Deus, não pela evidência, mas pela Revelação. Assim, a fé não é uma 

luz que dissipa as trevas do homem, mas uma lâmpada que guia os passos na noite. 
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A fé não possui a pretensão de encontrar todas as explicações e nem de responder a 

todas as perguntas, mas nutre uma confiança inabalável na presença de Deus no 

caminho da existência. Bebido na fonte de Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, 

João Paulo II salienta que a fé ilumina a razão, equilibra a conduta humana e 

ultrapassa a dimensão simplesmente racional. À luz disso, a fé possibilita à razão 

configurar a cidadania nos parâmetros necessários para a construção de uma 

sociedade consolidada, fraterna e afetuosa. 

 

Ainda que a fé esteja acima da razão, em João Paulo II, não pode haver desarmonia 

entre uma e outra, posto que o Deus que revela os mistérios e infunde a fé no homem, 

é o mesmo Deus autor da razão. Não há como o homem negar a si mesmo, nem a 

Verdade contradizer a Verdade (CARVALHO, 1998). 

 

A fé, de acordo com João Paulo II, não só ilumina a razão, mas similarmente abre 

caminhos, e impulsiona o homem na abertura para o outro, e faz com que o homem 

saía de si, do mundo individual, para um mundo comunitário. A fé ilumina o caminho, 

mas não tira a liberdade, o discernimento ou a razão do homem, pelo contrário, clareia 

a razão. O Romano Pontífice ainda conceitua que para os que gozam do dom da fé, 

a luz divina alumbra em situações difíceis, fazendo-os aceitar questões que não são 

capazes de solucionar, dado que a fé consolida, integra e ilumina a luz natural. 

 

Para filosofia wojtyliana, a fé protege a razão das tentações de desconfiança nas 

próprias capacidades. A incentiva de se abrir a horizontes amplos, mantém viva a 

busca dos fundamentos e, quando a razão é aplicada no relacionamento entre Deus 

e o homem, apenas se enriquece. Por outro lado, não é somente a fé que ajuda a 

razão, semelhantemente, a razão, com os seus meios, pode colaborar pela fé. 

 

João Paulo II argumenta que a fé e a razão provêm da fonte da Verdade, o Lógos, 

que atua no âmbito da Redenção. A compreensão de Verdade desenvolvida na Dei 

Verbum e assumida na Fides et Ratio é categorizada como evento histórico, salvífico 

e universal que se resume em Cristo. Nesta perspectiva, compreendemos a segunda 

parte do aforismo de João Paulo II ao declarar que “foi Deus quem colocou no coração 

do homem o desejo de conhecer a Verdade e, em última análise, de O conhecer a 

Ele, para que, conhecendo-O e amando-O, possa chegar também à verdade plena 

sobre si próprio”, visto que Deus ocasiona no homem a Verdade. Sendo assim, fé e 

razão são as duas asas do homem que liga à Verdade que é Jesus de Nazaré. 

https://www.sinonimos.com.br/alumbra/
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Para o Romano Pontífice, a Verdade da Revelação se encontra em Jesus de Nazaré, 

e possui diversas vias para se alcançar a Cristo, posto que a Verdade possui valor 

salvífico. Deste modo, a relação entre Verdade e liberdade, atinge o máximo grau, 

dado que Cristo é a Verdade libertadora (cf. Jo 8,32). 

 

Em João Paulo II, portanto, as relações entre fé e razão são de suma importância para 

que o homem contemple a Verdade e, consequentemente, possa encontrar a si 

mesmo. Assim como o esposo e a esposa se unem em matrimônio, e adstritos 

concebem o filho, fruto da união matrimonial, similarmente é a fé e a razão unidas, 

engendram no homem o conhecimento da Verdade, o saber de Cristo. 

 

O Romano Pontífice conclui, portanto, que a fé é fundamental para raciocinar, sendo 

que, a fé sem a razão está morta, e que a razão é servidora para avaliar ou confirmar 

a fé. A razão não encaminha o homem a se render ao sentimentalismo imaturo, e nem 

exaltar em detrimento da fé, mas possibilita um caminho equilibrado. Trata-se de uma 

necessidade da fé para purificar a razão. À vista disso, fé e razão, para o Romano 

Pontífice, são necessárias para que o homem possa compreender a realidade e, por 

conseguinte, vivê-la corretamente (NEUHAUS, 2008). 

 

Essa relação recíproca entre fé e razão é um tema constante na história da Igreja 

Católica, e explica por si, o motivo pelo qual a tradição intelectual católica é rica, 

valiosa e acentuada, talvez, ao contrário, de qualquer outra linha de conhecimento 

tradicional. Fé e razão, portanto, funcionam de modo complementar. Salienta João 

Paulo II que a razão é uma obra de Deus inerente ao homem, e a fé é um dom que 

Deus lhe concede. Enquanto a razão por si só, não pode causar fé, o uso da razão é 

uma parte do homem de vir à fé, e serve para apoiar a fé em diversas maneiras.  

 

A proposta deste Trabalho de Conclusão de Curso, no entanto, mantém distância da 

pretensão de refletir as relações entre fé e razão de modo teológico, dogmático ou 

canônico em João Paulo II, mas que fé e razão, cristianismo e pensamento filosófico, 

recuperem a unidade profunda que as torna capazes de serem coerentes com a sua 

natureza, no respeito da recíproca autonomia, posto que uma complementa a outra. 

 

Na visão do Romano Pontífice, fé e razão devem ajudar o homem a encontrar o 

sentido necessário para sua existência e alcançar a Verdade, uma vez que a fé 

proporciona a razão a obter com agilidade o seu objetivo, a Verdade. 



44 
 

Não há dúvida que filosofia e teologia são ciências distintas. A filosofia procede por 

raciocínios lógicos, e a teologia, procede a partir do ato de fé na Revelação entre o 

homem e Deus procurando um certo entendimento dessa relação. No entanto, essa 

distinção não ocasiona necessariamente a uma separação. Apesar de óticas diversas, 

são adjuntas. A primeira, por um movimento de subida, do homem até Deus, 

considerado sob a luz da razão que interroga. A segunda, por um movimento de 

descida, parte de Deus ao homem, considerados sob a luz da fé.  

 

Filosofia e teologia constituem um par de gêmeos peculiar, sendo que uma não pode 

separar-se totalmente da outra, embora cada uma possua a própria identidade. 

Ambas estão confiadas a missão de conservar a sensibilidade pela Verdade, não 

permitindo que o homem seja afastado da busca (PANNENBERG, 2008). 

 

As contribuições que foram apresentadas neste Trabalho de Conclusão de Curso 

salientam que fé e razão são indissociáveis, ou seja, devem caminhar juntas se 

quisermos alcançar o conhecimento da Verdade acerca das perguntas fundamentais, 

como: Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? Em conformidade com João 

Paulo II, só poderão ser respondidas se partirmos da especulação filosófica, e 

passarmos ao conhecimento da autorevelação de Deus que é oferecido pela fé. Este 

há de ser o itinerário a ser percorrido por quem busca a Verdade aderido fé e razão. 

 

Por tudo o que foi apresentado, podemos concluir que entre fé e razão não existe 

contradição, mas sim convergência na busca pela única Verdade. À luz da fé e da 

razão provêm ambas de Deus e, por isso, não podem contradizer-se. Todavia, para 

que exista harmonia entre elas, é indispensável que a filosofia retome a consciência 

de seu eminente papel entre as ciências, mediante a metafísica, no qual a razão vai 

em busca da causa primeira e do fim último de todas as coisas. Do contrário, a filosofia 

ficará reduzida a uma mera interpretação dos fatos sobre determinados campos. 

 

Fé e razão são complementares, e cada uma deve reconhecer que precisa da outra. 

Deste modo, deve ser rejeitado o fideísmo e o racionalismo. Ao fideísta deve-se dizer, 

“raciocina, para que possas conhecer à verdadeira fé”, e ao racionalista, “tenha fé em 

Deus, para que possas compreender”. À luz disso, a razão, por ser limitada, não pode 

conhecer toda a Verdade, tendo necessidade da fé. Por outro lado, nenhum homem 

deve ter fé sem se dar conta das razões que possui fé, posto que a fé não é um ato 

sentimental, mas um ato de inteligência que, movida pela vontade, adere a Cristo. 
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APÊNDICE 

BIOGRAFIA DE JOÃO PAULO II 
 

 

João Paulo II nasceu em 18 de maio de 1920, no município de Wadowice, localizado ao sul da Polônia, 

à cinquenta quilômetros de Cracóvia, onde residiu até 1938. O caçula dos três filhos de Karol Wojtyła 

e de Emilia Kaczorowska. Batizado em 25 de junho de 1920 com o nome de Karol Jósef Wojtyla. Ficou 

órfão de mãe aos 8 anos de idade, em 13 de abril de 1929. Estudou no Colégio Marcin Wadowita. Aos 

18 anos mudou-se para a Cracóvia onde estudou na Universidade de Jaguelônica, enquanto se 

dedicava ao estudo de filologia e diversas línguas. Prontificou-se como voluntário na biblioteca, além 

de ter sido obrigado a participar no alistamento obrigatório, contudo, se recusava a atirar. Ainda na 

Universidade de Jaguelônica participou de diversos grupos teatrais, atuando principalmente como 

dramaturgo. Nesta época seu talento para as línguas floresceu aprendendo doze línguas diferentes, 

nove das quais usou extensivamente como Romano Pontífice. Para evitar a deportação para a 

Alemanha, trabalhou de 1940 até 1944, em diversos empregos como mensageiro para um restaurante, 

operário em uma mina de calcário, e para uma indústria química, quando as forças nazistas fecharam 

a Universidade de Jaguelônica em 1939 após a invasão da Polônia, na Segunda Guerra Mundial. Seu 

pai, um suboficial do Exército Polonês, morreu de ataque cardíaco em 1941, o deixando como o último 

sobrevivente do grupo familiar, dado que seus irmãos faleceram anteriormente. Sua irmã, Olga, morreu 

antes de seu nascimento. Seu irmão, Edmund, morreu quando tinha 12 anos de idade. Após a morte 

de seu pai, começou a considerar a vocação ao ministério sacerdotal. Em outubro de 1942, bateu às 

portas do palácio arcebispal de Cracóvia e pediu ao arcebispo para estudar, posteriormente, aos 22 

anos de idade entrou no seminário clandestinamente. Terminada a Segunda Guerra Mundial, continuou 

os estudos na Faculdade de Teologia da Universidade de Jaguelônica. Em 29 de fevereiro de 1944 foi 

atropelado por um caminhão da Wehrmacht. O oficial alemão da Wehrmacht socorreu-o e o enviou 

para um hospital, onde passou duas semanas se recuperando de uma concussão e um ferimento nos 

ombros. A sobrevivência do acidente ocasionou a confirmação de sua vocação. Ordenado presbítero 

em 1º de novembro de 1946. Em 4 de julho de 1958 foi nomeado por Pio XII bispo auxiliar da 

Arquidiocese de Cracóvia, ordenado epíscopo em 28 de setembro de 1958. Em 13 de janeiro de 1964 

foi nomeado arcebispo metropolitano de Cracóvia, e em 26 de junho de 1967 foi elevado ao cardinalato 

por Paulo VI. Em agosto de 1978, após a morte de Paulo VI, votou no conclave que elegeu João Paulo 

I, todavia, após 33 dias de ser eleito faleceu, precipitando outro conclave. O segundo conclave de 1978 

começou em 14 de outubro, 10 dias após o funeral de João Paulo I. Na tarde de 16 de outubro, após 

oito escrutínios, foi eleito como o 264º Bispo de Roma de acordo com a ordem cronológica da lista dos 

Romanos Pontífices. O primeiro Bispo de Roma eslavo da história, e o primeiro não italiano em 455 

anos, adotando o nome de João Paulo II. De acordo com a imprensa italiana, com 99 votos dos 111 

eleitores participantes. Com apenas 58 anos de idade, tornou-se o segundo Romano Pontífice jovem 

documentado da história desde Pio IX em 1846, que tinha 54 anos. Escreveu 14 cartas encíclicas, 46 

cartas apostólicas, 15 exortações apostólicas, e 11 constituições apostólicas. Beatificou em torno de 

1.340 Servos de Deus, e canonizou cerca de 450 Santos(as). Realizou 104 viagens apostólicas fora da 

Itália e 146 no interior do país. Visitou 317 das 333 paróquias romanas. Em 13 de maio de 1981, quando 

adentrou na Praça de São Pedro, no Vaticano, para discursar em uma audiência, foi baleado e 

gravemente ferido por Mehmet Ali Ağc, um atirador turco, membro do grupo militante fascista que fez 

uso de uma pistola semiautomática de 9mm Browning Hi Power, atingindo-o no abdômen, perfurando 

o cólon e intestino delgado. Em 31 de março de 2005, após uma infecção urinária, com a doença de 

Parkinson avançada, entrou em choque séptico, infecção com febre alta e baixa pressão arterial, mas 

não foi encaminhado para o hospital. Em vez disso, foi-lhe oferecido um acompanhamento por uma 

equipe de médicos no palácio apostólico. Em 02 de abril de 2005, em torno das 15:30 de Roma, 

exclamou em polaco suas palavras finais, “pozwólcie mi odejść do domu Ojca”, ou seja, “deixe-me partir 

para a casa do Pai”, para seus assessores, e entrou em coma, cerca de quatro horas depois. Faleceu 

em seu apartamento privado, às 21:37 de Roma, 16:37 de Brasília, de um choque séptico, colapso 

cardiovascular circulatório irreversível, 46 dias antes de completar 85 anos de idade. 


