


As ideologias estão aí e permanecerão por um longo tempo. Ma-
terializamos nossas escolhas em cada pleito eleitoral por meio de 
nossos votos, ação necessária a ser executada com responsabili-
dade ética, cidadã e cristã. Em tempos de polarizações agressivas, 
desrespeitosas e reducionistas, mesmo entre cristãos, penso valer 
a pena mais uma vez pontuar as limitações de nossos polos. Penso 
que considerar os extremos é pedagógico:  expondo os excessos 
somos desafiados a assumir posições mais equilibradas em ambos 
os lados.
Fulton J. Sheen (1895-1979) foi arcebispo católico da diocese de 
Rochester, New York; atuando durante todo o período da Guerra 
Fria fez observações muito pertinentes aos extremos ideológicos 
do período. Novas roupagens são percebidas, mas os ranços ex-
tremistas de outrora ainda são visíveis. Acompanhemos algumas 
de suas observações: “O mundo moderno nega a culpa pessoal e 
admite apenas crimes sociais, não há lugar para o arrependimento 
pessoal, mas apenas para reformas públicas, Cristo foi separado 
de Sua cruz; o noivo e a noiva foram apartados. O que Deus uniu, 
os homens separaram. Como resultado, à esquerda está a cruz; à 
direita, o Cristo. Cada um tem esperado novos parceiros que o to-
mará num tipo de segunda união adúltera. Surge o comunismo e 
toma a cruz sem significado; a civilização ocidental pós-cristã es-
colhe o Cristo incólume”1. O pecado foi erradicado em nossa so-
ciedade; já não precisamos dos deuses, religiões, sacrifícios, muito 
menos da graça.
A respeito do lado que convencionamos chamar de esquerda, 
Sheen registra: “O comunismo escolheu a cruz no sentido de que 
trouxe de volta a um mundo egoísta um senso de disciplina, ab-
negação, rendição, trabalho duro, estudo e dedicação a objetivos 
supraindividuais. Mas a cruz sem Cristo é sacrifício sem amor. Con-
sequentemente, o comunismo produziu uma sociedade autoritá-
ria, cruel, opressora da liberdade humana, repleta de campos de 
concentração, pelotões de extermínio e lavagens cerebrais”2. Gos-
to da abordagem do arcebispo; ele nos apresenta os pontos positi-
vos do “lado esquerdo”, mas não omite as consequências negativas 
do movimento. São homens e mulheres falíveis e pecadores que 
implantam ideias, que executam as ações, que tomam as decisões. 
Admiro a perspicácia de Chesterton ao afirmar: “O homem é uma 
contradição em termos; ele é uma fera cuja superioridade às outras 
feras consiste em ter caído”3. 
A respeito do lado que convencionamos chamar de direita Sheen 
registra: “A civilização ocidental pós-cristã tomou o Cristo sem a 



cruz. Mas um Cristo sem sacrifício que reconcilia o mundo com 
Deus é um pregador itinerante barato, feminizado, sem cor, que 
merece ser popular por Seu grande Sermão da Montanha, mas 
também merece a impopularidade pelo que disse sobre sua divin-
dade, de um lado, e sobre o divórcio, juízo e inferno do outro... 
Sem cruz, Ele não se torna nada senão um precursor provocante 
da democracia ou um humanista que ensinava a fraternidade sem 
lágrimas”4.  Aqui temos um Cristo “gente boa”, amigo, alegre e fes-
teiro. Um homem para se ter uma boa conversa, desde que não 
seja sobre justiça social, pecado ou santidade de vida. São homens 
e mulheres falíveis e pecadores que implantam ideias, que execu-
tam as ações, que tomam as decisões.
A separação entre a cruz e Cristo não é desejo recente; desde os 
dias em que Jesus transitava pela Terra Prometida a tentativa fora 
feita: “E dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita 
e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra 
ele, balançando a cabeça e dizendo: — Ei, você que destrói o santu-
ário e em três dias o reedifica! Salve a si mesmo, se você é o Filho 
de Deus, e desça da cruz! De igual modo, os principais sacerdotes, 
com os escribas e anciãos, zombando, diziam: — Salvou os outros, 
a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel! Que ele desça da cruz, 
e então creremos nele. Confiou em Deus; pois que Deus venha li-
vrá-lo agora, se, de fato, lhe quer bem; porque ele disse: “Sou Filho 
de Deus.” Também os ladrões que haviam sido crucificados com 
ele o insultavam”5. Ladrões, homens cultos, líderes na sociedade e 
religiosos profissionais clamavam pelo Cristo sem a cruz, o Messias 
sem o sofrimento.
Na igreja de Cristo, enquanto instituição humana, também encon-
tramos esse estilo de vida; e não é de hoje, o apóstolo Paulo já 
denunciou: Vejam com que letras grandes lhes escrevo, de próprio 
punho, estas palavras finais! Aqueles que procuram obrigá-los a se 
circuncidarem desejam causar boa impressão para outros, a fim de 
não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cris-
to pode salvar”6. Hoje encontramos líderes e comunidades tidas 
como cristãs vivendo as duas realidades. Uma pregando e vivendo 
o Cristo sem a cruz: uma fantasiosa vida de vitórias constantes, de 
prosperidade material – o paraíso é aqui e agora. A outra realidade 
prega e vive a cruz sem Cristo: uma extenuante vida de sofrimen-
to, amargura masoquista, nega a graça divina – o inferno é aqui e 
agora.
Não será difícil encontrarmos paralelos entre extremos políticos e 
religiosos. São homens e mulheres falíveis e pecadores que implan-
tam ideias, que executam as ações, que tomam as decisões, seja no 
âmbito dito secular, seja no âmbito dito sagrado.
A certa altura do embate entre o padre Miguel e o professor Lú-
cifer, registra Chesterton: “O novo e infantil mundo que ele havia 
visto tão repentinamente não havia sido visto pelos homens. Aqui 
estavam ainda sob suas velhas desconcertantes, perdoáveis, inú-
teis querelas, com muito a ser dito em ambos os lados, e com tão 
pouco sendo necessário de ser realmente dito. Sentiu uma feroz 
inspiração repentinamente; ele iria acertá-los onde estavam com o 
amor de Deus7”.
Acredito que cristãos, defensores apaixonados dos polos, têm fa-
lado muitas coisas desnecessárias; deveriam se encontrar no amor 
de Deus.
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O que você pensa sobre a afirmação de que parte da sociedade 
atua como se tivesse “domesticado” Jesus? Que ações nos reve-
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1. O que você diria a alguém que acredita e defende a ideia de que 
no cenário político brasileiro um lado está sempre certo e o outro 
lado sempre errado?

2. O que você listaria de contribuições positivas vindas dos lados 
polarizados em nosso cenário político?

3. Como você acredita que os lados de nossa polarização política 
podem se encontrar no amor de Deus?
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