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Prefácio

No início de abril de 2020, recebi uma ligação de 
minha amiga e mestra Lina Boff, que me convidou 

para fazer um prefácio de um livro que estava lançando. 
Tratava-se de uma segunda edição de uma obra de escato-
logia, de sua autoria, agora revista e ampliada, que buscava 
estar atenta a novas questões que eram suscitadas pela teo-
logia, mas que visava também aquelas pessoas que estavam 
na frente dos trabalhos pastorais e missionários pelo mundo 
afora, sobretudo, nas grandes periferias das nossas cidades, 
onde a crise e a força da esperança convivem juntas. Quem 
conhece a história de vida da Lina, os anos que viveu na  
amazônia e depois os trabalhos realizados nas comunidades 
do rio de Janeiro, sabe que essa sempre foi uma preocupa-
ção nítida de seu ministério teológico, pelo qual sempre se  
preocupou em sentir com o povo, encarnar-se com ele, res-
ponder a ele, querendo oferecer algo concreto que possa trazer  
sentido e ainda indicar pontos de seguimento. 

receber esta ligação e este convite foram motivos de 
alegria para mim, pois tenho pela Lina uma profunda 
admiração e respeito. Tive a graça de ter sido orientado 
por ela na minha pós-graduação e muito do que observo 
na escatologia partiu de suas provocações. Também foi 
uma alegria poder rever seus escritos e ver o modo como 
relaciona as grandes questões levantadas pelo vaticano II 
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com as aspirações sociais, na busca por um entendimento 
bíblico, no intuito de trazer sintonia para uma caminhada de 
um povo, que tem uma história e que no percurso dela vai se 
alimentando de uma esperança que sempre nos impulsiona 
e nos chama para um fim bom, para novos céus e para uma 
nova terra, que é o título que ela deu ao livro e que se apoia 
na mais profunda e rica tradição bíblica e cristã. Lina Boff 
é uma pessoa especial e tenho por ela profunda admiração 
e respeito. acredito que a segunda edição deste livro reúne 
aspectos caros de sua proposta teológica e constitui um 
legado autêntico de seu pensamento, capaz de oferecer 
respostas, provocar novas perguntas e encantar para uma 
esperança que sempre se faz necessária.

No entanto, a motivação pela qual ela nos oferece este 
livro vem fortalecida pela situação que hoje nos desafia en-
quanto humanidade e sociedade, também enquanto Igreja 
e comunidade de esperança. No início de 2020, a humani-
dade se viu às voltas com um novo vírus, a CovID-19, que, 
rapidamente, mostrou a sua força e se espalhou pelo mun-
do, levando apreensão, insegurança, doença, sofrimento e 
milhares de mortes. este novo coronavírus que surgiu no 
interior da China, rapidamente se espalhou pela europa, 
depois américa, restante da Ásia, África e oceania. Milha-
res de pessoas foram contaminadas, milhares de pessoas 
perderam as suas vidas, toda uma estrutura econômica e 
social foi desafiada e nossas respostas se mostraram frágeis 
para o dilema que se aproximava, que avançava e inquietava 
nosso ser e todas as perspectivas de entendimento e de futu-
ro. em questão de dias vimos corpos empilhados na Itália, 
espanha, depois nos estados unidos e o mesmo ocorreu no 
Brasil, tristemente, nas periferias, o que acusou da manei-
ra mais forte a nossa hipocrisia, os nossos limites e a nossa 
deficiência social. o que poderíamos esperar e para onde  
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deveríamos caminhar? o que dizer diante da morte, quando 
ela vem tão rápida e nos pega desprevenidos, sozinhos, dis-
tante das pessoas que amamos e sem qualquer tempo para 
pensar e meditar sobre ela? vemos aqui que a simples teori-
zação da morte, que muitas vezes é produzida pela escatolo-
gia, torna-se insuficiente diante de tantos rostos que choram 
e sofrem suas perdas e que nos acusam que nossas respostas 
prontas tão pouco alimentam e confortam nestes momentos. 
Faz-se necessário um novo movimento, uma nova percep-
ção, um novo posicionar e entender sobre o morrer e de que 
forma podemos ser solidários para com estes e estas que es-
tão a nossa volta. surgem novas perguntas. 

Por falta de tratamento e de vacinas houve a recomen-
dação para se fazer um isolamento social e em questão de 
dias as pessoas se viram trancadas em suas casas, reunidas 
em família ou isoladas de tudo, apreensivas, inseguras e sem 
uma esperança concreta para poder se afirmar. as escolas e 
universidades foram fechadas, as igrejas não poderiam mais 
se reunir e novas alternativas de interação precisaram ser 
criadas e uma nova forma de ser Igreja também se fez neces-
sária, uma vez que o templo “de pedra” se fazia fechado e as 
pessoas se viam novamente ao redor de uma mesa, tranca-
das em suas casas, ou mesmo sozinhas e isoladas, como que 
os discípulos da sexta-feira santa, escondidos, com medo 
e na insegurança diante do perigo que estava fora. a Igre-
ja em saída necessitava se fazer criativa, a fim de atender e 
perceber os sinais dos tempos, onde a atitude e a responsa-
bilidades se faziam cada vez mais necessárias. ao mesmo 
tempo em que avançava a pandemia, a irresponsabilidade 
de alguns governantes também aparecia, o que tornava a si-
tuação do povo, sobretudo dos mais pobres, um grito ainda 
mais forte e urgente. Quem poderia esperar por eles? Quem 
poderia estar e ser com eles? onde poderiam dormir, viver 
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e até mesmo morrer dignamente? enquanto alguns conse-
guiam se isolar no conforto de suas casas, outros eram jo-
gados às novas estrebarias, ao relento, sem identidade e sem 
nome. enquanto alguns tinham comida em fartura, outros 
padeciam sem trabalho, sem o pão de cada dia, sem assis-
tência e na indiferença de uma sociedade que se acostumou 
a viver em muros, em classes, separada e anestesiada da dor, 
cega para o outro de quem não se faz próxima.

este mal que nos chegou com força em 2020 e em ques-
tão de poucos meses nos assombrou, mostrou toda a nossa 
pequenez e limites humanos, mostrou também nossa inca-
pacidade de viver harmonicamente como sociedade, des-
respeitando o chamado da criação e a proposta de uma casa 
comum, a qual o Papa Francisco nos lembrou tão bem. uma 
crise de humanidade que acusa uma crise de nossa espe-
rança. é bem provável que quem leia este texto em um pe-
ríodo próximo do lançamento deste livro tenha todos estes 
eventos com detalhes em sua memória e em seu cotidiano. 
Já aqueles que lerão depois, têm aqui acentos de um breve 
relato, que não devemos esquecer e sim fazer memória, para 
que nossa visão cristã e nossas teologias tenham os pés na 
realidade e consigam contextualizar os discursos de uma es-
perança que sempre se faz nova. a esperança é um horizon-
te que nos chama e nos convida a um momento novo, mas 
também é força que nos impulsiona e nos faz seguir adiante, 
apesar de tudo, mesmo contra toda a esperança. 

é aqui que entra com força o livro de Lina Boff e a 
proposta que ela nos apresenta: Nova Terra – Novos Céus. 
a escatologia nos fala de um futuro prometido, de uma 
realidade que ultrapassa os limites de nossa razão e que não 
temos a capacidade de discernir, vemos como em imagens, 
tentando antever, experimentando tempos favoráveis, em 
que a graça nos acolhe e nos convida a uma nova abertura. 
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ao mesmo tempo, a escatologia toca a realidade presente, ela 
se faz sentir na história, na caminhada de um povo que vive 
e sente uma esperança concreta, real, verdadeira, que liberta 
os cativos, que dá de comer aos famintos, que transforma 
a sociedade em um novo espaço e em uma nova estrutura, 
onde todos tenham vez e possam responder ao chamado 
último de sua vocação, que é ser em Deus, que é ser com 
Deus, que é ser um humano verdadeiro naquele que nos 
dá o sentido da verdadeira humanidade, que é Cristo Jesus. 
somente assim é que se tem sentido em falar de um novo 
céu, pois Deus não é um estranho, mas é alguém próximo, 
é alguém que partilha a nossa vida, a nossa história, a nossa 
dor, tristeza e esperanças. 

o livro que aqui apresentamos traz este recorte. ele bebe 
da narrativa bíblica para instigar aspectos da caminhada. ele 
retoma avanços do vaticano II que nos provocam a ser Igreja 
de modo diferente. ele é atento a grande esperança que se 
alimenta das pequenas coisas, das pequenas esperanças que 
nos fazem sentir e olhar o mundo de modo novo, na atenção 
as dores, aos gritos, aos lamentos do povo, às angústias e 
às esperanças, pois é junto a eles e com eles, junto ao povo 
é que se pode deslumbrar as riquezas das verdades da fé. 
assim Deus veio até nós, ele se fez um de nós e se fez povo. 
assim devemos fazer, ir ao povo e ser um com eles, para 
alimentar a nossa esperança e para responder ao chamado 
de um reino que se faz na justiça, no amor e na paz. 

Que este livro nos inspire, nos alimente e nos encoraje!
agradecemos a Lina por este presente e desejamos a 

todos uma boa leitura!

Cesar Kuzma
Teólogo leigo, casado e pai de dois filhos.  

Doutor em Teologia e professor-pesquisador da PUC-Rio.





Do que trata este livro

Trata da índole escatológica da nossa vocação, na Igreja; 
da vivência desta vocação desenvolvida e celebrada 

no Grande sacramento da eucaristia; da Nova Criação 
trazida por Jesus Cristo; e da experiência de Comunhão que 
a Igreja peregrina faz com toda a humanidade histórica e 
trans-histórica, salva em Jesus Cristo, na sua caminhada de 
esperança como novo Povo de Israel.

ao considerar a Igreja escatológica do vaticano II e o 
seu desenvolvimento, como iniciam todas as quatro partes 
do livro, este privilegia a escatologia do sétimo capítulo da 
Constituição Dogmática Lumen gentium, a partir da qual, são 
comentados e interpretados os parágrafos desta Constituição, 
em partes, como seguem no texto do presente livro.

Na Parte Primeira destacam-se parágrafos da teologia 
que fundamentam a índole escatológica da nossa vocação, 
o Projeto divino da Primeira Criação, a Nova Criação na 
tradição do NT e por fim a Promessa da Nova aliança 

Na Parte segunda destacam-se parágrafos que falam do 
Grande sinal da eucaristia como Memorial, a escatologia 
nele contida, a tradição das Comunidades apostólicas como 
caixa de ressonância na interpretação da Última Ceia.

Na Parte Terceira vislumbramos tudo em figuras porque 
o capítulo vII da LG afirma que a Nova Criação já veio com 
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a ressurreição de Cristo, o senhor. Por isso, vivemos em 
tensão pelo fato de querermos estar com ele, mas ainda 
gememos e sofremos nesta terra. Junto com toda a criação. 

Na Parte Quarta, a mais longa, destacam-se parágrafos 
que apresentam a teologia da comunhão dos santos por ser 
a comunhão um tema muito caro à igreja tornando-se seu 
ícone. esta parte tenta explicar as relações existentes entre 
a Igreja peregrina e a Igreja celeste, na única Igreja de Jesus 
Cristo. veja o índice do livro e leia os textos para saber mais 
detalhes.

Notas de orientação para a leitura dos parágrafos citados 
no texto:

o número dos parágrafos citados, vem seguido pelo 
número dos parágrafos das atas do Concílio, texto de onde 
foram traduzidos para o português. 

•	 A repetição de algumas partes de tais parágrafos, 
ao longo do texto apresentado, tem como propósito 
mostrar o desenvolvimento de interpretação e de 
aplicação à vida de fé, das orientações pastorais e 
da doutrina escatológica dos padres conciliares.



ParTe PrIMeIr a

a índole escatológica  
da nossa vocação

I. A Igreja escatológica do Vaticano II e seu 
desenvolvimento

a Constituição Lumen gentium é a espinha dorsal do 
Concílio vaticano II e é permeada da ação redentora de 
Cristo que leva a humanidade e toda a criação, à vida 
plena que transcende a vida terrena. Mas ao mesmo 
tempo, esta vida opera no tempo presente como germe de 
comunhão, de esperança e de salvação, germe que realiza a 
índole escatológica da nossa vocação, apresentada em seu 
capítulo vII. 

esta direção dá à Igreja uma dinâmica a partir da 
qual, toda a pessoa que confessa sua fé em Jesus Cristo, o 
Éscatos, entra no horizonte da índole escatológica não só da 
Igreja, mas de toda a humanidade que vive a comunhão, a 
esperança e a salvação da vida humana e de toda a criação. 
Todos os povos abertos aos valores universais encontram, 
na iluminação da verdade que vem de um único Deus, a 
comunhão e a unidade de todo o gênero humano. 

Paulo vI define a Igreja com um tríplice olhar, através 
dos séculos. Primeiramente, dirige-se ao passado, ao seu 
ponto de partida e origem: o divino fundador, Jesus Cristo. 


