
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUCAS EVANGELISTA LOPES DE CARVALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TEOLOGIA DA CRUZ SEGUNDO LUTERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELO HORIZONTE 

2018



 

LUCAS EVANGELISTA LOPES DE CARVALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TEOLOGIA DA CRUZ SEGUNDO LUTERO 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Curso de Teologia do Centro Universitário 
de Maringá (UNICESUMAR). 
 
Área: Teologia Reformada. 
Assunto: A Teologia da Cruz Segundo Lutero 

 

 

 

 

 

 

 

BELO HORIZONTE 

2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho: 
A todos que creem e permanecem fiéis as 
escrituras, buscando em Deus a revelação 
desta e Dele, comprometidos com a sua 
verdade e vontade soberana, batizados pela 
cruz de Cristo e pelo Espírito Santo.



 

AGRADECIMENTOS  

 

 

 Agradeço a Deus que, diariamente, renova as suas misericórdias sobre mim e 

pelo amor incondicional que me constrange. 

 Agradeço a minha esposa, Larissa Falabella, que diariamente decide me 

amar e me incentiva na busca em ser cada dia uma versão melhor de mim. 

 Agradeço a minha mãe, Nilse Rosa, e a cada um dos familiares e amigos que 

testemunham minhas escolhas e decisões e são suporte e companhia tanto nas 

conquistas como nas derrotas. 

 Agradeço também aos professores e tutores de cada uma das matérias 

ministradas no curso de Teologia da Unicesumar pelo empenho, zelo e excelência 

que tiveram e por tornar essa jornada acadêmica prazerosa e enriquecedora, 

mesmo com tantos desafios e percalços. 

 Agradeço, por fim, pela oportunidade de estudar e pelas ferramentas a mim 

apresentadas, para que, de posse de tamanho conhecimento, eu continue buscando 

e trilhando um caminho da excelência e usando dessas ferramentas para auxiliar 

tantos outros a encontrar direção e excelência também. 

 A Deus toda honra e glória, seja Ele exaltado, louvado e engrandecido, 

Amém!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Toda a nossa teologia precisa ser 

reinterpretada à luz da cruz porque, no 

fundo, a verdadeira teologia é a teologia da 

cruz”. 

(Mark Shaw) 



 

RESUMO 

 

Esse estudo justifica-se por Lutero tratar de diversos assuntos teológicos, como a 
verdade, ministério, religião, doutrina e outros, através de uma ótica que tem a cruz 
como lente. Cristo é o centro do evangelho, das boas novas, e a cruz é parte 
fundamental no entendimento e na revelação da vida, do propósito e da missão de 
Jesus. Sendo assim, o objetivo desse texto é apresentar à ótica e as lentes pelas 
quais Lutero trabalha e se baseia teologicamente através da exposição, revelação e 
contemplação da cruz, o papel crucial e intransferível dessa em sua teologia, 
ministério e cosmovisão, os pontos chaves da teologia da cruz e o processo e a 
ação de Deus que contribuiu com a construção do pensamento de Lutero.  
 
 

Palavras-chave: Exposição. Revelação. Contemplação. Realidade. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A cruz, seu significado, simbologia e ensinamentos são tratados, em geral, de 

maneira rasa, porém são indiscutíveis o seu papel e a grande riqueza dessa na 

história do cristianismo. Ela é o símbolo que representa a maior história de amor e 

sacrifício da humanidade. Ela não deve ser ignorada, suprimida ou simplificada, ao 

contrário, deve ser observada, entendida e estudada, na verdade, indo além, ela 

deve ser experimentada, vivenciada. 

Nesse sentido, como experimentar a cruz de Cristo? Qual o poder da Cruz? O 

que a Cruz nos ensina? O que a Cruz revela? Muitos apresentam a cruz, mas 

quantos já foram apresentados por ela? Mais que um símbolo, mais que uma 

história, a cruz carrega uma verdade que vai além das palavras. A cruz não deve ser 

tratada apenas como um detalhe na história, na verdade é bem mais que isso. 

Para responder essas e outras questões, apresentaremos a Teologia da Cruz, 

segundo Lutero, onde aponta caminhos para a revelação através dessa, do sacrifício 

e morte de Cristo. A cruz é o ponto central na Teologia de Lutero e oferece as 

respostas para o ministério e a vida. Lutero sugere que devemos passar um tempo 

de contemplação diante de Cristo crucificado até que a realidade do sacrifício e 

sofrimento de Jesus seja revelado e perceptível. Essa contemplação deve trazer a 

consciência plena da condição humana e a dimensão dessa realidade 

individualmente, a fim de levar o homem a entender a sua contribuição pessoal no 

sofrimento e morte de Cristo e a um processo individual de coparticipação nesse 

sofrimento e dedicação total a Deus e a Cristo. 

Ao estudar a Teologia da Cruz segundo Lutero, as dimensões da realidade 

ficam expostas e é perceptível que o sacrifício de Jesus na cruz é um processo 

compartilhado, a fim de que o homem seja ministrado e batizado pela cruz. 

 

 

2. A TEOLOGIA DA CRUZ 
 

Segundo McGrath (2014), o termo ‘Teologia da Cruz’ foi usado pela primeira 

vez em 1518, durante a disputa de Heidelberg, onde Lutero apresenta uma teologia 

prática, diferente do que normalmente era exposto, ou seja, teologias doutrinárias. 

Santos (2007, n.p) escreve que “em Heidelberg, distinguindo entre o cristianismo 
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evangélico bíblico e as corrupções medievais, Lutero entendeu que a igreja medieval 

seguia o caminho da glória ao invés do caminho da cruz”. Era o tempo do início de 

grandes questionamentos sobre a religião, vindo de um longo período em que a 

igreja não sofria com discussão de grande magnitude alguma. Sendo assim, a 

apresentação dessa teologia por Lutero foi surpreendente para essa época.  

McGrath (2014, p. 14, 15) explica que “essa theologia não é uma doutrina 

abstrata de Deus, mas uma teologia prática da vida cristã, moldada segundo a vida e 

morte de Cristo, que favorece a humildade, a fé e o amor ao próximo”. A cruz foi a 

vertente de Lutero para basear sua teologia, ela era o viés da sua cosmovisão. Nela 

Lutero concentrava toda a fonte de suas ideologias e pensamentos, baseando essa 

teologia na experiência da crucificação de Cristo e em seu sofrimento.  

McGrath (2014, p.22) diz que “a celebrada teologia da cruz de Lutero é 

produto do mesmo processo de reflexão que levou Lutero à sua doutrina da 

justificação”, ou seja, a construção e estruturação dessa teologia tem por princípio o 

mesmo direcionamento de suas doutrinas, na verdade essas doutrinas o levaram a 

teologia da Cruz. McGrath (2014, 16) afirma: 

Um tema fundamental deste estudo é que o surgimento da celebrada 
“Teologia da Cruz” de Lutero, no decorrer de 1509 a 1519, deve ser 
entendido como um aspecto de compreensão mutável de Lutero sobre 
como a humanidade pode encontrar aceitação aos olhos de um Deus santo 
e justo. A theologia crucis de Lutero emerge do contexto de suas reflexões 
sobre a doutrina da justificação, particularmente da sua tentativa agonizante 
e extensa de entender o que significa falar da “justiça de Deus” - um 
leitmotif teológico que ocupa um papel proeminente na epístola de Paulo 
aos Romanos. 

O verdadeiro conhecimento de Deus, na percepção de Lutero, passa pelo 

Cristo crucificado e essa revelação está atrelada a graça de Deus para com a 

humanidade.  

Kuchembecker (2011, n. p), escreve que: 

Deus sofreu na cruz na unidade com a pessoa de Cristo. O sofrimento de 
Cristo como Deus é estabelecida na concreta unidade da identidade da 
pessoa de Cristo, comunicação idiomática. Para Lutero, o Deus triúno e 
Jesus crucificado pertencem juntos. Deus é identificado com o crucificado, o 
que nos impele para a clara distinção das pessoas. 

O olhar de Lutero, ao redescobrir o significado da cruz, é essencial para 

reinventar todo o seu pensamento teológico por entender que o sacrifício de Cristo 

na cruz não revelava apenas o sacrifício de um homem ou do sacrifício do Deus em 

forma de homem, mas do próprio Deus, sendo um com Cristo e também da 

humanidade, participante tanto quanto por contribuir com o pecado. Um reforço 

dessa afirmação está nas palavras de Santos (2007, n. p): 
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Para Lutero a cruz é a marca de toda a teologia. “No Cristo crucificado é 
que estão a verdadeira teologia e o verdadeiro conhecimento de Deus.” 
Conhecer a Deus pela cruz é conhecer o nosso pecado e o amor redentor 
de Deus. Deus, na cruz, destrói todas as nossas ideias preconcebidas da 
glória divina. 

Conhecer a Deus passa pelo entendimento da necessidade do sacrifício de 

Cristo e dos por menores e maiores que envolvem esse, separando o homem da 

indiferença que a religião pode causar quando ignora a profundidade e a importância 

deste. Rieth (2003, p. 9) explica que: 

Lutero leva a sério as palavras: “Se alguém quer vir após mim, a si mesmo 
se negue, tome a sua cruz e siga-me” (Mt 16.24), mas não quer interpretá-
las na direção de um ascetismo radical ou de uma experiência mística. As 
pessoas cristãs igualam-se a seu Mestre em tudo, inclusive no sofrimento. 
Em razão disso, assumem também sua ignomínia e o desprezo contra sua 
pessoa. A vida cristã caracteriza-se como um estado de baixeza, 
correspondente à situação de humilhação pela qual Cristo passou. A vida 
cristã é uma jornada marcada pelo sofrimento, um discipulado sob a cruz. 
Ela conduz ao sofrimento. O sofrimento de Cristo torna-se presente 
diariamente na existência da pessoa crente. Não se trata de um sofrimento 
de escolha própria, voluntarioso, algo que Deus rejeita por completo.  

Percebe-se que a teologia da cruz de Lutero nos enreda para um caminho de 

percepção prática do evangelho e não apenas doutrinária. É perceptível que seus 

questionamentos são um clamor pelo entendimento e revelação. 

 Indo mais profundo na teologia da cruz, McGrath (2014, p. 41) afirma que “é 

importante determinar exatamente o que o ensino de Lutero sobre a justificação de 

fato é e como as várias linhas de ensinamento se entrelaçam na theologia crucis”. 

Essa “novidade teológica” é um legado de Lutero e permanece sendo de grande 

valia de estudo. A teologia da cruz nos instiga a ver Deus, não onde se deseja, nem 

como se de que Ele seja, mas permitindo que seja onde Deus se revela, da forma 

como Ele mesmo se revela, ou seja, através da cruz. Neto (2015, p. 442, 443) diz: 

Trata-se de um programa de vida. Por isso ela se mostra como sendo uma 
nova maneira de se fazer teologia. No debate de Heidelberg (1518) Lutero 
traça os parâmetros desta teologia (teses 19-20). Deus não é reconhecido 
através das obras, mas através do sofrimento e da cruz. No contexto das 
teses 19 e 20 do Debate podemos considerar estas obras como sendo as 
obras de Deus na Criação. Podemos dizer que Lutero rejeita o 
conhecimento de Deus através das obras enquanto esforço moral e virtuoso 
do homem na transformação do mundo físico, bem como conhece a Deus 
através de um conceito de Criação onde se emprega a teoria aristotélica do 
ato-potência e essência-substância-acidente. (…) Assim Deus não pode ser 
conhecido através de um condicionamento comportamental ou treinamento 
através de boas ações que não comprometem o homem em transformar 
sua realidade. Por outro lado, não podemos conhecer Deus através de um 
racionalismo que não recupera, para a teologia, a noção de subjetividade e 
dignidade. 

Foi através da cruz que Deus se manifestou, em sofrimento, totalmente 

exposto. Isso mostra que Deus atua de modo totalmente diferente do que se espera. 



5 

 

Ele, na cruz, quebra toda e qualquer ideia de glória. A teologia da Cruz esclarece 

que o Deus da cruz desfaz o conhecimento anterior, e agora, revela um 

conhecimento Dele muito distinto do outro suposto conhecimento de Deus em sua 

glória. 

A cruz é o caminho de justiça. Esse caminho participa o cristão, que é alvo da 

graça e justiça de Deus. Como coparticipante, o mesmo deve se humilhar diante da 

cruz de Cristo e carregar a sua cruz, nas palavras de Cristo, como revelado no 

Evangelho de Mateus 16:24 (A BÍBLIA, 1993): “Então disse Jesus aos seus 

discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a 

sua cruz, e siga-me”. Essa é uma decisão de pertencimento, permitida por Cristo, 

iniciada por Ele através da cruz e disponível ao homem que se revela crucificado 

com Ele. Rieth (2003, p. 9, 10) revela que: 

Há uma pertença mútua entre a cruz de Cristo e a cruz da pessoa crente, a 
qual exclui toda e qualquer ideia de mérito humano. A vida da pessoa cristã 
é um “ser crucificado com Cristo”. Isso está relacionado intrinsecamente 
com a obra de Cristo e não apenas à doutrina da santificação. 

O cristão crucificado com Cristo revela a obra da cruz através de uma vida de 

total entrega, retidão e devoção, entendedor da maravilhosa graça e favor, que, de 

graça, o arrebatou. 

 

 

2.1 A EXPOSIÇÃO A CRUZ 

 

O entendimento da Teologia da Cruz de Lutero, passa pela exposição literal a 

cruz de Cristo, exposição que revela e dá consciência ao homem do seu pecado e 

da sua miséria. Essa boa consciência deve levar o homem ao sacrifício diário em 

busca de santidade, sabedor de que a salvação não é possível por méritos próprios, 

mas por uma vida que revele a Cristo. Uma mudança de pensamento acontece 

mediante a exposição a cruz. McGrath (2014, p. 155) escreve: 

As lembranças de Lutero certamente são consistentes com as mudanças na 
iconografia ocorridas por volta do ano 1500. As imagens mais antigas de 
Cristo como o terrível “Juiz do mundo”, que espalhavam terror, foram 
substituídas por uma imagem mais pastoral do Cristo crucificado como 
fundamento da misericórdia divina. Cristo era visto cada vez mais como o 
intercessor misericordioso dos pecadores, e cada vez menos como o 
rigoroso juiz dos pecadores. 

 O impacto dessa verdade deixa claro que é preciso que o homem reconheça 

ser participante da cruz, participante do sacrifício e voluntariamente decidir carregar 

a sua cruz e participar também da ressurreição e vida de Cristo.  
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 A cruz deve revelar Deus ao homem. Ele se deixa ser conhecido pelo homem 

através da cruz revelando ao homem a sua fraqueza e vergonha carregadas por 

Cristo na cruz. Deus se mostra na condição do homem, impotente frente à morte e 

sob julgamento dessa. Dessa forma, Deus, através da cruz, faz o homem conhecer 

o seu pecado e descobrir o amor que o leva a redenção (FIGUEIREDO, 2013). 

 A cruz revela ao homem a verdade da salvação, mostra de maneira clara o 

plano de Deus e leva a uma nova perspectiva. Na ótica de Shaw (2004, p.31): 

A teologia da cruz, aplicada à questão da salvação, transformou o meu 
entendimento. A morte de Cristo é a conquista que me salva, não os meus 
passos atrapalhados nessa escada da salvação. A menos eu viva pela fé na 
conquista dos eventos ocorridos na sexta-feira da Paixão e comprovada 
pelas surpresas do Domingo de Páscoa, jamais entenderia como Deus 
pode justificar e aceitar como seu filho um pecador que merece a maldição, 
e não sua benção. Mas quando aprendo a ver Deus e sua salvação na 
perspectiva da cruz, vejo as coisas de uma maneira diferente. 

 A salvação é inteiramente realizada por Deus através de Cristo e mostra um 

plano infalível e, de certa forma, inteligível ao homem, que deve se render a Deus e 

vive uma vida de devoção e gratidão por tamanho favor imerecido. 

 É preciso considerar a integralidade e a centralidade da cruz na teologia de 

Lutero. McGrath (2014, p. 206) diz que: 

Lutero preserva a ênfase tradicional na cruz como um foco simbólico da fé 
crista, compreendendo-a como uma lente pela qual os mistérios da fé 
podem ser focalizados. Mas Lutero entende a cruz como algo muito maior 
do que um mero instrumento de iluminação teológica e a vincula às 
profundas ansiedades existenciais da humanidade diante do sofrimento, da 
ambiguidade radical de um mundo às sombras e, sobretudo, do medo da 
morte e da condenação. A cruz destrói nossos preconceitos e 
pressuposições inadequados e enganosos para que uma “teologia 
verdadeira” possa emergir em seu lugar. 

 Sendo assim, a cruz tem papel fundamental, não sendo um simples ato ou 

desfecho de uma história, mas o ponto de partida e do plano salvífico de Deus, 

McGrath (2014, p. 206) reforça essa afirmação escrevendo que “a teologia começa 

ao pé da cruz; ela não começa em algum lugar qualquer para, então, integrar a cruz 

às suas categorias predeterminadas”. McGrath (2014, p. 207, 208) explica: 

Para Lutero, a cruz é, portanto, o fundamento e critério de uma teologia 
autenticamente cristã, que esclarece como o crente deve existir nas 
sombras de um mundo de pecado e dúvida e que desafia as preconcepções 
humanas naturais daquilo que Deus é e de como deveria agir. A theologia 
crucis se contrapõe a qualquer noção de teologia como especulação 
intelectual ou a qualquer tentativa de entender cognitivamente as coisas. Ela 
reconhece a fragilidade e esquivez essencial do nosso conhecimento de 
Deus e sua resistência à sistematização ou reificação. 

 Para entender onde, para Lutero, se inicia a construção da teologia da Cruz, é 

preciso passar pela contemplação, pela exposição à cruz. McGrath (2014, p. 207) 

afirma que: 
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Para Lutero, a teologia verdadeira começa com a contemplação do Cristo 
crucificado. Somos chamados para interagir com a cruz não simplesmente 
por um processo de dissecação intelectual que leva àquelas abstrações 
teológicas muitas vezes chamadas de “teorias da expiação”, mas também 
através da imaginação e das emoções humanas. Para usar a celebrada 
expressão de Agostinho, que teve um impacto tão profundo na 
espiritualidade agostiniana da baixa idade média precisamos ver com “os 
olhos do coração”. 

  Reforçando, é indispensável uma contemplação do Cristo crucificado como 

uma fonte da realidade do todo (MCGRATH, 2014). Mais que uma contemplação, 

uma verdadeira exposição à cruz, ao Cristo crucificado e à revelação do sofrimento 

de Cristo e a permissão divina de se deixar ser conhecido são necessários para 

tamanho entendimento dessa teologia de Lutero. Nas palavras de McGrath (2014, 

208): 

Teologia tem a ver com a cultivação de um hábito de atenção ao Cristo 
crucificado, que foca e se concentra naquilo que pode ser conhecido sobre 
Deus por meio desse evento histórico específico e dessa imagem espiritual. 
Precisamos aprender a ver a cruz, a imaginar esse evento histórico em 
nossa própria mente, permitindo que sua dor, seu desespero e sua violência 
tenham um impacto em nós. 

 É no campo pessoal que essa teologia se encontra. A revelação deve ser 

individual, conduzida, guiada e acompanhada pelo Espírito Santo evidenciada pelo 

próprio Deus, que se revela através do Filho em amor e graça, não sem antes, 

passar pelo martírio terrível e agonizante do conhecimento de nossos pecados e 

mazelas. 

 Os principais temas da Teologia da Cruz de Lutero, de acordo com McGrath 

(2014), são: A theologia crucis como uma teologia da revelação contrária à 

especulação, quebrando com as barreiras predeterminadas da auto revelação de 

Deus; Demonstra aspectos da revelação de Deus sendo compreendida como 

indireta e oculta, não podendo acontecer de maneira imediata e completa; Através 

da paixão de Cristo, de seu sofrimento na cruz, que inicialmente se deve buscar a 

auto revelação de Deus acima da razão e capacidade humana e discernir Deus; A fé 

como predicado para conhecer ao Deus oculto em sua revelação e sua participação 

direta no plano salvífico; Por fim, o conhecimento de Deus através do sofrimento 

como decisão do próprio Deus de forma ativa. 

 Assim, fica evidente os principais pontos da Teologia da Cruz, segundo 

Lutero, que deposita na cruz a totalidade de sua teologia. Para McGrath (2014, p. 

218):  

Deus é revelado na cruz de Cristo. No entanto, enquanto os cristãos 
contemplam o terrível espetáculo da morte de Cristo na cruz, eles são 
forçados a reconhecer que Deus não parece se revelar de todo ali naquela 



8 

 

cruz. Esse reconhecimento é fundamento para uma apreciação correta do 
significado da teologia da cruz de Lutero e subjaz às suas referências a um 
“Deus crucificado e oculto”. O Deus crucificado é um Deus cuja natureza e 
presença estão veladas no momento da revelação. Qualquer tentativa de 
procurar por Deus em outro lugar senão na cruz de Cristo deve ser 
imediatamente rejeitada como especulação vã: o teólogo é forçado, talvez 
contra sua vontade, a conviver com o mistério do Deus crucificado e oculto. 
“Verdadeiramente, tu és Deus oculto.” (Is 45:15). 

A chave que dá acesso a tamanhos mistérios e revelações que estão 

disponíveis somente na cruz e em sua exposição só ocorrerá mediante a fé que 

provém do próprio Cristo, nela crucificado e transpassado, a fim de que Deus seja 

revelado ao homem. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Cristo crucificado é admirável, é cativante, é irresistível. A exposição à cruz 

de Cristo é angustiante, é aterrorizante, é humilhante, é sofrível. Ao se expor a 

verdade da cruz, os olhos são abertos, as escamas caem, a mente se abre e a 

própria miséria e vergonha se expõe, o preço da dívida fica exposto e não há como 

ficar de pé diante de tamanho castigo e humilhação, não há como ignorar a própria 

dívida, outrora impagável. A verdade é exposta pela cruz como o conhecimento do 

bem e do mal foi a Adão e Eva, instantâneo, automático, assombroso e imediato. A 

cruz expõe o que se tem de pior. A realidade, da perspectiva da cruz, leva a uma 

profunda angústia e sofrimento. 

 Mas tamanha revelação não se evidencia desacompanhada. O Cristo da cruz 

expõe o perdão, necessário e suficiente. Cristo expõe na mesma medida a sua 

graça. Cristo revela a sua misericórdia com tamanho amor que retira o homem do 

lugar de morte e miséria. A revelação do ato de redenção, após a angústia da 

miserável pessoa é arrebatadora. O Cristo da cruz convida a uma plenitude que 

apaga o estado de miséria e conduz o homem ao caminho da reconciliação. 

 O plano divino salvífico não só é apreciado, como outorgado ao homem que 

se humilha diante da cruz. A justiça de Deus é imputada através da cruz de Cristo, e 

o homem, arrebatado por essa exposição se torna um com Ele, é ressuscitado com 

Ele, e, depois de exposto a tamanha verdade, tem a vida transformada, sendo 

reconhecido como filho de Deus, servo com Cristo. 
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