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RESUMO: 

 

A sociedade do século XXI está completamente esfacelada. Há discussões 

generalizadas e as pessoas parecem se entender pouco. Uma forma de 

perceber isso é a briga política generalizada. Alguns tentam explicar isso e dar 

respostas. Mark Lilla, por exemplo, aposta que, para reverter o esfacelamento 

da sociedade, é necessário desenvolver cidadania. Bem Shapiro, por exemplo, 

afirma que é necessário voltar para o telos grego, a razão iluminista e a moral 

judaico-cristã. Entretanto, essas propostas são reducionistas. Roel Kuiper, por 

outro lado, aposta no individualismo, falta de confiança no outro e na 

globalização como sendo fatores do esfacelamento. Kuiper afirma que o 

esfacelamento é oriundo da perda de capital moral. Então, para que haja uma 

melhor reconexão da sociedade, é preciso produzir capital moral. Esta produção 

pode ser feita pela igreja. Através de discipulado, visitação, pregação, 

ministração do sacramento, aconselhamento e vida mútua, a igreja pode ser uma 

poderosa instituição para formação de Capital Moral e reconexão da sociedade.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT: 

 

The society of the 21st century is completely shattered. There are widespread 

discussions and people seem to understand each other little. One way to perceive 

this is the generalized political fight. Some try to explain this and give answers. 

Mark Lilla, for example, bets that, to revert the breakdown of society, it is 

necessary to develop citizenship. Ben Shapiro, for example, argues that it is 

necessary to return to Greek telos, Enlightenment reason and Judeo-Christian 

morality. However, these proposals are reductionist. Roel Kuiper, on the other 

hand, bets on individualism, lack of trust in the other and on globalization as being 

factors of disintegration. Kuiper states that the breakdown comes from the loss 

of moral capital. So, for there to be a better reconnection of society, it is necessary 

to produce moral capital. This production can be done by the church. Through 

discipling, visiting, preaching, administering the sacrament, counseling and 

mutual living, the church can be a powerful institution for building Moral Capital 

and reconnecting society. 
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INTRODUÇÃO  

 

A sociedade ocidental do século XXI está polarizada e esfacelada.1 O 

modelo de sociedade da Revolução Francesa,2 de sociedades liberais, 

secularistas3 e, nos últimos anos, pós modernistas,4 trouxe algo que, nas 

palavras de Francis Schaeffer, poderia ser chamado de linha do desespero, 

porque  

Quando a psicologia e as ciências sociais são feitas partes de 
um sistema fechado de causa e efeito, juntamente com a física 
e química, não só Deus é declarado morto. O homem também. 
É, dentro dessa estrutura, o amor morreu. Em um sistema 
fechado de causa e efeito jamais restará espaço para a 
liberdade. O homem se torna um zero. As pessoas e tudo o que 
elas fazem passa a ser reduzido à mera engrenagem de algum 
maquinário.5  

O modelo de homem e sociedade, advindos das Revoluções Industrial, 

Francesa e Americana, que deveria ser da liberdade, dialogia e cooperação, 

oriundas do crescimento da ciência, do Iluminismo e do pós-modernismo, na 

verdade, dá sinais de um homem morto, alheio ao Deus Criador e seus princípios 

e valores. A sociedade dá sinais de colapso. 

  

 
1 SHAPIRO, B. O lado certo da história: como a razão e o propósito moral tornaram o 
ocidente grande. Rio de Janeiro – RJ. Alta Books, 2019, p. 17. 
2 O lema da Revolução Francesa era Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Ao longo do 
trabalho será exposto como o paradigma da Igualdade, defendido pela Revolução e por seus 
desdobramentos, é um fator propulsor para o esfacelamento do tecido social do Ocidente.  
3 Por secularistas, trata-se das sociedades que são avessas ao religioso. Qualquer argumento 
religioso, por mais correto que seja, deve ser relegado ao privado e particular, mas nunca ao 
público e universal.  
4 Por pós-modernistas, neste trabalho, trabalha-se os movimentos do século XXI pós Segunda 
Guerra Mundial, com foco na Escola de Frankfurt e no Pós-estruturalismo (e os 
desdobramentos de ambos).  
5 SCHAEFFER, F. Como viveremos?. São Paulo – SP. Cultura Cristã, 2003, p. 98. 
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 Trata-se de uma sociedade muito mais atomizada, individualizada, ainda 

que globalizada. É uma sociedade alheia aos direitos humanos universais e 

focada somente em construções sociais culturais, através da linguagem, na 

destruição das “estruturas de poder”6 e nos direitos das coletividades.      

O processo de esgarçamento do tecido social remonta alguns séculos e, 

diante disso, é preciso voltar ao passado e traçar uma linha de pensamento. É a 

partir de Thomas Hobbes que a formação da sociedade, como a conhecemos 

hoje, tomou forma, sendo este o modelo de sociedade vencedor.7 O modelo de 

sociedade, proveniente da Reforma Protestante, perdeu a narrativa e seus 

princípios, valores e ideias foram esquecidos. Assim, os arranjos sociais, por sua 

vez, que não estão voltados para o Deus Criador, são completamente inclinados 

para o paradigma da individualidade, paixões e medo, como Hobbes 

preconizava. É possível, por exemplo, olhar a sociedade de Hobbes, guiada por 

paixões, sendo que a principal paixão:  

...era aquela por salvar a própria pele. Esqueça a polis; esqueça 
a comunidade. O objetivo da vida humana não é cumprir os fins 
da razão – é impedir a própria morte, como mostra o chamado 
estado da natureza, no qual os homens prejudicam uns aos 
outros em prol de seus interesses.8  

Logo, como uma sociedade de pessoas “livres” e com democracia 

evoluída pode ter índices enormes de violência, suicídio, depressão, desespero, 

analfabetismo funcional e disparidade social? 

Alguns autores serão discutidos neste trabalho, porque esta constatação 

(a do esfacelamento do tecido social) é defendida por bons estudiosos. Mark 

Lilla, por exemplo, escrevendo O progressista de ontem e do amanhã – desafios 

da democracia liberal no mundo pós-políticas identitárias, levanta a tese do 

esgarçamento do tecido social e aponta o exercício da cidadania e do inventário 

 
6 Expressão cunhada por Michel Foucault. Ele deixa isso claro numa coletânea de textos, 
cursos, entrevistas e debates reunidos em 1970. Foucault analisa questões relacionadas à 
medicina, à psiquiatria, à geografia, à economia, mas também ao hospital, à prisão, à justiça, 
ao Estado, ao papel do intelectual, à sexualidade etc. Esses textos têm como tema central o 
poder nas sociedades modernas: sua configuração, sua difusão no corpo social, seu exercício 
em instituições, sua relação com a produção da verdade, as resistências que suscita. Além 
disso, eles explicam o método genealógico elaborado por Foucault para analisar como e por 
que os saberes se constituem a partir de práticas políticas e econômicas.   
7 Trata-se do modelo vencedor, porque é um modelo secularista. Há um modelo de sociedade 
alternativo, que floresceu no mesmo tempo que Hobbes produzia o seu: o modelo Reformado. 
Este modelo começa com Calvino e, no período de Hobbes, estava sendo bem desenvolvido 
por Johannes Althusius.  
8 SHAPIRO, B. O lado certo da história, páginas 82 e 83.   
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coletivo de nação, a fim de que o tecido social americano (realidade vivida por 

Lilla) seja mais coadunado.  

Outro escritor que discute o esfacelamento do tecido social ocidental é 

Ben Shapiro. Em suas várias entrevistas, podcasts, vídeos independentes em 

plataformas digitais, periódicos ou livros, como O lado certo da história: como a 

razão e o propósito moral tornaram o ocidente grande, Shapiro defende que o 

esfacelamento é real e que, para que haja um conjunto social mais coadunado, 

a sociedade presente deveria voltar para Jerusalém, Atenas e para o Iluminismo. 

Em resumo, Shapiro afirma que a moral judaico-cristã é necessária, o senso de 

propósito dos gregos (telos) é essencial e que o retorno à razão é fundamental.       

Além desses pensadores, este trabalho se propõe a traçar um caminho 

alternativo na contribuição para esse dilema e ajudar a superá-lo. Nas palavras 

de Roel Kuiper:  

Uma sociedade em que se aplica o direito do outro de ser 
ajudado e de existir pode, com razão, ser rotulada como uma 
"comunidade moral". Ela se apoia em padrões de mutualidade 
que não se baseiam apenas em utilidade econômica, mas que 
visam prover ajuda e cuidado. Nessa priorização do direito do 
outro, o pensamento de Althusius contrasta fortemente com o do 
seu contemporâneo e opositor Thomas Hobbes. O que Althusius 
imagina como uma sociedade política pode, de um lado, ser 
limitado pelo pensamento utópico, que alimenta uma imagem 
idealista e, por outro lado, pelo pensamento político de Hobbes, 
que tem como ponto de partida a atuação do poder. Para 
Althusius, a necessidade humana é o ponto de partida; para 
Hobbes, porém, é a necessidade "natural" individualista. É essa 
necessidade, o desejo de poder, que leva o homem a se 
apropriar do mundo. O homem é o proprietário do momento 
("apropriador") e seu semelhante, por conseguinte, um lobo. Em 
Hobbes, trata-se do homem que é capaz de fazer guerra contra 
os seus por sua vida e por sua propriedade.9 

Numa sociedade em que o poder é visto como alvo principal (como forma 

de dominação), este trabalho visa fornecer uma contribuição para que uns vivam 

de maneira mais preocupada com os outros. Segundo Roel Kuiper, o 

esfacelamento se dá por falta de Capital Moral.      

E é neste contexto, de fragmentação da sociedade, que a igreja está 

inserida. A igreja é uma comunidade local de discípulos de Jesus, centrada no 

Evangelho, administradora dos meios de graça e da disciplina eclesiástica. A 

igreja é responsável, a partir da consciência do Evangelho e da Palavra de Deus, 

 
9 KUIPER, R. Capital Moral. Brasília – DF. Editora Monergismo, 2009, p.69. 
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por administrar a Criação de Deus, assim como toda a raça humana (mediante 

o mandato cultural). Entretanto, uma vez transformada pelo Espírito Santo, a 

partir da Vocação Eficaz, e da iluminação, também advinda do Espírito Santo, 

pelo estudo da Palavra de Deus e pela experiência da vida comunitária, a igreja 

pode e deve cumprir esse mandato de maneira consciente e proposital. A igreja 

é, como preconizou Roel Kuiper, uma comunidade moral.  

 

Comunidade locais são formadas por discípulos de Jesus, que foram 

transformados pelo Espírito Santo, e que têm paz com Deus: Tendo sido, pois, 

justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo – 

Romanos 5.1. A partir da paz com Deus, igrejas locais sempre foram 

catalizadoras deste processo de incubar virtudes e enviar os discípulos de Jesus 

para a missão de, nas palavras de Michael Goheen, serem agentes prontos para 

“moldar a vida pública”.10  

Esta parece ter sido a proposta da igreja, por exemplo, dos primeiros 

séculos, porque:  

...a igreja primitiva derrubou as barreiras que haviam sido 
erigidas no mundo antigo entre ricos e pobres, homens e 
mulheres, escravos e livres, gregos e bárbaros em uma criativa 
e desconcertante “impossibilidade sociológica”. Um persuasivo 
“evangelho de amor e caridade” era praticado em favor dos 
pobres, órfãos, viúvas, doentes, trabalhadores de minas, presos, 
escravos e viajantes. A vida moral exemplar de cristãos comuns 
se destacava diante da imoralidade desenfreada de Roma.11  

Todo este trabalho fora realizado por cristãos, a partir de suas 

comunidades locais que eram, por sua vez, comunidades morais. Sendo assim, 

para uma sociedade esfacelada, este trabalho visa propor como igrejas locais 

podem ser incubadoras de virtudes (comunidades morais) para a formação 

capital moral, que é, na perspectiva de Roel Kuiper, o poder de conexão da 

sociedade. 

 

 

 

 
10 GOHEEN, M. A igreja missional na bíblia: luz para as nações. São Paulo – SP. Vida 
Nova, 2014, p.30. 
11 GOHEEN, Michael. A igreja missional na bíblia, p.24. 
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1. O ESFACELAMENTO SOCIAL: BEN SHAPIRO E MARK LILLA 

 

O esfacelamento social é constatado por vários autores. Este trabalho se 

propõe a dialogar com, pelo menos, três deles. No primeiro capítulo o objetivo é 

dialogar com Mark Lilla e Ben Shapiro. Ambos são escritores contemporâneos e 

estão preocupados com o esfacelamento do tecido social e ambos possuem 

boas sugestões para que a sociedade ocidental seja mais coesa. Quais seria 

essas sugestões? Seriam elas suficientes?  

 

 

1.1 A CONSTATAÇÃO DO ESFACELAMENTO SOCIAL 

 

Mark Lilla é um autor, estudante e professor de Humanidades, militante do 

Partido Democrata Americano, e em seu livro O progressista de ontem e do 

amanhã – desafios da democracia liberal no mundo pós-políticas identitárias, 

Lilla levanta um problema interessante:  

Não pode haver política liberal sem uma consciência de 
coletividade (grifo do autor) – do que nós somos como cidadãos 
e do que cada um de nós deve ao outro. Se os liberais esperam 
algum dia recapturar o imaginário dos Estados Unidos e se 
tornar uma força dominante em todo o país, não bastará que 
sejam melhores do que os republicanos em inflar o trabalho 
mítico do trabalhador braçal. Eles deverão oferecer uma visão 
do nosso destino numa coisa que todos os americanos, de 
qualquer condição, de fato compartilhem. E essa coisa é a 
cidadania.12  

É preciso compreender o período em que Lilla escreve esta obra. A 

referida é publicada em 2017, após a eleição de Donald Trump. O quadro 

desenhado é de fragmentação da sociedade americana. Nas palavras de Ben 

Shapiro: 

Estamos mais divididos do que em qualquer momento que o 
passado recente registra. No dia das eleições de 2016, as 
pesquisas mostraram que 43% dos eleitores tinham uma opinião 
favorável sobre Hillary Clinton; 38% sobre Donald Trump. 
Enquanto 36% julgavam que Hillary era honesta e confiável, 
33%pensavam o mesmo de Trump. Houve 53% dos norte-
americanos que expressaram a preocupação ou medo se 
Clinton ganhasse; 57% se fosse Trump [...] Em julho de 2017, a 

 
12 LILLA, M. O progressista de ontem e do amanhã – desafios da democracia liberal no 
mundo pós-políticas identitárias. São Paulo – SP. Companhia das Letras, 2018, p. 18. 
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Pew Research descobriu que 47% dos democratas liberais 
autodeclarados disseram que teriam dificuldades em manter 
amizade com os eleitores de Trump; 13% dos conservadores 
disseram o mesmo [...] Também vale ressaltar que 47% dos 
eleitores de Clinton disseram que não tinham nenhum amigo 
próximo que votasse em Trump. Uma estatística mais 
reveladora: 68% dos democratas disseram que era “estressante 
e frustrante” conversar com oponentes políticos; 52% dos 
republicanos concordaram.13 

Lilla e Shapiro militam em lados políticos diferentes. Enquanto Lilla é 

Democrata, Shapiro é Republicano. Entretanto, o que difere ambos são seus 

posicionamentos sobre costumes, porque ambos são, filosoficamente, liberais. 

Os autores constatam que a sociedade americana, e por conseguinte a 

Ocidental, estava completamente esfacelada. As pessoas não conseguiam 

sequer conversar umas com as outras, porque achavam isso frustrante. O 

quadro, ao invés de diminuir, só piorou, porque as eleições americanas de 2020 

foram marcadas por muita polarização e violência. Até o Capitólio americano, 

berço e bastião da liberdade e progresso da sociedade Ocidental 

contemporânea, foi invadido.14 Para a resolução deste esfacelamento, Lilla e 

Shapiro apostam em opções distintas. 

 

 

1.2 BEN SHPAIRO: A MORAL JUDAICO-CRISTÃ, O TELOS GREGO E A 

RAZÃO ILUMINISTA     

 

Para Ben Shapiro há três coisas fundamentais para a formação do 

Ocidente. Ele chama isso de moral judaico-cristã, o télos grego e razão 

Iluminista. Shapiro está lidando com uma sociedade americana/ocidental 

expressamente individualista. Segundo ele, o relativismo moral gera caos e 

pânico moral, a falta de propósito na vida (télos grego) gera apatia e o 

sentimentalismo epistemológico pós-moderno gera confusão social, uma vez 

que é necessário lidar com pessoas mimadas, ressentidas e que querem suas 

vontades sendo feitas em todo momento.  

Shapiro rebate a sociedade esfacelada da seguinte maneira:  

 
13 SHAPIRO, B. O lado certo da história, p.17. 
14 Disponível em https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/01/06/veja-a-cronologia-da-invasao-
do-congresso-dos-estados-unidos-por-apoiadores-de-trump.ghtml. Acesso em 02/08/2021.  

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/01/06/veja-a-cronologia-da-invasao-do-congresso-dos-estados-unidos-por-apoiadores-de-trump.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/01/06/veja-a-cronologia-da-invasao-do-congresso-dos-estados-unidos-por-apoiadores-de-trump.ghtml
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Então, o que constrói comunidades? Uma visão compartilhada 
de seu propósito moral. Como Aristóteles, os Pais Fundadores 
acreditavam em organizações sociais que promoviam a virtude: 
um país sem esses laços sociais não sobreviveria em liberdade. 
Eles também concordavam que a tradição judaico-cristã tinha 
que fornecer uma base de valores sólidos para indivíduos que 
vivem em uma comunidade livre: como John Adams declarou 
em uma carta à guarda nacional de Massachucetts: “Não temos 
governo armado com poder capaz de competir com paixões 
humanas desenfreadas por [...] moralidade e religião. Avareza, 
ambição, vingança ou valentia quebraria os elos mais fortes da 
nossa Constituição como uma baleia passando por uma rede. 
Nossa constituição foi criada para pessoas morais e religiosas. 
Ela é totalmente inadequada para qualquer outro tipo de 
governo.15 

Para ele, sem a moralidade judaico-cristã, sob a qual a nação americana 

e o ocidente foram formados, é impossível ter uma sociedade coadunada. Mas, 

Shapiro vai além. Para ele, “o que torna o homem virtuoso é sua capacidade de 

se dedicar às atividades que fazem dele um homem, não um animal – o homem 

também é télos. Qual é o nosso télos? Nosso objetivo, de acordo com Platão e 

Aristóteles, é raciocinar, julgar e deliberar”.16 

Por fim, Shapiro tenta trazer a razão como um crivo essencial para a vida 

comunitária ao dizer que “os antigos acreditavam que, estudando a essência das 

coisas, descobriríamos a essência do ser”17. Ele apela para a razão, ou seja, os 

seres humanos foram dotados pelo Criador para que a Criação fosse explorada 

e isso, a partir do telos, da moral-judaico cristã (fundadora da ciência), tendo a 

razão como fonte epistemológica.  

A proposta de Shapiro é interessante e há momentos de verdade curiosos. 

É impossível criar um tecido social coadunado com a ascensão do 

individualismo. Com 7 bilhões de seres humanos pensando em si, como haveria 

espaço para o nós? Ou seja, sem um telos comum, é impossível ter um tecido 

social mais organizado. Além disso, é impossível formar nações colaborativas a 

partir do relativismo moral. Os conflitos serão inevitáveis. Por fim, a razão é 

necessária e muito mais objetiva e melhor para a coadunação do tecido social 

que o sentimentalismo pós-moderno, mas sem a Revelação Divina para regular 

a razão, é possível conhecer a verdade sobre a vontade criacional de Deus?  

 
15 SHAPIRO, B. O lado certo da história, p. 14. 
16 Ibid.,44. 
17 Ibid., p.47. 
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Embora Shapiro tenha momentos de verdade, sua proposta é deficitária.   

O grande “giro copernicano” na perspectiva da moralidade se deu a partir 

do Iluminismo. O próprio nome já deixa isso claro, porque a ideia de Iluminismo 

é a razão que ilumina o homem. Antes do Iluminismo a sociedade se 

desenvolveu bem, a partir da influência dos gregos e da religião (judaísmo e 

cristianismo). Os gregos sempre apelaram para o telos e os judeus e cristãos 

apelaram para a moral advinda da revelação.18 Porém, o Iluminismo pensa a 

moral exclusivamente a partir da racionalidade humana.19   

Alsdair MacIntyre observa isso, ao afirmar sobre a moral Iluminista 

puramente racional, de Kant: 

se as normas da moral são racionais, devem ser as mesmas 
para todos os racionais, da mesma forma que são as regras de 
aritmética; e se as regras da moral são obrigatórias a todos os 
seres racionais, então, a eventual capacidade destes seres de 
pô-las em práticas não deve ser importante – o que importa é 
sua vontade de pô-las em prática. Portanto, o projeto de 
descobrir uma justificativa racional para a moral é simplesmente 
o projeto de descobrir um teste racional que irá discriminar entre 
aquelas máximas que são expressão autêntica da lei moral 
quando determinam a vontade, e aquelas máximas não o são.20    

MacIntyre está delimitando que o filósofo alemão encontra máximas 

morais, a partir do exercício da razão. Entretanto, o questionamento que fica é 

de onde esses “valores naturais deduzidos” brotam. Kant tem dificuldade em 

afirmar que a moral nasce de Deus ou que ela é originária dos desejos, como os 

gregos afirmavam. 

Dentro da proposta de Shapiro, a moral que nasce dos desejos é a moral 

oriunda do desejo de felicidade. “Alcança-se a felicidade duradoura por meio do 

cultivo da alma e da mente. E, para cultivá-las, precisamos viver em prol de um 

propósito moral”.21 Essa moral é oriunda, especialmente, da capacidade racional 

do homem de olhar ao seu redor perceber que tudo possui um telos – um 

propósito final. Assim, Shapiro começa a trilhar os passos para unir telos e razão 

em uma possível unificação de propósito de sociedade.  

 
18 SHAPIRO, B. O lado certo da história, p.41-42. 
19 Ibid., p.95. 
20 MACINTYRE, A. Depois da virtude – um estudo sobre teoria moral. Campinas – SP. Vide 
editorial, 2021, p.83. 
21 SHAPIRO, B. O lado certo da história, p.5. 
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Dentro desta perspectiva, advinda da antiga Grécia, o que diferencia o ser 

humano dos outros animais é, exatamente, a capacidade racional e a 

diferenciação de valores. “Para Aristóteles, bem e mal não é um termo subjetivo, 

algo para cada um definir como achar melhor; bem é uma declaração de fato 

objetivo. Algo é bom se cumpre o seu propósito. Um bom relógio marca o tempo; 

um bom cão defende o seu dono. O que um bom homem faz? Age de acordo 

com os propósitos corretos”.22 

Por outro lado, a moral que nasce do Cristianismo é revelada, objetiva e 

propositiva, o que está além do telos grego e sua moral. CS Lewis chama-a de 

Lei da Natureza Humana.23 Esta lei é chamada de Lei da Natureza Humana 

porque é natural dos seres humanos se desculparem e que existe uma ideia 

natural dos homens de que essa lei foi transgredida. 

“A lei da gravidade lhe diz o que as pedras fazem se você as deixar cair; 

mas a Lei da Natureza Humana lhe diz o que os seres humanos devem fazer e 

não devem”.24 Na perspectiva de Lewis, que está no período da Segunda Guerra 

Mundial, é preciso observar a relevância de Deus para a sociedade. E ele 

encontra isso na perspectiva moral de Deus. Caso Deus não existisse, por 

exemplo, ninguém poderia afirmar que os nazistas estavam errados. 

Lewis, apelando para a transformação que um crente vive, afirma:  

O cristianismo diz às pessoas que devem se arrepender e lhes 
promete perdão, por isso ele não tem nada a dizer (até onde sei) 
àquelas pessoas que acham que não têm do que se arrepender 
e não sentem que precisam de perdão. Somente depois que 
você percebe que existe uma Lei Moral real e um poder por trás 
dessa Lei, e se dá conta de que violou tal lei e cometeu alguns 
erros contra esse poder – é só depois de tudo isso, e nenhum 
instante antes disso – , que o cristianismo começa a falar a sua 
língua. Quando você sabe que está doente, dá ouvidos ao 
médico. Quando tiver se dado conta de que nossa condição é 
desesperadora, começará a compreender do que os cristãos 
estão falando. Eles explicam como chegamos ao nosso estado 
presente tanto de ódio quanto de amor à bondade, além de 
também explicar como Deus pode ser essa mente impessoal da 
Lei Moral e, ainda assim, ser ao mesmo tempo uma pessoa.25    

 
22 Ibid., p.6. 
23 LEWIS, C. S. Cristianismo Puro e Simples. Rio de Janeiro – RJ. Thomas Nelson, 2017, 
p.31. 
24 Ibid., p.46. 
25 LEWIS, C. S. Cristianismo Puro e Simples, p. 63. 
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O escritor inglês diz que os homens seguem uma certa Lei Moral ou Lei 

da Natureza. Esta Lei direciona os homens e fora dada por Deus. Lewis deixa 

isso muito claro em Crônicas de Nárnia. A crônica “O leão, a feiticeira e o guarda-

roupa” narra a história de quatro crianças, Pedro, Lúcia, Edmundo e Susana, que 

encontram Nárnia, ao entrarem em um guarda-roupa.  

Nárnia está congelada porque está debaixo do julgo da Feiticeira Branca. 

Os quatro garotos entram em uma luta, junto com os narnianos, contra a 

malfeitora. Em determinado momento da trama, Edmundo, um dos quatro 

garotos, cede às tentações e trai o seu grupo. Diante da falha de Edmundo, a 

feiticeira requer sua morte, porque ele havia transgredido a “Magia Profunda”. 

Esta é a Lei da Natureza, que Lewis fala em Cristianismo Puro e Simples. A 

traição, uma atitude moral, não era permitida pela “natureza”. Esta Lei da 

Natureza, segundo Lewis, é criada por Deus, é objetiva e propositiva.26   

Voltando a Kant, a perspectiva do desejo e de Deus estavam fora de 

cogitação, por simples razões. Ainda que a felicidade, a partir do cultivo de 

virtudes, seja um objeto de realização para os homens, “nossa concepção de 

felicidade é demasiada vaga e inconstante para uma orientação moral 

confiável”.27 Por sua fragilidade e mutabilidade, os homens não concebem a 

felicidade de uma maneira coerente e bem ancorada. Além disso, a felicidade 

seria algo meramente condicional. Kant não aceitaria isso.  

Por outro lado, Kant rejeita a ideia de Deus, porque:  

...não se pode nunca deduzir que, porque Deus nos ordenou que 
fizéssemos tal ou qual coisa, deveríamos fazer tal ou qual coisa. 
Para que chegássemos a essa conclusão de forma justificável, 
teríamos também de saber que deveríamos sempre fazer aquilo 
que Deus ordena. No entanto, não poderíamos sabe-lo, a não 
ser que nós mesmos possuíssemos um critério de julgamento 
moral independente dos mandamentos de Deus, por meio do 
qual pudéssemos julgar os atos e as palavras de Deus e, com 
isso, encontrar aquelas que são moralmente dignas de 
obediência”.28 

A grande questão em Kant é a circularidade do argumento. Esta 

circularidade está no fato de que se existissem argumentos para julgar os 

mandamentos de Deus, automaticamente, os mandamentos de Deus seriam 

redundantes. Mas, de onde vieram os mandamentos? Ou mesmo, de onde veio 

 
26 LEWIS, C.S. As crônicas de Nárnia. São Paulo – SP. WMF Martins Fontes, 2009, p. 166. 
27 MACINTYRE, A. Depois da virtude, p. 84. 
28 Ibid., p.84-85. 
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a capacidade racional e moral para que os mandamentos de Deus fossem 

julgados? A circularidade é evidente!  

Tal circularidade leva Kant ao absurdo de colocar a razão para julgar a 

razão. Este parece ser o calcanhar de Aquiles de seu argumento. A razão torna-

se, ainda que o edifício teórico de Kant assuma a síntese a priori e a posteriori, 

a mola mestra de toda epistemologia e está longe de explicar a origem da moral, 

uma vez que a própria razão não possui uma fonte positivadora de sua existência 

e valoração de juízo. Francis Schaeffer chama o homem oriundo desse sistema 

kantiano e iluminista de “desesperado homem do presente”.29  

É preciso reconhecer que a proposta de Shapiro é sedutora. Segundo ele, 

o telos e a razão estariam diretamente ligados. Ou seja, para o homem construir 

uma sociedade coadunada seria necessário achar um propósito comunitário e 

ter a razão como mediadora. Esta fórmula tem a moral judaico-cristã como a 

cereja do bolo.  

Porém, essa matemática é confusa. A própria visão de racionalidade 

Iluminista rejeita a visão de revelação divina (fonte da moral judaico-cristã). Kant 

coloca a razão para julgar a razão, mas, por outro lado, segundo a Bíblia, fonte 

da moral judaico-cristã, quem julga a razão é a Bíblia. Além disso, o télos não é 

algo descoberto naturalmente, como ordem espontânea, como supunham os 

gregos, mas algo que também é revelado pelas Escrituras. Ou seja, a proposta 

de Shapiro é sedutora, tem momentos de verdade, mas não possui coerência e 

correspondência na realidade Criada.   

Ao estabelecer a ordem criada Deus estabelece dois tipos de leis: as leis 

da natureza e a norma. Wolters afirma:  

Todos nós somos familiarizados com as leis da natureza, a 
ordem regular no domínio das coisas físicas, das plantas e dos 
animais. Estas incluem as leis da gravidade, do movimento, da 
termodinâmica, da fotossíntese, e da hereditariedade – todas as 
“leis naturais” descobertas pela física, pela química, pela 
biologia e pelas outras ciências naturais.30  

O que Wolters está afirmando é que declarar que existe um Criador está 

diretamente ligado ao fato de haver um ser que estabeleceu a ordem e as leis 

criacionais. Quando alguém se dirige a uma escola e aprende a primeira lei da 

 
29 SCHAEFFER, F. Como viveremos?, p.113. 
30 WOLTERS, A. Criação restaurada – Base bíblica para uma cosmovisão reformada. São 
Paulo: Cultura Cristã, 2006, p. 28. 
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termodinâmica, automaticamente, está estudando e apreendendo um pouco da 

ordem criada. O fato de haver ciência, por exemplo, é a capacidade que o ser 

humano tem de investigar o cosmo (as belezas da criação).  

Não é difícil ou incômodo para alguns afirmarem que esta “lei da natureza” 

é real. Entretanto, “não somos tão familiarizados, ou sentimo-nos menos 

seguros, com as leis de Deus para a cultura e a sociedade, as quais chamamos 

de normas”.31 É possível observar que as leis que regem todo o cosmos, 

inclusive as relações humanas e o funcionamento das estruturas sociais, estão 

apresentados como ordem criacional. 

Isso remete à extensão do ordenamento criacional. A respeito disso, 

Wolters afirma que:  

...as ordens de Deus também se estendem às estruturas da 
sociedade, ao mundo das artes, dos negócios e do comércio. A 
civilização humana é totalmente normatizada. Em todo lugar 
descobrimos limites e propriedades, padrões e critérios: em 
cada campo dos negócios humanos, há maneiras certas de agir. 
Nada há na vida humana que não pertença à ordem criada. Tudo 
o que somos e fazemos é como criaturas.32 

A moral é estabelecida como um ato criacional de Deus, a fim de reger, 

segundo a sua vontade, suas criaturas. O homem responde à lei moral de Deus 

com o coração. Segundo Tim Keller: 

...quando a Bíblia fala em coração, isso envolve mais do que 
simplesmente nossas emoções. É verdade que sentimos as 
emoções no coração (Lv 19:27; Sl 4:7; 13:2), mas também 
pensamos e raciocinamos no coração (Pv 23:7; Mc 2:8). O 
coração é o âmago da nossa personalidade, o trono de nossos 
compromissos fundamentais, o centro do controle da pessoa 
toda. O que está no coração determina o que pensamos, 
fazemos e sentimos – uma vez que mente, a vontade e a 
emoção estão ali enraizadas”.33  

Segundo o paradigma bíblico criacional, a moral não é subjetiva, relativa 

e abstrata, mas advém de um Deus Criador, que fez o homem à sua imagem e 

semelhança: Então disse Deus: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme 

a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do 

céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos 

animais que se movem rente ao chão". 

 
31 Ibid., p.28. 
32 Ibid., p.37. 
33 KELLER, T. Igreja centrada: desenvolvendo em sua cidade um ministério equilibrado e 
centrado no evangelho. São Paulo – SP. Vida Nova, 2014, p. 0-71. 
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Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e 

mulher os criou – (Gênesis 1.26-27). Além disso, o paradigma criacional é para 

que o homem florescesse e se multiplicasse na criação de Deus: Deus os 

abençoou, e lhes disse: "Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a 

terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos 

os animais que se movem pela terra" – (Gênesis 1.28).  

Logo, comunidades sociais, culturais e morais não são obras meramente 

racionais, culturalmente construídas ou têm o seu propósito descoberto 

naturalmente, mas são fruto da Revelação de Deus, que é vista em prática a 

partir de uma relação orgânica entre a lei, o sujeito e o objeto.  

Ou seja, a proposta de Shapiro, apesar de ter momentos de verdade, é 

insuficiente para um rearranjo do tecido social ocidental esfacelado, porque não 

aponta para o verdadeiro problema: a ausência de Deus, seus propósitos 

criacionais e sua vontade para a Criação. O problema é espiritual! A história que 

deve moldar a formação dos povos e das sociedades é a história de Deus, ou 

seja, Criação, Queda e Redenção. A fonte moral, epistemológica e propositiva 

deve ser a Bíblia. Sem esses pilares, Shapiro tange a verdade, mas não ataca o 

problema central e não oferece o remédio correto. O problema é o pecado e a 

forma de resolver é a Redenção.   

 

1.3 MARK LILLA E A CIDADANIA 

Mark Lilla aposta na cidadania, advinda de um imaginário coletivo, como 

forma de reconectar a sociedade.34 Dentro de sua perspectiva, é preciso fazer 

os cidadãos de uma sociedade sonharam coletivamente com o bem comum. Ele 

afirma que “foi a conexão imaginativa que ele (Ronald Reagan) estabeleceu com 

o público o que transformou aquelas ideias em epifania, na visão do novo estilo 

de vida nacional, dissimulada de velha visão”.35 

Quando Reagan, na década de 1980, assume a nação americana como 

presidente, ele apela para um imaginário americano de se tornar uma grande 

nação. Por isso, Lilla apela para a cidadania: “Cidadania, o conceito central da 

 
34 LILLA, M. O progressista de ontem e do amanhã, p. 18. 
35 Ibid., p. 22. 
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política democrática, é um vínculo que liga todos os membros de uma sociedade 

política ao longo do tempo, independentemente de suas características 

individuais, conferindo-lhes tanto direitos como deveres”.36    

Além disso, ele está condenando veementemente o modelo insano do 

pós-modernismo. É necessário lembrar que “o pós-modernismo rejeitou o que 

se denomina metanarrativas, ou seja, explicações amplas e coesas do mundo e 

da sociedade”.37 Ele diz que a pós-modernidade, pensando em construir um país 

mais justo, se embrenhou em um matagal de políticas de identidade e atolou o 

país em um individualismo insano. Lilla acusa a política, o ativismo e a academia 

americana de transformarem raça, gênero e identidade no centro de tudo e 

reafirma que isso é prejudicial a todos, porque as políticas identitárias são 

egoísmo ao extremo. Ou seja, não é sobre o que o ser humano pode fazer pelo 

coletivo, mas como a nação inteira precisa acolher a necessidade ressentida de 

sua identidade. Isso é egoísmo e individualismo extremo.    

Se o modelo Iluminista já era falho, porque simplesmente ignorava o 

Criador e assumia uma realidade moldada exclusivamente pela razão humana 

como crivo de tudo, o modelo pós-Iluminista é ainda mais insano, porque 

expressará um mundo subjetivo, portanto, líquido e egoísta. Não haverá a 

formação de comunidades morais, pois toda comunidade moral será chamada 

de estrutura opressora. As relações interpessoais, por exemplo, poderão ser 

cerceadoras, em nome da libertação de alguém das “estruturas de poder”. 

Apesar de Lilla estar certo neste ponto, ou seja, atacar a insanidade 

egoísta do pós-modernismo, seria a cidadania suficiente para ajustar o tecido 

social esfacelado?  

O modelo de sociedade vigente é embasado em contratos! Estes 

contratos, por sua vez, garantem, a priori, a preservação do indivíduo. Ou seja, 

“o primeiro direito dos homens, então, é o direito à autopreservação”.38 

Desenvolvido por filósofos como Locke e Hobbes, “as hierarquias desaparecem 

 
36 Ibid., p. 73. 
37 PLUCKROSE, H e LINDSAY, J. Teorias cínicas, p. 16. 
38 SHAPIRO, B. O lado certo da história, p. 83. 
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sob esse regime – grandes, pequenos, inteligentes, estúpidos, somos todos 

iguais em nosso direito de sobreviver”.39 

O modelo de sociedade dos contratos sociais gera um individualismo 

exacerbado, que é considerado como um direito natural.40 E quais seriam esses 

direitos? Simples: “o direito à propriedade, já que temos o dever correspondente 

de não roubar; o direito à vida, referente ao dever de não matar; o direito à 

liberdade, contraparte do dever de não oprimir”.41 

O que se depreende do modelo de sociedade de Hobbes é claramente 

individualista. Em Locke, a comunidade ainda terá algum valor, mas é somente 

para proteger os direitos naturais do indivíduo.42 Ou seja, todas as estruturas 

sociais existirão para proteger garantias individuais naturais. Pensando no 

Estado, por exemplo, Adam Smith43 postula que “o governo tinha três deveres 

fundamentais: a preservação da vida; a preservação da liberdade por meio da 

gestão da justiça; e o financiamento de bens públicos”.44 Sempre com o horizonte 

das garantias individuais. 

As relações contratuais serviram, no contexto de Locke e Hobbes, para 

dar alguma estabilidade para o desenvolvimento da sociedade ocidental. Isso é 

inegável! Todavia, é inegável que produziu um modelo de sociedade voltado 

para a autossatisfação e a realização do desejo próprio. Até a natureza do 

Estado está voltada para a proteção do indivíduo e existem para garantir 

individualidades. Fatalmente, neste modelo contratualista, as instituições, 

gradativamente, perderão o seu papel e espaço.  

O esfacelamento da sociedade é uma questão de tempo, no modelo 

contratualista. É preciso perceber que “comunidade no sentido completo da 

palavra só existe quando pessoas se empenham umas pelas outras com todo o 

 
39 Ibid., p. 83. 
40 Ibid., p. 84. 
41 Ibid., p. 84. 
42 Ibid., p. 84. 
43 Professor e filósofo escocês, nascido nas proximidades de Kirkcaldy, onde foi batizado, 
conhecido como fundador da economia liberal clássica. Pregava a não-intervenção do Estado 
na economia e um Estado limitado às funções de guardião da segurança pública, mantenedor 
da ordem e garantia da propriedade privada. Defendia a liberdade contratual, pela qual patrões 
e empregados seriam livres para negociar os contratos de trabalho. (Disponível em 
https://brasilescola.uol.com.br/biografia/adam-smith.htm. Acessado em 18 de outubro de 2021). 
44 SHAPIRO, B. O lado certo da história, p. 86. 

https://brasilescola.uol.com.br/biografia/adam-smith.htm
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seu ser e por todos os aspectos da vida. Nesse caso, fala-se de uma situação 

em que as pessoas se responsabilizam umas pelas outras”.45 Ou seja, o modelo 

contratualista limita a formação comunitária e é insuficiente para que as 

estruturas sociais trabalharem contra o esfacelamento da sociedade. 

Há, ainda, no modelo contratualista uma marca mais assombrosa e 

desmanteladora do tecido social, que é a tradição de Jean-Jacques Rousseau.46 

Sobre ele, Luiz Felipe Pondé escreve: “dele veio o culto de um estado de 

natureza que seria perfeito caso abandonássemos a vida nas cidades burguesas 

em favor de uma vida mais próxima da pureza do homem do campo, pobre e 

sem acúmulo de riquezas materiais desnecessárias e fruto do egoísmo 

burguês”.47  

Rousseau acreditava em uma natureza humana boa e nas 

potencialidades do desenvolvimento humano. Crianças, por exemplo, são puras 

e não deveriam ser corrompidas pelo mundo opressor. De onde viriam os 

sofrimentos humanos, segundo Rousseau? Da opressão dos mais ricos sobre 

os mais pobres! Pondé, então, afirma que “Rousseau, visto como um 

protoromântico clássico, seria a origem do emocionalismo político que vê o os 

sofrimentos do homem moderno como fruto do racionalismo burguês”.48 

A questão primária defendida por Pondé é que Rousseau criou uma 

espécie de casta oprimida. Não significa que não exista opressão no mundo. 

Entretanto, alguém que é bom, por natureza, e, segundo Rousseau, 

automaticamente é uma vítima do sistema. É uma vítima da sociedade. Por outro 

lado, o próximo sempre será visto como um opressor e não como um 

cooperador. O resultado disso será uma grande guerra entre oprimidos e 

opressores. Isso inviabiliza a produção de capital moral, porque a sociedade não 

estará disposta a dialogar ou contribuir, mas estará em guerra o tempo todo.  

Esta é a conclusão de Pondé:  

 
45 KUIPER, R. Capital Moral, p. 159. 
46 Filósofo, escritor e teórico político genebrino, Jean-Jacques Rousseau foi um dos principais 
pensadores da Modernidade (1712 - 1778). 
47 Luiz Felipe Ponde prefaciando a obra DALRYMPLE, T. Podres de Mimados: as 
consequências do sentimentalismo tóxico. São Paulo – SP. É Realizações, 2015, p. 10. 
48 Ibid., p. 10. 
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“Em obras como Emílio, sobre uma educação “emocional” pela 
natureza não corrompida da criança, bem como em Do Contrato 
Social e Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os 
Homens, ambos textos políticos e inspiração dos jacobinos, 
Rousseau teria estabelecido as bases da ideia da “vítima social” 
do capitalismo e das exigências de uma vida produtiva”.49    

Em um modelo contratual em que uma guerra é declarada entre oprimidos 

e opressores, em nome da igualdade, é impossível pacificar a sociedade. Essa 

luta será eterna e a fragmentação do tecido social será extremo. George Orwell, 

em 1984, por exemplo, afirma que um estado perene de guerra faz com que a 

desumanização aconteça.50  

A conclusão que se chega é que o modelo de contrato estabelecido por 

Hobbes e Rousseau fará a sociedade enxergar o próximo como alvo de proteção 

e batalha. Um declara que o próximo é um lobo e o outro declara que o próximo 

é um opressor. Não há espaço para desenvolvimento de capital moral. É questão 

de tempo para as estruturas sociais degringolarem. Ou seja, o desenvolvimento 

de cidadania, neste modelo de sociedade, é limitado. Por isso, a proposta de 

Lilla é insuficiente.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 Luiz Felipe Ponde prefaciando a obra “DALRYMPLE, T. Podres de Mimados: as 
consequências do sentimentalismo tóxico, 2015”, p. 10. 
50 Orwell, G. 1984. São Paulo – SP. Companhia Editora Nacional, 2001, página 245. 
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2. ROEL KUIPER E O CAPITAL MORAL 

  

2.1 DEFININDO CAPITAL MORAL 

 

O que seria Capital Moral? 

Roel Kuiper define sociedade como “uma equação de elementos, um 

heterônomo e acontecer dinâmico, um grupo cooperativo em que as pessoas 

aprendem a se doar a outros e a confiar umas nas outras”.51 Em Kuiper, uma 

sociedade precisa de interdependência mútua e, caso a interdependência não 

funcione, o tecido social não pode subsistir, porque todos, necessariamente, 

dependem de todos. Uma sociedade em competição existencial é uma 

sociedade fadada ao esfacelamento do tecido social. 

Conclui-se que “o problema atual é que se tornou difícil estabelecer e 

manter a rede cotidiana de conexões sociais necessárias. A sociedade pós-

moderna se transformou em um mundo desregulado e, consequentemente, 

também as pessoas acabam desreguladas”.52 Interdependência mútua trata-se 

de uma série de atitudes de uns para com os outros. A realidade deve ser de um 

encontro de serviço de um para com o outro.53 A preocupação de cada um 

deveria ser com o todo. Entretanto, de alguma forma, a sociedade pós-moderna 

tem falhado nisso. O que se chama de sociedade ocidental está ruindo e o seu 

esfacelamento é visível.  

Desta forma, o elemento central para a restauração do tecido social e o 

seu funcionamento com mutualidade é a partir de confiança social. 

“A confiança social demanda relações que ofereçam segurança 
e acolhimento e essas são justamente as relações que nossa 
identidade pessoal, social e cultural é formada. Fragmentação e 
desprendimento ameaçam não só uma existência de conexão 
social, mas atingem concomitantemente valores e garantias que 
fazem a nossa vida pessoal o que ela é”.54   

 
51 KUIPER, R. Capital Moral, p. 19. 
52 Ibid., p. 19. 
53 Mateus 7:12 
54 KUIPER, R. Capital Moral, p. 20 e 21. 
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Sem confiança social, o que se espalha é um pânico moral, ou seja, 

quando as pessoas percebem o seu mundo em desordem, sentem-se sozinhas 

no mundo e olham para todos como se fossem seus inimigos. É um lugar em 

que não há mais valores e garantias. E parece ser isso que Shapiro conclui ao 

afirmar que  

“estamos a um passo de abandonar os valores judaico-cristãos 
e a lei natural grega em prol do subjetivismo moral e da lei da 
paixão. E assistimos ao colapso da civilização no tribalismo 
tradicional, no hedonismo individualista e no subjetivismo moral 
[...] Passamos os dois últimos séculos nos afastando de nossas 
raízes. Nossa civilização sobreviveu e prosperou – por um 
tempo. Então, começou a morrer, de dentro para fora. Ela está 
corroída pelas contradições internas, comunidades desprovidas 
de valores e indivíduos vazios”.55  

Kuiper converge com Shapiro porque afirma existir uma “desmoralização 

da cultura ocidental”.56 As pessoas deveriam ser criadas em comunidades 

morais. O que seria isso? Comunidades morais são locais em que os valores e 

princípios são cultivados por seres humanos em interação com outros seres 

humanos. É onde nasce o ponto de orientação moral dos indivíduos. A partir da 

comunidade moral, o ser humano obtém relações mais próximas e adquire, com 

o tempo, confiança social. Exemplos de comunidades morais são a família, a 

escola e a igreja.  

A ausência das comunidades morais traz, consequentemente, falta de 

confiança social e, fatalmente, esfacelamento social. As pessoas não têm 

relações confiáveis com o próximo, não aprendem princípios e valores básicos 

e, a partir daí, existe um clima de instabilidade no cotidiano. A partir do indivíduo 

e suas microssituações, toda a sociedade perde o rumo.  

Comunidades morais possuem uma estrutura criacional e foram criadas 

para incubarem virtudes nos indivíduos. O simples fato da sociedade do século 

XXI relativizar essas estruturas criacionais desencadeia um processo de 

instabilidade na confiança social. Comunidades morais são replicadoras de 

valores e sem esses valores o tecido social não pode existir. Uma sociedade 

 
55 SHAPIRO, B. O lado certo da história, p. 30. 
56 KUIPER, R. Capital Moral, p. 20. 
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estável possui os seus valores permeados em todas as micro relações de 

mutualidade e, dentro dessas comunidades morais, o capital moral surge.  

Este capital moral é “a capacidade (individual e coletiva) de estar junto ao 

próximo e ao mundo de uma forma preocupada”.57 A grande questão é que o ser 

humano não é uma ilha, mas vive em comunidade. Esta comunidade não captura 

o ser humano e o molda por completo, como os movimentos coletivistas 

exprimem. Não é essa a ideia!  

“A capacidade de estar junto ao próximo de uma forma 
preocupada é expressa em padrões de responsabilidade social 
e, portanto, tem bases e características sociais. O capital moral 
está ancorado nas práticas sociais cotidianas como a da 
educação, mas também de atividade econômica e política, 
gestão do meio ambiente e empenho por um time de futebol, por 
exemplo”.58        

O ser humano, detentor do capital moral, passa a compreender que não 

é um átomo, um ser sozinho e que, por isso, o cosmos inteiro existe por sua 

causa. É uma mudança de inclinação do EU-MIM para o EU-NÓS e o EU-

CRIAÇÃO, a partir do Deus Criador. As práticas sociais não são exclusivas em 

benefício próprio, mas em benefício do outro e da Criação, para a promoção da 

glória do Criador, mediante a sua vontade revelada. Mais precisamente, as 

práticas educacionais, econômicas, ambientais, empreendedoras, gestoras de 

saúde dentre outras são permeadas com a capacidade de produzir práticas 

sociais que são preocupadas com o outro, com o desenvolvimento da criação e 

não somente consigo.  

O “estar junto de maneira preocupada” existe pela força de conexão moral 

do capital moral. Este, por sua vez, “surge nas relações cotidianas diretas entre 

as pessoas [..] Nas relações cotidianas, as pessoas acabam se chocando com 

a alteridade do outro. Perceber e lidar com isso exige uma postura moral de 

aceitação, tolerância, lealdade e amor ao próximo”.59 O foco do viver preocupado 

está na atitude de alteridade para com o próximo. 

 

 
57 Ibid., p. 24. 
58 KUIPER, R. Capital Moral, p. 24. 
59 Ibid., p. 51. 
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2.2 COMO O CAPITAL MORAL É FORMADO 

Como alguém consegue, tacitamente ou articuladamente, estar junto ao 

mundo, individualmente ou coletivamente, de maneira preocupada? Em primeiro 

lugar, é preciso reconhecer que a formação da moralidade e, 

consequentemente, do capital moral tem uma origem supratemporal, assim 

como a ideia de socialização (relações interpessoais).    

E falando em relações interpessoais, estas são os lugares em que seres 

humanos expõem aquilo que está em seus corações e, por isso, é onde 

aprendem e praticam suas relações de confiança. Mas, claro, também, têm seu 

caráter mais degradado. As relações interpessoais requerem vínculos, 

percepções morais, decisões, solidariedade, disciplina, negação, ajuda, 

responsabilidade e orientação para com o outro como atitude básica.  

O capital moral nasce das relações de estreitamento e confiança que as 

pessoas têm umas com as outras. Promessas e alianças são o que conferem 

confiança para que uns se deem, por completo, para os outros. Na verdade, 

confiança e promessa são elementos inegociáveis na formação do capital moral. 

Por isso, ele será produzido e reposto em lugares de confiança e promessas.   

Roger Scruton parece ter compreendido bem essa ideia de formação de 

capital moral, porque afirma que  

“nossa lealdade à sociedade civil, argumentaram eles [Scruton 
está citando Michael Oakeshott, Edmund Burke e Hegel] não é 
mais provisória que nossa lealdade à família e à ordem legal, e 
o Estado não é mais justificável como meio para um fim que 
nosso laço de amor com a família. A lealdade ao que está 
estabelecido, portanto, é um dado do qual parte a crítica social. 
Não é condicional nem intencional, mas uma forma de imersão 
nas instituições às quais a identidade de alguém é devida. É aqui 
que o pensamento político começa, nas associações de 
indivíduos, conforme modelam seus valores e aspirações por 
meio do ethos do pequeno pelotão”.60 

O que Scruton está afirmando é que as relações sociais começam do mais 

simples para o mais complexo, como afirmam as Escrituras. Os seres humanos 

são estabelecidos em famílias e, a partir daí, os arranjos sociais são feitos. A 

fidelidade familiar será basilar na fidelidade à sociedade. Famílias, por exemplo, 

 
60 SCRUTON, R. Tolos, fraudes e militantes: Pensadores da Nova Esquerda. Rio de 
Janeiro – RJ. Editora Record, p. 217 e 218. 
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são locais de formação de capital moral, porque são relações de parceria e 

fraternidade. Além disso, a família é um modelo para os arranjos sociais, porque 

“quando em ambientes institucionais há formação de capital moral, vamos a 

tendência a recorrer a metáforas ou atitudes que conhecemos da esfera 

familiar”.61   

Como, então, o capital moral é formado? A moral não é uma mera 

convenção racional, cultural, subjetiva e atomizada, mas algo que brota do Deus 

Criador, a partir de sua Revelação. Todo conhecimento é apreendido em aliança 

com este Deus Criador, que resolveu revelar a si mesmo e sua vontade. O 

conteúdo desta revelação expressa explicitamente os mandatos (social, cultural 

e espiritual). Quer dizer que o capital moral é formado a partir de micro relações 

dialógicas entre os seres humanos.  

As micro relações são profundamente importantes, porque os homens são 

relacionais por si somente. Assim, na formação do capital moral são 

interessantes: relações de amor e dialogia. Estes conceitos são importantes 

porque “o homem não é uma máquina, tampouco uma máquina biológica. O 

homem também não é algo autônomo, que está ali por si só, mas existe 

justamente na interação com o mundo. Em sua consciência, o homem supera as 

e terminações materiais que o tornam algo autônomo e se volta para aquilo que 

existe fora dele e se volta para ele”.62 

Ou seja, o homem é um ser relacional, por si somente. Todas as suas 

relações estão voltadas para fora de si. O homem não é um fim em si mesmo. E 

esta natureza não derivada de algo, senão, da imagem e semelhança do Deus 

Trino. CS. Lewis diz isso com autoridade:  

“O amor é algo que uma pessoa sente por outra. Se Deus fosse 
uma única pessoa, então, antes de o mundo ter sido feito, ele 
não era amor. É evidente, neste caso, que o significado da frase 
“Deus é amor” para essas pessoas é, muitas vezes, algo bem 
diferente [falando de libertinos]; o que elas querem dizer, na 
verdade, é “O amor é Deus” [...] “Deus é amor”, pois os cristãos 
acreditam que a atividade viva e dinâmica do amor esteve 
agindo desde sempre em Deus e seja a responsável pela criação 
de todo o restante do mundo”.63  

 
61 KUIPER, R. Capital Moral, p. 197. 
62 Ibid., p. 126. 
63 LEWIS, C. S. Cristianismo Puro e Simples, p. 228. 
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Lewis apela para Deus sendo a verdadeira personificação do amor, 

porque só existe amor em mais de uma pessoa. Mas ele é mais ousado ao 

afirmar que  

“a diferença mais importante entre o cristianismo e todas as 
demais religiões: no cristianismo, Deus não é estático – nem 
mesmo uma pessoa estática -, mas uma atividade dinâmica, 
pulsante, uma vida, quase uma espécie de enredo dramático. 
Ele é quase, espero que você não me tenha como irreverente 
por isso, uma espécie de dança”.64 

O Deus, revelado pelas Escrituras, é um ser trino e transbordante de 

amor. O Pai é glorificado pelo Filho e o Filho é glorificado pelo Pai. O Filho se 

esvazia, a fim de que o mundo conheça o Pai. O Espírito não fala de si mesmo, 

mas dá testemunho do Filho e do Pai. A Trindade Santa é um transbordar de 

amor. E é neste amor que o capital moral nasce e é este amor que convida os 

seres humanos para abrirem mão do “self” e seguir o Deus Criador. Como 

imagem de Deus, todas as relações humanas apontam para uma orientação no 

contexto maior – Deus e sua Criação, no contexto seguro da aliança.   

Por isso, as relações humanas precisam se dar em lugares de confiança. 

Estes lugares de confiança, assim como a relação de Deus com os homens é 

pactual, precisam ser pactuais.65 Automaticamente, a vida, orientada para fora 

do EU, será formada por encontros (que confirmam a segurança dos entes) e o 

amor poderá ser realizado, assim como na Trindade, nos encontros. Logo, em 

ambientes de esfacelamento social, a confiança é perdida e o capital moral 

também. Por isso, o homem desenvolve capital moral quando é chamado para 

desenvolver alteridade com o outro. Ao ver alteridade e ser alvo dela, o homem 

também a produz. Claro que este é um movimento simbiótico, mas é preciso 

compreender que o primeiro promotor de capital moral foi o Deus Criador.  

Roel Kuiper parece sintetizar bem a formação do capital moral, em micro 

relações seguras/pactuais, doadoras e dialógicas:  

“todas as formas de vida doadas devem originar-se de um 
Doador, da Vida em pessoa. Isso finalmente acaba cancelando 
o caráter estranho e sombrio do outro. Pois este último não surge 
do nada, mas é chamado à existência por um Criador. Desta 
forma, o outro também tem um caráter de dádiva e é tão sagrado 

 
64 Ibid., p. 228. 
65 KUIPER, R. Capital Moral, p. 185. 
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quanto eu. O outro é sagrado porque faz parte da Criação. Se o 
outro é o sagrado que consegue despertar o nosso amor, então 
também pode ser a base de uma existência criativa interessada 
no outro”.66  

 

2.3 ONDE O CAPITAL MORAL É FORMADO 

Como o poder de conexão de uma sociedade, o capital moral será formado 

nas micro interações que o ser humano tem com o outro. Além disso, é 

necessário que esse capital moral seja formado em lugares de confiança. “O 

capital moral é formado em contextos sociais concretos. Ali, onde pessoas 

assumem a preocupação umas com as outras, é que se forma o capital moral. 

Em geral, sabe-se que o fortalecimento da sociedade civil está relacionado à boa 

atuação de famílias, bairros, escolas e instituições”.67  

A natureza das organizações humanas em famílias, igrejas, escolas, 

sociedade e civilizações, por exemplo, segundo Roel Kuiper, é moral. É preciso 

discernir uma maneira pessoal e institucional68 de formação do capital moral. 

Claro que a maneira institucional também contemplará uma forma de produção 

do capital moral, de maneira pessoal, mas é importante frisar que a produção é 

pessoal, mas também é institucional.  

Falando institucionalmente, as famílias são de natureza moral e as principais 

formadoras de capital moral. 

“Numa família, as pessoas são convidadas a se doarem ao outro 
com empenho da própria pessoa. Assim, todas as formas fortes 
de altruísmo começam na comunidade familiar. A comunidade 
familiar – uma coesão entrelaçada de relação de parceria com 
uma ou mais relações pais-e-filhos – é onde se exercitam as 
atitudes morais mais fundamentais. Fidelidade comunitária e 
preocupação com o outro começam aqui”.69  

Nos laços familiares, biblicamente, o marido faz uma promessa para a 

mulher e vice-versa. Até que a morte os separe, eles podem contar um com o 

outro. Além disso, há uma relação parental. Os filhos, derivados desta aliança, 

 
66 Ibid., p. 136 e 137. 
67 KUIPER, R. Capital Moral, p. 147. 
68 Sempre que instituições for citado, no contexto deste trabalho, a expressão significa 
“estruturas sociais”. 
69 KUIPER, R. Capital Moral, p. 197. 
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têm um lugar seguro e de desenvolvimento moral na família. “Os pais são 

aqueles que os introduzem [os filhos] nos significados e linguagens da vida”.70 E 

ainda, na família, existem os laços da irmandade que, com cumplicidade, 

crescem com seus laços de moralidade.     

É almoço de domingo e a família está reunida. Trata-se de pai, mãe e 

duas irmãs, sete e cinco anos respectivamente. Eles estão em uma praça de 

alimentação de um shopping e enquanto o pai faz o prato de uma a mãe faz o 

prato de outra. São 12h30min e o pai tomara café da manhã, às 7 da manhã. O 

apetite é exacerbado, mas a responsabilidade com a filha de sete anos é maior 

do que a própria fome. É necessário negar-se e ser altruísta.  

A mãe, ainda que não tenha tanta fome, precisa lidar com a pequena 

criança de cinco anos querendo isso, mas não querendo aquilo. Ainda que mãe 

saiba que a alface seja mais importante, precisa ter paciência e ouvir a criança, 

com os seus olhos cheios de gula, querendo batata frita, banana frita e carne 

assada. O simples fato de a mãe ouvir, ter calma e explicar para a filha que é 

necessário comer algo saudável traz, para ambas, capitalização moral.  

Em relação às crianças, é possível continuar exemplificando que as duas 

precisam comer e o fazem na mesma hora. É possível aprender capital moral, 

porque as duas comem e ninguém fica para trás. No banco do carro, ao voltarem 

para casa, as duas estão lado a lado. Ou seja, em um pequeno almoço de 

domingo, com um recorte pequeno, é possível perceber como a família é um 

potente local de formação de capital moral e de reposição de capital moral.   

A comunidade estatal é formada por seres humanos e instituições. Sendo 

assim, tanto forma capital moral quanto aproveita do capital moral formado pelas 

famílias. “A sociedade se beneficia das formas de altruísmo que se enraízam 

como disposição para a preocupação com o outro na esfera da parceria.”71 Uma 

vez que capital moral é o poder da conexão de uma sociedade e é advindo de 

relações de compromisso, uma sociedade é o exemplo clássico disso. 

Igrejas, foco desse trabalho, são comunidades morais. A comunidade 

religiosa, dominicalmente, se reúne em volta do Deus Criador, Redentor e 

 
70 Ibid., p. 212. 
71 KUIPER, R. Capital Moral, p. 219. 
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Santificador, a fim de adorá-lo. A teoreferência retorna e o caráter pecaminoso é 

anunciado para todos. A mensagem da igreja é de que todos são iguais, 

naturalmente: pecadores carentes da glória de Deus. Mas todos são colocados 

em pé de igualdade, ainda, porque todos são imagem de Deus. Por isso, o que 

se ensina é uma vivência preocupada com o próximo, que é um semelhante. E, 

para todos, o mesmo sacrifício foi feito: Cristo! 

Demais instituições humanas, como clubes, partidos políticos, 

associações ou grupos de afinidade, são formadores de capital moral. Os entes 

são convidados a exercerem os seus papéis de maneira preocupada com os 

demais, o que desenvolve um senso de moralidade preocupada e cidadania 

positiva. A estruturas sociais “constituem atitudes fundamentais morais, elas são 

fundamentais para a formação do capital moral [...] as estruturas sociais (com 

suas características típicas) convidam a atitudes morais mais específicas”.72  

Entretanto, as micro relações podem ser independentemente de algum 

tipo de associação. Não é pelo fato de um fuzileiro naval não estar entre os seus 

que ele deixará de ajudar um maçon. A sociedade é complexa e um fuzileiro 

pode ser pai, marido e, naturalmente, irmão. Mas, sua vida não resume 

exclusivamente às suas relações de casa ou de trabalho. Ele também exerce a 

função de motorista e pode parar o carro e ajudar o maçom a trocar o pneu e 

leva-lo até a borracharia.  

Mesmo sem fazerem parte de instituições espera-se que os seres 

humanos tenham relações de afinidade com o outro. E podem ter relações de 

amizade que transcendem as instituições. É possível ser amigo e manter afeição 

por pessoas que não creem no mesmo que Deus. É possível uma relação 

preocupada com alguém que não tem a mesma visão política. É possível viver 

de maneira preocupada com alguém que torce para outro time de futebol.  

É preciso, porém, ressaltar que  

“o capital moral é primariamente formado em contextos sociais 
pactuais. Neles, o homem não só é abordado, mas é chamado 
a se compadecer com preocupação pelo outro. A autoridade 
desse chamado leva à noção de uma obrigação essencial ante 

 
72 KUIPER, R. Capital Moral, p. 148. 
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outros e forma a atitude fundamental moral que se manifesta na 
preocupação com o outro e na preocupação com o mundo”.73  

Por isso, é necessário que o capital moral seja formado em instituições, 

uma vez que estas deixam o capital moral mais bem sedimentado, mas também 

por relações pessoais e cotidianas. São nas micro relações que o capital moral 

é formado e, por isso, é necessário que todos vivam de maneira preocupada com 

o outro.  

Como devem ser as estruturas sociais formadoras de capital moral?  

A proposta bíblica e reformada aponta para um modelo pactual de 

sociedade e não um modelo contratual. Embora pareçam sinônimos, não é bem 

assim. O contrato é um modelo secular de um pacto.74 E há diferenças abissais 

entre eles. Nas palavras de Kuiper,  

“O pacto é uma forma de acordo que começa com o todo, o 
contrato é uma forma de acordo que começa no indivíduo. O 
pacto é aberto e universal; o contrato, por sua vez, é fechado e 
particular. O pacto parte de um laço natural entre as pessoas 
que permanecem fiéis umas às outras nas vicissitudes da vida. 
O contrato parte uma relação contingente de pessoas que fazem 
acordos temporários. O pacto aceita o outro como pessoa e 
considera a relação eu-tu como uma relação sagrada e moral. O 
contrato considera o outro como um concidadão que ameaça ou 
melhora o meu interesse. O pacto promove reciprocidade e, com 
isso, antecipa as necessidades do outro; o contrato vive de 
relações mútuas e ensina o homem a permanecer perto dos 
seus interesses privados”.75    

O ambiente pactual traz consigo uma promessa. Por exemplo, quando 

Deus se manifesta a Adão uma promessa é feita: vida.76 Promessas, 

automaticamente, expressam lealdade, segurança, ajuda, cooperação e 

mutualidade. Ou seja, os parceiros pactuais têm o compromisso de preocupação 

mútua e solidariedade mútua. Os parceiros pactuais precisam confiar uns nos 

outros. Tais fatores são impensáveis no modelo de Hobbes e Rousseau. 

Mas, se os homens são maus, como afirmam as Escrituras,77 como 

podem existir relações pactuais entre eles? Segundo Kuiper “essa confiança só 

 
73 Ibid., p. 148. 
74 KUIPER, R. Capital Moral, p. 186. 
75 Ibid., p. 186. 
76 Gênesis 2:15-17 
77 Salmo 51:5 



35 
 

pode existir na graça de um poder superior e maior que os próprios parceiros”.78 

Quem afiança as relações é o próprio Deus Criador e, ao contrário do modelo 

contratual referendado pelo medo mútuo, o modelo pactual é referendado em 

amor. Ou seja, as estruturas sociais devem ser moldadas pelo pacto do Deus 

Criador com as suas Criaturas. Essas relações devem ser embasadas em amor 

e numa promessa. Tal promessa gera fiança da palavra e comprometimento do 

reconhecimento mútuo e de uma ordenação sociopolítica comum. 

Por fim, tomando por base a ideia pactual bíblica, analisando o pacto de Deus 

com Israel,79 a partir de Moisés, uma relação de diálogo permeia o pacto, que é 

um lugar de diálogo bilateral. Ao invés de um simples movimento dialético ou 

uma simples imposição social, a relação pactual prevê Israel, mediante o seu 

mediador, falando com Deus e Deus falava com Israel. Desta forma, quando as 

estruturas sociais são formadas e os entes interagem, Deus pode ser mais um 

participante do diálogo entre comuns. Diante disso, o capital moral deve ser 

formado em estruturas sociais pactuais dialógicas.  

Diante disso, o próximo capítulo trabalhará uma proposta específica. Como 

o capital moral depende de comunidades morais para ser formado e replicado, 

o objetivo é analisar como a igreja local pode ser uma formadora e repositora de 

capital moral, visando equilibrar o esfacelamento social da sociedade ocidental.   
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3. A IGREJA LOCAL COMO PRODUTORA DE CAPITAL MORAL 

 

3.1 UMA COMUNIDADE MOLDADA POR UMA HISTÓRIA 

 

É possível fazer uma simples definição de igreja a partir da palavra “eklesia”. 

Seria simples definir a igreja como “os chamados para fora”, como é muito 

comum. Ou seja, Deus estaria chamando um povo para fora de um 

mundo/sistema pecaminoso, a partir de Jesus Cristo, e este povo seria um sinal 

do Reino de Deus neste mundo.  

Não é uma definição errada, mas seria insuficiente e não faria justiça com a 

natureza da igreja, sua missão e, especialmente, com o que está sendo tratado 

neste trabalho que é o papel da igreja na produção de capital moral.  

Goheen, ao escrever “A Igreja Missional na Bíblia”, defende que o significado 

da igreja se baseia em narrativas e imagens. Ou seja, para a compreensão 

daquilo que é igreja é necessário compreender a história que a igreja faz parte 

e, por isso, o papel que ela deve desempenhar no mundo. “Essa história que 

molda a igreja imporá uma variedade de imagens para suprir nossa 

autocompreensão e desse modo instruir o nosso comportamento e a nossa vida 

comunitária”.80 

Fazer uma declaração dogmática é importante, mas insuficiente para definir 

a igreja e sua missão. A igreja, sua missão e a produção de capital moral, por 

ela produzido, precisa ir além de uma declaração racionalista ou dogmática. 

Significa, então, dizer que a igreja é definida e moldada pela história bíblica. O 

resultado disso não é só viver em conformidade com a vontade de Deus, mas é, 

consequentemente, afirmar e observar a igreja como uma produtora de capital 

moral.     

Lesslie Newbigin, por exemplo, expressa isso bem em “O Evangelho em uma 

Sociedade Pluralista”. É impossível perguntar para um peixe como é a vida fora 

da água. Ou seja, nenhum pensamento é possível sem pressupostos e todos os 

 
80 GOHEEN, Michael. A igreja missional na bíblia, p. 23. 
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pressupostos formam uma estrutura de plausibilidade.81 Trata-se de padrões e 

crenças de um determinado tempo e momento.  

Segundo Newbigin,  

“o evangelho dá origem a uma nova estrutura de plausibilidade, 
uma visão radicalmente diferente das coisas que formam todas 
as culturas humanas à parte do evangelho. Portanto, a igreja, 
como portadora do evangelho, vive numa estrutura de 
plausibilidade da qual discorda, e a qual questiona, aquelas que 
governam todas as culturas humanas sem exceção”.82    

No caso da igreja, o que a molda, garante a sua identidade e sua missão é o fato 

de que ela está sendo moldada por uma história. E não é qualquer história e não 

é qualquer conceito ou ideia. Trata-se da história da realidade, que é revelada 

pelas Escrituras e que é vivida por todos os seres humanos, mas é vivida 

articuladamente pela igreja.  

O que molda a igreja é saber, conhecer e viver guiada pelo fato de conhecer 

o Deus Criador de todas as coisas criadas, a partir da ótica da história contada 

por Deus. Essa Criação era boa, segundo Gênesis 1:31. A implicações da 

Criação são enormes, porque os homens foram criados para administrarem a 

Criação. Foram Criados com Mandato Cultural, Social e Espiritual. Os homens 

foram chamados para viverem em comunhão com Deus, com o próximo e com 

a Criação. A vocação dos seres humanos era desenvolver essas esferas 

criacionais.  

Entretanto, segundo a Confissão de Fé de Westminster, “nossos primeiros 

pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo do fruto 

proibido”.83 O pecado afetou toda a Criação. Não há nada que não tenha sido 

contaminado pela rebeldia contra o Deus Criador. A partir daquele momento, 

cumprir os mandatos e, consequentemente, vier em harmonia com o Deus 

Criador seria inviável. E, claro, viver em harmonia com o outro e com a Criação 

se tronou impossível. Ou seja, fazendo uma conexão com o presente trabalho, 

 
81 NEWBIGIN, Lesslie. O Evangelho em uma Sociedade Pluralista. Viçosa – MG. Ultimato, 
2016, p. 22. 
82 Ibid., p. 22. 
83 Confissão de Fé de Wesminster. Capítulo IV. Parágrafo I. Disponível em 
http://www.monergismo.com/textos/credos/cfw.htm. Acessado em 21 de junho de 2022.  

http://www.monergismo.com/textos/credos/cfw.htm


38 
 

a conexão perfeita de um tecido social estava comprometida. A formação do 

capital moral estava comprometida.  

Esta história é contada pelas Escrituras afirmando que Deus, com o seu plano 

eterno, a partir de Abraão, formou um povo. Israel era a nação da aliança. Os 

povos deveriam olhar para Israel e vislumbrarem a glória do Criador. Eles 

deveriam ser uma sociedade bem conectada e com bastante capital moral. Deus 

deu a aliança para Israel, que falhou miseravelmente. Por isso, o Soberano 

enviou Jesus Cristo, a revelação suprema do ser de Deus. Cristo veio vencer o 

Diabo, o mundo e a carne. Cristo veio trazer o Reino de Deus que é já, mas ainda 

não. O Reino já chegou, mas ainda não em plenitude.  

Cristo, escatologicamente, chama sua igreja e a envia ao mundo, a fim de 

adorar o seu nome, viver dentro desta história, produzindo capital moral, e 

anunciar para o mundo que o Reino de Deus já chegou. E o que a igreja 

aguarda? A vinda final do Reino de Deus! A volta de Cristo! E a igreja vive, agora, 

o que a humanidade deverá ser na glória eterna, ou seja, guiada pelos princípios 

e valores do Reino de Deus. A igreja vive em uma tensão redentora com a 

história bíblica e a tradição corrente.  

O que molda a igreja é a história de Deus. Porém, a sociedade dos atuais 

dias, esfacelada como está, se enfeitiçou por algo que Kuiper define algo 

chamado “Encantamento Utópico”.84  

“A utopia é a projeção do que se espera ou se deseja no espaço 
histórico-formativo do mundo. Espera-se que a história revele 
um outro mundo. Somente poderemos realmente sondar o 
alcance do pensamento utópico se levarmos em conta as 
hipóteses relativas ao homem e à história. No pensamento 
utópico, o homem aparece como um ser que é capaz de 
aperfeiçoar a si mesmo e o mundo. A história se transforma num 
processo de progresso que sob direção humana é capaz de 
produzir uma sociedade melhor. Na utopia, a ação humana 
encontra um horizonte moral”.85    

A humanidade caiu em um encantamento utópico e enxerga o horizonte da 

história como um horizonte utópico. A história passou a ser um mero construto 

de fazeres dos seres humanos em forma de progresso pessoal e do mundo. A 

 
84 KUIPER, R. Capital Moral, p. 55. 
85 Ibid., p. 57. 
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solução dos problemas humanos é advinda dos homens, que estão sempre em 

busca de um Eldorado. 

Essa maneira de encarar os fatos é falha por várias razões, mas algumas são 

mais latentes. Em primeiro lugar, a visão de futuro utópico faz com que os 

homens deixem de viver o agora. Nada do agora é bom ou necessário. A utopia 

preconiza o esfacelamento de tudo o que trouxe a sociedade até aqui. Na utopia 

“o significado da história deve ser encontrado numa condição de sociedade que 

só existirá depois que todos os que vivem agora estiverem mortos – e é isso que 

implica a doutrina do progresso –, então aqueles que vivem agora são 

dispensáveis”.86 Ao abandonar o agora, em nome de um Eldorado futuro, a 

esperança dos seres humanos no agora e sua missão de cumprir os mandatos 

de Deus, agora, são impossibilitadas.  

Além disso, uma segunda implicação seria o fato de a Providência divina ser 

abandonada. As utopias fazem da Criação um sistema fechado de causa e efeito 

em que somente a ação do homem é efetiva e o Criador não controla a história. 

Francis Schaeffer resume bem o que o ato de abandonar a Providência divina 

fez – o homem tornou-se desesperado:  

“A desesperança do homem moderno assume várias formas. 
Trata-se de uma desesperança profunda, em razão de sua 
preferência por fórmulas e formas que parecem dar motivos para 
esperança, mas que, por causa da sua natureza, conduzem a 
profundezas ainda maiores do desespero”.87  

O que Schaeffer quer dizer é que o homem hodierno procurou fórmulas e formas 

para dar motivo para sua existência, mas só encontrou desespero. É o caso das 

utopias. São formas e fórmulas humanas que levaram o homem ao desespero, 

dentre tantas razões, por fazerem o homem abandonar a Providência divina.  

Tal perspectiva, por exemplo, arruinou a Europa, nos séculos 17 e 18, 

fazendo o continente irromper em guerras sangrentas. A visão utópica trouxe 

“desintegração da vida familiar, o crescimento da violência gratuita, o vandalismo 

que encontra satisfação na destruição de tudo o que é decoroso e útil [...] como 

 
86 NEWBIGIN, Lesslie. O Evangelho em uma Sociedade Pluralista, p. 150. 
87 SCHAEFFER, Francis. O Deus que intervém. Cultura Cristã, 2016, p. 72.   
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razão profunda de tudo isso – a perda de qualquer sentido de um futuro 

significativo”.88 

A igreja primitiva, predecessora desta Europa arruinada, era “nutrida e 

moldada pela história bíblica, [que] capacitava-os a viver como estrangeiros 

residentes, como luz do mundo nas trevas”.89 Nada de utopias para tirá-los do 

presente e fazê-los sentirem-se desnecessários ou, ainda, perceberem a 

providência de Deus como desnecessária. Pelo contrário, eles viviam a 

verdadeira tensão entre já viverem no Reino de Deus, inaugurado por Jesus e 

que será trazido finalmente por ele, e uma cultura caída.  

A história bíblica modelou a igreja, que foi uma eficaz produtora de capital 

moral. Na verdade, a história bíblica era a potente mola mestra que fazia o povo 

de Deus ter esperança no futuro. Eles sabiam que Cristo traria o Reino e tudo 

era passageiro. Mas sabiam que Cristo já reinava sobre o pecado e sobre o 

mundo. Por isso, eram impulsionados a lidarem com uma sociedade esfacelada, 

mas mantendo a esperança. Trabalharam pelo casamento, contra a pobreza, 

contra a injustiça social, pela saúde, contra a idolatria, por causa da história 

bíblica. O resultado foi a conexão da sociedade, daquele período e 

consequentemente do Ocidente, por causa do capital moral da igreja, moldada 

pela história bíblica.  

Ainda hoje a igreja precisa da história bíblica para moldá-la e para que o 

capital moral seja produzido e a sociedade tenha uma nova conexão. Não 

somente para questões religiosas, mas para um compromisso com o agora. A 

história bíblica, a partir da Criação, Queda, Redenção e Nova Criação, leva a 

igreja a ser uma testemunha fiel do Reino de Deus, agora. Cada discípulo é 

importante, agora, a fim de que o testemunho integral de Cristo seja vivido, não 

somente na vida privada, mas como um testemunho público. E a providência 

nunca é deixada de lado, porque o mundo é o mundo de Deus, conquistado e 

mantido pelo Cordeiro, que virá trazer o Reino.      

  

 
88 NEWBIGIN, Lesslie. O Evangelho em uma Sociedade Pluralista, p. 287. 
89 GOHEEN, Michael. A igreja missional na bíblia, p. 25. 
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3.2 UMA COMUNIDADE INCUBADORA DE VIRTUDES 

O que significa dizer que a igreja é uma incubadora de virtudes? Roel Kuiper 

diz:  

“O capital moral se desenvolve através de nossa capacidade de 
estar preocupadamente junto ao outro e de nisso se doar e 
dividir. Se essas atitudes morais forem desenvolvidas, então 
também as comunidades humanas hão de se desenvolver em 
lugares onde as responsabilidades comuns são assumidas”.90 

Viver de maneira preocupada com o outro é uma condição inequívoca para a 

produção de capital moral. Este capital moral, como já foi mencionado neste 

trabalho, é advindo de microrrelações pactuais. Pactos são necessários, porque 

subentendem confiança.  

Nesta perspectiva a igreja pode ser considerada como uma incubadora de 

virtudes, ou seja, uma formadora de capital moral. A igreja local, na verdade, é 

essencial na formação do capital moral. Inclusive, sem ela, a sociedade terá um 

déficit de moral e virtudes. 

As razões para a igreja ser considerada uma incubadora de virtudes é, 

primeiramente, porque a igreja é formada de maneira pactual. A natureza da 

igreja não é contratual, mas pactual. Quando a aliança da Criação fora quebrada, 

Deus estabeleceu um pacto com Abraão, a fim de que um povo, chamado povo 

de Deus, se formasse.  

A partir de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. A partir 

dele, um povo seria formado e, deste povo, sairia o descendente da mulher. A 

promessa de Gênesis 3:15 se cumpriria em Abraão. 

Bartholomew e Goheen reforçam a ideia do chamado de Abraão, a partir da 

dinâmica do texto bíblico, porque  

“A repetição de “abençoar” em Gênesis 12:1-3 afirma que por 
meio de Abraão, Deus está agindo para anular o efeito do juízo 
sobre sua criação. Embora o pecado tenha trazido a maldição 
divina para a criação, Deus ainda está agindo para restaurar o 
seu propósito de benção para tudo o que ele criou, e Abraão 
será o instrumento de restauração divina para todo o mundo”.  

 
90 KUIPER, R. Capital Moral, p. 283. 
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Este é um pacto estabelecido entre Deus e Abraão. Segundo Gênesis 11:26, 

Abraão era o filho mais velho. A este era dado o direito à primogenitura. E o que 

isso significa? O filho mais velho receberia uma porção dobrada da herança, 

governaria o clã no lugar de seu pai e receberia a bênção paterna. Esse era o 

futuro de Abraão. Todavia, Deus chegou até ele e lhe disse: “Sai da tua terra e 

da tua parentela”. Deus está dizendo para Abrão abrir mão da sua primogenitura, 

do direto aos bens, honra, fama e governo do clã de seu pai.91  

E o que Deus prometeu no lugar? “Vá para uma terra que eu te darei. Eu te 

darei filhos. Eu te abençoarei e você abençoará as nações”. Abraão foi 

convidado a abandonar as riquezas, terras e bênçãos de seu pai biológico em 

nome da promessa divina de ter terras, filhos, bênção e ser um canal de bênçãos 

para todos os povos da terra. Não é por acaso que Paulo, em Romanos 4, chama 

Abraão de “Pai da Fé”. Ele deixou tudo e seguiu a Deus. 

Há algo mágico aqui. Michael Goheen diz que  

“Gênesis 1-11 conta a história da criação divina do mundo (com 
um lugar especial conferido à humanidade), da rebelião humana 
(que destrói a bondade e harmonia do mundo), do crescimento 
abominável do pecado à medida que se alastra por toda a terra, 
da resposta de Deus ao pecado por meio do juízo, e da 
promessa e do compromisso de Deus de preservar e restaurar 
a criação”.92   

Se por um lado, os primeiros capítulos de Gênesis demonstram a 

potencialidade do pecado e a manutenção da semente redentiva por parte de 

Deus, a partir de Gênesis 12 “o autor pretende deixar claro que Deus quer 

reverter em Abraão os efeitos do pecado”.   

Para reverter os efeitos do pecado, Deus utilizaria Israel, o povo que veio de 

Abraão. Ou seja, “Abraão e Israel devem ser a verdadeira humanidade do 

Criador ou a verdadeira humanidade adâmica. Sua vida deveria exibir o plano 

de criação de Deus para a vida humana e o objetivo para o qual seu propósito 

redentor está se movendo”.93 

 
91 BARTHOLOMEW, Craig. G & GOHEEN, Michael. O drama das Escrituras: encontrando o 
nosso lugar na história bíblica. São Paulo – SP. Vida Nova, 2017, p.64.  
92 GOHEEN, M. A igreja missional na Bíblia, p. 46. 
93 Ibid., p. 51. 
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Esta aliança com Adão é substituída pela aliança em Cristo. É possível dizer 

que no Antigo Testamento havia uma igreja preditiva e em Atos uma igreja 

escatológica. A descida do Espírito Santo confirmou que Deus enviou Jesus e 

sua obra deve ser anunciada nos quatro cantos da terra. Em Atos vemos a 

promessa feita a Abraão se cumprindo, ou seja, as nações da terra sendo 

abençoadas, a partir dele. Isso será melhor explorado no próximo bloco. 

É possível afirmar: onde a igreja foi formada? A igreja foi formada a partir de 

Abraão. Com ele foi feita uma aliança, a fim de que sua descendência se 

tornasse o povo de Deus e Deus mesmo seria o seu Senhor. Desta promessa e 

deste povo veio o Messias, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A igreja é uma 

comunidade pactual, afiançada na palavra do próprio Deus. 

E qual deve ser a relação dos membros da igreja? No Antigo Testamento era 

mais fácil, pois todos faziam parte da mesma nação. Entretanto, nos últimos dias, 

a Bíblia designa os membros da igreja como “irmãos”. A metáfora é familiar. A 

igreja é uma incubadora de virtudes por ser a comunidade da aliança. A relação 

é uma relação moral e de confiança. O que une os crentes é sangue de Cristo, 

o sangue da aliança. Tal relação pactual é experimentada, visivelmente, quando 

o povo do pacto celebra a ceia (um sinal visível da aliança).  

Há várias razões para a igreja local ser uma incubadora de virtudes. A igreja 

local é uma comunidade de contraste. Mark Driscoll acertadamente afirma que 

“a igreja é a comunidade de pessoas que se reúne ao redor da cruz de Jesus 

para humildemente se arrepender dos pecados, confiar nele, cantar louvores a 

ele e seguir o seu exemplo”.94  

Seguir o exemplo de Jesus não significa somente algo privado, mas uma 

igreja local, como comunidade de contraste, busca ser uma comunidade justa, 

generosa, humilde, semeadora de esperança, multiplicadora de alegria e 

gratidão. Tais virtudes, oriundas da união com Cristo, são cultivadas pela igreja 

local mesmo em um mundo injusto, consumista, egoísta, em que cada uma 

busca seus próprios direitos, em que cada uma busca o seu prazer e que é 

 
94 DRISCOLL, M. Igreja Vintage: questões atemporais em métodos atuais. Niteroi – RJ. 
Tempo de colheita, 2011, p. 20. 
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extremamente secularizado. Ou seja, uma comunidade de contraste é formadora 

de capital moral/incubadora de virtudes.  

A igreja é incubadora de virtudes, porque semanalmente se reúne para 

adorar e o culto cristão é um momento de formação espiritual e moral. Segundo 

Goheen, “a adoração é a vocação mais importante da igreja em parte porque dá 

ao povo de Deus o seu foco e a sua direção em todos os aspectos da vida; da 

adoração flui toda a vida, e na adoração toda a vida da igreja encontra a sua 

verdadeira finalidade”.95 A adoração é moldada pela História Bíblica, que 

cantada, orada e pregada. A igreja local é formadora de capital moral em seu 

momento de culto. 

A igreja local trabalha a educação cristã. Essa educação não é somente 

informação, mas formação. Smith afirma que “educação é sobretudo uma 

questão de formação, a tarefa de criar um certo tipo de pessoa”.96 Ou ainda, “a 

educação é uma formação encarnada que captura nosso próprio ser e forja 

nossa orientação em relação ao mundo”.97 Filipe Fontes propões alguns 

objetivos para a educação cristã na igreja: aperfeiçoamento dos crentes em 

santidade, habilitação dos crentes para o serviço e a formação da cosmovisão 

cristã dos crentes.98 Como incubadora de virtudes, a igreja é uma formadora de 

novas pessoas. Essa formação é de um ser que ama a Deus, acima de todas as 

coisas, e ama o próximo como a si mesmo. Ou seja, em sua natureza 

educacional, a igreja é uma formadora de capital moral. 

Uma comunidade local é uma incubadora de virtudes porque cultiva as 

relações familiares. Qualquer ser humano nasce em uma família. Esta é a 

unidade mais básica da conjuntura de um tecido social. Quando há famílias bem 

ajustadas há uma sociedade bem ajustada. Por isso, Roel Kuiper diz que “numa 

família, as pessoas são convidadas a se doarem ao outro com empenho da 

própria pessoa. Assim, todas as formas fortes de altruísmo também começam 

na comunidade familiar”.99 

 
95 GOHEEN, M. A igreja missional na Bíblia, p. 240. 
96 SMITH, James K. A. Desejando o Reino: culto, cosmovisão e formação cultural, p. 26. 
97 Ibid., p. 31. 
98 FONTES, Filipe. Educação em casa, na igreja e na escola. Cultura Cristã, 2018.  
99 KUIPER, R. Capital Moral, p. 197. 
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No âmago do mandato social da igreja está o “crescei-vos e multiplicai-vos”. 

Há algo valorizado na igreja que é a honra aos pais, não levar os filhos à ira e 

uma forte oposição ao divórcio e um incentivo explícito ao casamento. A família 

é lugar de altruísmo e de formação de capital moral. A igreja, como uma 

incentivadora e cultivadora de famílias, é uma incubadora de virtudes. 

Igrejas locais são incubadoras de virtudes e produtoras de capital moral, uma 

vez que no cerne de sua vocação na Nova Aliança está a ordenança de servir o 

mundo em suas necessidades. A igreja é comissionada por Jesus para se 

envolver com os necessitados de sua vizinhança e do mundo. “A igreja primitiva 

é um exemplo disso. Atos de amor em favor dos necessitados estão entre as 

principais razões do crescimento da igreja primitiva nos três primeiros séculos, 

como testificam cristãos e também seus inimigos”.100 A igreja local é o lugar em 

que as pessoas são incentivadas, por ordem de seu Senhor, a irem ao encontro 

do necessitado. 

Uma igreja local está focada no pastoreio mútuo de seus membros. Qualquer 

membro da família da aliança é importante. Logo, as pessoas cuidam umas das 

outras em vários aspectos: espiritual, emocional, moral, material e assim por 

diante. Quem é utilizado, normalmente, para cuidar uns dos outros, segundo o 

paradigma bíblico? Uns cuidam dos outros, a fim de que ninguém tenha falta de 

nada. Tal altruísmo é uma característica clara que uma incubadora de virtudes e 

produtora de capital moral. 

A igreja local tem um poder fixador na vida dos seus membros, o que faz dela 

uma incubadora de virtudes. Várias pessoas não mudam de localidade por causa 

de sua comunidade local. E, caso seja, necessário que essas pessoas se 

mudem, na maioria dos casos, procuram uma comunidade local que cultiva os 

mesmos valores espirituais e morais. Esta é uma excelente contenção contra a 

globalização, que tira as pessoas de suas raízes e, consequentemente, de seus 

valores. A igreja local é um reduto espiritual e moral para aqueles que se mantém 

em suas casas e também acolhe aqueles que precisam se mudar.        

 

 
100 GOHEEN, M. A igreja missional na Bíblia, p. 259. 
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3.3 UMA PROPAGADORA DE CAPITAL MORAL 

A igreja local tem capacidade suficiente para abastecer a sociedade com 

capital moral e ser uma propagadora desse capital, a fim de que o tecido social 

não seja tão esfacelado. É preciso, primeiro, ressaltar que o Evangelho não cabe 

dentro de uma jaula, segundo Nancy Pearcey.101  

Um fenômeno secularista é criar uma dicotomia entre privado e público, fato 

e valor. Na esfera do privado estariam os valores, que seriam de origem religiosa, 

e do lado público estariam os fatos, que seriam cientificamente provados. Tal 

armadilha faz com que o cristianismo entre numa jaula e não possa expressar, 

em praça pública, valores que produziram capital moral suficiente para garantir 

a coesão da sociedade ocidental.  

Newbigin diz que essa separação “é impossível no longo prazo. A maneira 

como as sociedades se comportam e as políticas que elas aceitam serão uma 

função dos compromissos que os membros da sociedade têm, os valores que 

eles estimam e, por fim, as crenças que defendem sobre o mundo e o lugar deles 

nele”.102 É impossível que os crentes em Cristo não reflitam, em praça pública, 

a mensagem que modela a vida da igreja.  

A mensagem da igreja é uma mensagem pública e, por isso, o ministério da 

igreja é público!  

Por isso, a própria natureza da igreja local faz com que o capital moral seja 

propagado. Ele é propagado, dominicalmente, no culto da comunidade. A 

história que molda a vida da igreja e que faz com que ela produza capital moral 

é orada, cantada e pregada. Essa história é encenada nos meios de graça 

(batismo e santa ceia).  

O culto é para formação do povo de Deus, mas para também para que o 

compromisso de Deus com o seu povo seja relembrado. Também é a hora do 

compromisso do povo para com o seu Deus e o compromisso do povo consigo 

mesmo. O que estes momentos de adoração fazem é fortalecer os membros da 

aliança, promoverem sua formação e declarar publicamente o Senhorio de 

 
101 PEARCEY, N. Verdade Absoluta. Rio de Janeiro – RJ. CPAD, 2006, p.25. 
102 NEWBIGIN, Lesslie. O Evangelho em uma Sociedade Pluralista, p. 280. 
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Cristo. A cultura pode vislumbrar o compromisso/aliança de Deus com o seu 

povo.  

O capital moral é propagado pela igreja local à medida que ela treina os 

membros da aliança para cumprirem a missão na cultura em que estão inseridos. 

Cristo, o resgatador e redentor, trouxe boas notícias em relação aos mandatos 

cultural, social e espiritual. Ele religou os membros da aliança a Deus, aos outros 

e à Criação.  

A igreja local é o lugar em que os membros da aliança são treinados para 

resistirem aos ídolos que a estrutura de plausibilidade que eles vivem apresenta. 

Independentemente dos tempos e épocas, o Evangelho e a aliança são 

atemporais. Membros da aliança são experimentados para resistirem as 

tentações e adorarem somente a Deus, onde quer que estejam. Uma nova 

relação com dinheiro, sexo, beleza, poder, glória, influência, ego e todas as 

outras fontes de idolatria são trabalhadas no coração do cristão, a fim de que ele 

seja uma testemunha de adoração ao Senhor onde quer que ele esteja.  

Os membros da aliança são capacitados na igreja local para uma nova forma 

de encararem o mandato social. Família, amigos e sociedade não são mais uma 

fonte de aproveitamento, mas um campo fértil de serviço. A família é um campo 

de aperfeiçoamento do caráter dos filhos e cônjuges. A formação daqueles que 

moram na mesma casa, no sentido moral, é o maior interesse do membro da 

aliança. Amigos e sociedade existem para serem servidos. Não há necessitado 

que o membro da aliança não queira servir. Não há esfera de relacionamentos 

que o membro do pacto não queira destilar o seu amor.  

Por fim, o mandato cultural é completamente revisto. O mercado de trabalho 

e o lucro não são mais o objetivo daquele que faz parte da comunidade pactual. 

Seu objetivo é ser um bom mordomo de Cristo. Seus dons e talentos, seus 

pertences e suas mais profundas capacitações existem para que a glória do seu 

Cristo seja reverenciada.  

Tudo isso é feito em praça pública. Não há como esconder essa mudança. O 

capital moral, em todas as esferas da vida, é catapultado, por intermédio dos 

membros do pacto, para a vida pública e consequentemente para que haja uma 

maior coesão do tecido social.     
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CONCLUSÃO:  

Há, com clareza e certeza, um esfacelamento do tecido social. A pós-

modernidade, embasada em um individualismo extremo (travestido de políticas 

de identidade, por exemplo), gasta as reservas de capital moral que a sociedade 

ocidental demorou séculos para ajuntar e, com isso, conectar as sociedades. 

Aliado a isso, o consumismo desenfreado e u processo de globalização, que tira 

as raízes das pessoas, acelera o processo de desintegração do tecido social 

ocidental.  

A proposta de Mark Lilla para a reversão deste quadro é apostar no 

imaginário coletivo dos cidadãos. Segundo Lilla, a cidadania seria o fator 

coadunador da sociedade. Cidadania seria uma espécie de visão de horizonte 

futuro melhor para todos. Esta seria a maneira de reverter o esfacelamento. 

Todavia, proposta de Mark Lilla mais parece um canto utópico. O ele vislumbra 

parece um horizonte utópico. Ele não explica como as pessoas deixarão seu 

egoísmo de lado e passarão a abrir mão de si para a realização do próximo.  

Outra proposta é a de Ben Shapiro. Ele aposta na volta da moral judaico-

cristã, na razão Iluminista e no Télos dos gregos. Ainda que mais profunda que 

Lilla, Shapiro peca, também, em não dizer como esses três elementos se 

combinariam para conectar o tecido social. Parece um modelo racionalista 

ultrapassado e não bem articulado. Parece uma proposta secularista em formato 

de feira livre e cada uma pega o que quer.  

Por outro lado, Roel Kuiper aposta no capital moral. Ou seja, a capacidade 

altruísta do ser humano. Viver de maneira preocupada. Este capital moral é 

formado em lugares de relações seguras. São pactos! É a capacidade de olhar 

a vida para além de mim e, aqui e agora, viver de maneira preocupada.  

Este capital moral é formado em lugares seguros e, principalmente, em 

ambientes institucionais. Neste ponto, a igreja local surge como uma proposta 

robusta de formação de capital moral e disseminação deste capital pela 

sociedade. A igreja local, embasada numa aliança com o Criador, reproduz 

relacionamentos robustos, capacitas as pessoas para uma vida altruísta e as 

prepara para a serviço ao outro.  
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Não só a proposta de Roel Kuiper é mais factível, coerente e forte, como a 

igreja local surge como um excelente veículo para formação de capital moral e 

sua propagação. Significa afirmar que o futuro carece de mais igrejas locais 

sérias e produtoras de capital moral.     
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