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RENOVAÇÃO DA ESPIRITUALIDADE CRISTÃ A
PARTIR DO PENSAMENTO DE JACOB PHILLIP
SPENER: UMA CONTRIBUIÇÃO PROTESTANTE1

F

abrício Veliq2

Resumo
Dentre os diversos concílios existentes na história do cristianismo, o Vaticano II se mostra
como um dos mais expressivos para o repensar da relação da Igreja com o mundo e consigo
mesma. A questão do ser humano e do diálogo se mostra como pano de fundo para esse concílio
em seus diversos decretos e documentos. O diálogo ecumênico proposto em alguns decretos
do concílio nos remete à volta da unidade cristã e se mostra como esforço para a retomada
do diálogo entre Católicos, Ortodoxos e Protestantes. Esse artigo tem o intuito de apresentar
as propostas de Jacob Phillip Spener, teólogo protestante alemão de século XVII, para a
restauração da espiritualidade cristã de seu tempo e que ainda permanecem bastante atuais para
cristãos hodiernos.
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Renovation of christian spirituality from Jacob Phillip Spener’s thought:
a protestant contribution

Abstract
Among many existing councils in the history of christianity, Vatican II has been shown as one of
the most significant for rethinking the relationship between church, the world and herself. The
question of human being and the dialog are shown as a backdrop for this council in its various
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decrees and documents. Ecumenical dialogue proposed in some decrees of the council brings us
back to christian unity and shows that efforts for the resumption of dialogue between Catholics,
Orthodox and Protestants. This article aims to present the proposals of Phillip Jacob Spener,
german protestant theologian of the XVII century, for the restoration of christian spirituality of
his time that still remain very current for modern-day christians.
Key words: Spirituality, Protestantism, Restoration.
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Introdução
O Concílio Vaticano II teve grande impacto na Igreja cristã ao redor do mundo. Os diversos
decretos que compõem esse Concílio trazem textos de muita riqueza para um desenvolvimento
sadio da fé, para uma nova visão a respeito do ser humano, a respeito da Igreja e do Reino de
Deus.
Com relação ao diálogo ecumênico é um texto que traz em si o desejo de reconciliação com
os chamados “irmãos separados”, a saber, os protestantes e orientais. Esse desejo é manifestado
ao colocar diversos pontos que são comuns nos dogmas de cada uma dessas linhas.
Pensando nessas questões, consideramos salutar apontar o pensamento de Jacob Spener.
Spener foi um teólogo luterano e protestante que tinha como intuito renovar a espiritualidade e
o verdadeiro cristianismo que, a seu modo de ver, estava se esfriando na Alemanha do século
XVII. Seus escritos, juntamente com outros autores como John Arnd, foram responsáveis pela
renovação da Igreja Protestante ao redor do mundo.
O movimento criado com base em seus escritos é o movimento pietista. Esse foi o
responsável pelo despertar espiritual do protestantismo europeu e despertar para missões tanto
na Europa como nas Américas. Diversos colonizadores do povo do norte da América receberam
ensinos pietistas que foram passados de geração em geração. Alguns desses ensinamentos podem
ser observados até os dias atuais, em diversas comunidades evangélicas espalhadas pelo mundo.

O ser humano na visão da Reforma
Para entender o pensamento de John Spener, é interessante termos uma consciência do
pensamento de Lutero com relação ao ser humano. Spener tem os escritos de Lutero em muita
estima e, dessa forma, baseia sua forma de crer de acordo com o pensamento de seu mentor,
como mostrado por (VELIQ, 2015, p. 183-185) do qual aproveitamos as indicações.
Para Lutero, o ser humano é viciado pelo pecado e mau por natureza. Deus, ao contrário,
é bom por natureza. Como consequência, nada que o ser humano faz pode ser bom se não for
ajudado pela graça de Deus, o que nos faz perceber que Lutero tem uma visão extremamente
pessimista a respeito da vontade humana e do próprio ser humano, chegando a comparar essa
última com um jumento.
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Dessa maneira a vontade humana está colocada no meio, como um jumento.
Se Deus está sentado nele, ele quer e vai como Deus quer, conforme diz o
Salmo: “tornei-me como jumento, e estou sempre contigo” (Sl. 73.22s.).
Se Satanás está sentado nele, ele quer e vai como quer Satanás, e não está
em seu arbítrio correr para um dos dois cavaleiros ou procurá-lo; antes, os
próprios cavaleiros lutam para obtê-lo e possuir (LUTERO, 1993, p.49).

Assim, Lutero não vê o ser humano como alguém capaz de fazer o bem por si só, sendo
necessária a graça de Deus para que ele o consiga fazer. Na linha de Lutero, tudo acontece pela
vontade de Deus e, de nossa parte, por necessidade No entanto, isso leva a um questionamento a
respeito da justiça de Deus. Afinal, se tudo acontece por necessidade, e Deus é bom por natureza,
não seria Deus injusto ao imputar o pecado ao ser humano? Essa pergunta, totalmente válida no
contexto da discussão entre graça e livre arbítrio, tem resposta no pensamento de Lutero ao afirmar
que Deus realmente é sempre justo, contudo, Deus não cessa de formar e multiplicar a natureza
que foi viciada pelo pecado e, assim, o ser humano é criado de acordo com sua própria natureza.
Disso segue, para Lutero, que não se pode culpar a Deus pelo nosso endurecimento, pois, como
Deus a tudo move e atua em tudo, também move necessariamente a Satanás e ao ímpio, atuando
neles de modo correspondente ao que são e como se encontram. É como um cavaleiro que cavalga
em um cavalo manco. Conduz o cavalo de acordo com suas condições.
No pensamento luterano, quando Deus opera nos maus e por meio dos maus, certamente
o mal acontece, e, contudo, Deus não pode agir mal ainda que faça o mal por meio dos maus,
pois sendo ele próprio bom, não pode agir mal, mesmo que faça uso de instrumentos maus. Ou
seja, para Lutero, o defeito está nos instrumentos aos quais Deus não permite serem ociosos;
por isso o mal acontece, porque o próprio Deus os põe em movimento. Lutero compara Deus
a um carpinteiro que corta com um machado ruim e não pode ser culpado pelo fato de operar
com esse instrumento que está comprometido. Disso resulta que o ímpio não pode senão errar e
pecar sempre, pois movido pela apropriação da potencia divina, não se lhe consente ser ocioso,
mas quer, deseja e age de modo correspondente ao que ele é.
A onipotência de Deus faz com que o ímpio não possa escapar da manobra e ação de Deus,
mas, antes, obedeça-o necessariamente. Porém, sua corrupção e aversão a Deus não permite
que possa ser comovido e manobrado para o bem, uma vez que o ímpio não pode alterar sua
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aversão, pecando e errando até ser corrigido pelo Espírito Santo. Dessa forma, para Lutero,
Satanás reina em paz sob a manobra da onipotência divina.
O ímpio, assim como seu príncipe, Satanás, está todo voltado para si (homo encurvatus si) e
para o que é seu e não busca a Deus, nem cuida do que é de Deus, buscando riquezas, gloria, saber,
etc. Se alguém lhe resiste diminuir alguma dessas coisas, é movido por meio da mesma aversão
mediante a qual busca aquelas coisas, a indignar-se contra o adversário. Tanto não pode deixar de
enfurecer-se, quanto não pode deixar de desejar e buscar, e tanto não pode deixar de desejar quanto
não pode deixar de existir, pois é uma criatura de Deus. Essa irritação dos ímpios quando Deus lhe
diz algo contrário do que querem é próprio do endurecimento e agravamento dos mesmos.
Assim, quando diz que Deus opera o mal em nós não devemos pensar que age como
se criasse de novo o mal em nós, sendo nós um recipiente que recebe ou sofre a malignidade
daquele que faz um veneno. Antes, deve ser compreendido que Deus opera o mal em nós, isto
é, por meio de nós, mas por causa de um vício nosso, pois somos maus por natureza, e Deus,
ao contrário, é bom em essência. Ao apropriar-se de nós não pode agir de outro modo a não ser
fazendo o mal com um instrumento mau, ainda que faça bom uso deste mal de acordo com sua
sabedoria para sua gloria e nossa salvação.
Ora, se o ser humano é tão mau e por si só não pode fazer o bem, então, necessita
inteiramente da graça de Deus para fazer algo que agrada a esse Deus, o que segue que, no
pensamento luterano, o ser humano não tem nenhum livre arbítrio sendo este somente, escravo
do pecado e de Satanás, nada fazendo a não ser praticar e intentar o mal.
Assim, como antes de ser criado, o ser humano nada faz para ser humano,
ou em nada se esforça para tornar-se uma criatura, assim também, depois de
feito e criado, ele nada faz ou em nada se esforça para permanecer criatura;
ambas as coisas acontecem somente pela vontade do onipotente poder e
bondade de Deus o qual nos criou e nos preserva sem nossa ajuda, mas
não atua em nós sem nós, já que nos criou e preservou para que atuasse
em nós e nós cooperássemos com ele, quer isso cocorro fora de seu reino
pela onipotência geral, quer dentro de seu reino pelo poder singular do
espírito santo. Antes de ser renovado em nova criatura do reino do espírito,
o ser humano nada faz e em nada se esforça a fim de preparar-se para esta
renovação este reino; depois de recriado, nada faz e em nada se esforça para
permanecer nesse reino, mas somente o Espírito Santo faz ambas as coisas
em nós, recriando-nos e preservando-nos sem nós (LUTERO, 1993, p.178).
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Spener, bem como todo o protestantismo reformado de sua época, vê o ser humano da
mesma forma que Lutero, como sujeito inteiramente mau, em quem não há nada de bom nele.
O pensamento de Spener sobre a Igreja de seu tempo
Na época de Spener, o movimento protestante ainda está muito jovem. A reforma havia
ocorrido havia pouco tempo, contudo Spener se mostra preocupado com a cristandade de sua
época e, nesse sentido, tem vergonha quando olha para a Igreja Evangélica de seu tempo. Em
sua forma de pensar, tanto a esfera política quanto a eclesiástica não buscavam o interesse do
Reino de Deus, antes a seus próprios interesses. Em suas palavras:
As condições no estamento político são as mais perturbadoras possíveis.
Diante disto, como pregadores e integrantes do estamento eclesiástico, não
podemos negar que o nosso próprio estamento também está completamente
corrompido. É desses dois estamentos dirigentes que se origina a maior
parte da corrupção existente nas comunidades (SPNER, 1964, p.36).

Interessante termos em mente que nesse período as acusações por parte dos protestantes
à figura do Papa são extremamente fortes, seguindo a mesma linha que seguia Lutero em suas
acusações. Dessa forma, em seu livro, não é difícil achar acusações às obras feitas pelos diversos
Papas da Igreja. Contudo, não é esse o intuito de seu livro Pia Desideria (Desejo de Piedade).
Esse livro tem o intuito de trazer propostas para a melhoria da Igreja Evangélica de seu tempo.
Mesmo que o livro tenha sido escrito no intuito de trazer propostas para a Igreja Evangélica,
acreditamos que, no espírito de ecumenismo proposto pelo momento atual, essas propostas se
mostram valiosas no desenvolvimento de uma espiritualidade mais próxima do exemplo de
Cristo, tão necessária para nosso viver.
No pensamento de Spener toda reforma que se é desejada deve ser em amor e com os
olhos no Espírito Santo. Isso exige um ato de fé que é despertada pela iluminação, testemunho
e selo do Espírito Santo através da Palavra de Deus.
Vale lembrar que as Escrituras tem grande valor para o protestantismo. A partir da Sola
Scriptura de Lutero, os evangélicos creem que Nela está revelada tudo o que Deus quer para
nós, o que contraria a visão católica da revelação nas Escrituras e na Tradição.
Contudo, Spener está ciente de que não é somente o conhecimento da Escritura que nos
traz um viver de acordo com a vontade de Deus. Conhecer as Escrituras somente com o esforço
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humano é a mesma coisa de conhecer qualquer matéria de estudo e ensiná-la para seus ouvintes.
O conhecimento das Escrituras tem que ter a ação do Espírito Santo.
Outro ponto que incomoda Spener em sua época é perceber que o ensino da piedade interior
séria se tornou desconhecido e estranho para alguns evangélicos. Usando seus próprios termos:
Fico alarmado e envergonhado, quando penso que o ensino da piedade
interior séria tornou-se tão estranho e desconhecido para alguns, a ponto de
a pessoa que a pratica ser considerada um papista disfarçado, um weigeliano
ou um Quaker ((SPNER, 1964, p.40).

No pensamento de Spener diversas são as controvérsias e essas tendem a corromper o
verdadeiro cristianismo. Para ele, o cristianismo deve ser vivido de acordo com uma piedade
interior e não deve ser baseado em diversas tentativas de convencimento por meio discussões e
controvérsias a respeito da fé, o que traz mais mal do que bem ao povo cristão.
Segundo Spener, o ensino de Cristo é bem simples, porém “quando o homem deixa que o
paladar se acostume a outras coisas atraentes a razão, aquelas tornam-se-lhes insípidas (SPNER,
1964, p.48).”. Esse conhecimento sem amor é que produz soberba e deixa o ser humano em seu
próprio amor, fortalecendo-o cada dia mais. Essas controvérsias sutis e estranhas às Escrituras,
no pensamento de Spener, se originam daqueles que querem mostrar sua sagacidade para
obter certo status que lhe traga proveito pessoal. Isso desperta inveja e desejos inconvenientes
naqueles que, como os primeiros, também se ocupam de controvérsias pequenas. Tudo isso
faz com que essas pessoas levem para a Igreja aquilo que querem falar e não o que pode trazer
salvação para os que foram até ali. Assim, levam os ouvintes a desenvolver uma ciência de
controvérsias e polêmicas religiosas com outros e,
dessa maneira, mestre e ouvinte fixam-se na ideia de que o mais importante
é a afirmação e manutenção do verdadeiro ensino, de forma que este não seja
anulado por doutrinas heréticas. Não percebem, no entanto, o quanto ele já
foi obscurecido por fantasias humanas (SPNER, 1964, p.48).

Segundo seu pensamento, “não se presta atenção aos frutos dos artigos de fé que ainda
temos em comum, bem como de todas as normas de vida reconhecida” ((SPNER, 1964, p.42),
mas é dada muita ênfase nas discussões acerca de dogmas e crenças. Para suporte ao seu
pensamento, usa o texto de Gregório de Nazianzo que encontra na Ep. 1 da edição grega:
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Somos todos gente piedosa no fato de nos acusarmos uns aos outros de
ímpios. (...) Julgamos quem é bom ou mau não por sua vida, mas por sua
concordância ou discordância doutrinária conosco. (...) Alguns disputam
acerca de coisas pequenas e sem importância, buscando, temerária e
tolamente, tantos adeptos quantos possam encontrar, argumentando que
tudo seja por causa da fé. Dessa forma, através de suas lutas e contendas, o
ilustre nome é arruinado (NAZIANZO, apud SPENER, 1964, p. 42).

Percebemos, no pensamento spenereano, a concordância em um pensamento ecumênico,
voltado para a vivência cristã em piedade e devoção a Deus por meio de sua Palavra e ação
do Espírito Santo. Mas, como pensa o próprio Spener, é difícil encontrar os que vivem em
amor entre os cristãos. Esse é o verdadeiro Evangelho que deve ser vivido, de acordo com as
Escrituras.
Faz-se necessário frisar que Spener não vê, como talvez possamos pensar devido à sua
insistência na vida de santidade e piedade, que são as obras que salvam o ser humano. Tem
para si muito claro o ensinamento de Lutero sobre a salvação pela fé, porém as obras devem se
mostrar como frutos daquele que tem fé. Nesse sentido, segue o pensamento de Tiago de que a
fé sem obras é morta.
Assim como Lutero, tem uma visão muito pessimista a respeito do ser humano e da
situação de sua época. Acreditava que a situação da Igreja só tendia a piorar e, se estivesse em
nossos dias, bem provavelmente, pensaria da mesma forma.
Vendo sua sociedade nessa situação, compara os cristãos de seu tempo com os primeiros
cristãos, os diversos mártires que estavam dispostos a morrer pelo Evangelho, até chegar à
conclusão de que a culpa da situação da Igreja atual é nossa.
As propostas de Spener para a Igreja
Spener tem claro que é competência dos cristãos procurar os meios para melhorar a Igreja
e ajudá-la a alcançar a situação gloriosa. Importante salientar que Spener não tem uma ideia
de uma super antropologia, no sentido que o ser humano seria o salvador da Igreja. Como
protestante e discípulo de Lutero, tem bem claro a atuação da Graça.
Para que seu intuito seja possível, Spener propõe 6 propostas:
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1 – Que a Palavra seja ensinada de modo mais extensivo entre nós.
Em seu pensamento estava clara a ideia de que quanto mais Palavra houvesse na vida
dos cristãos, mais frutos esses dariam. Nesse sentido, defende que toda a Escritura deve ser
conhecida e percebe que muito pouco Dela é explicada ao povo. Em seus escritos defende a tese
de que se fizermos o levantamento de todos os textos lidos pelos pregadores de sua época ao
longo de um ano, perceberemos que muitos poucos textos da Escritura havia sido lidos, ou seja,
constantemente textos seriam repetidos, tais como os Evangelhos e os Salmos. Dessa forma, a
Bíblia seria pouco conhecida pelos fieis.
2 – Cada pessoa deve conhecer as Escrituras
Para isso propõe que a seja feita, em família, a leitura do Novo Testamento, bem como
a leitura dos livros bíblicos de tempos em tempos com resumos, o que facilitaria muito o
aprendizado dos ensinos das Escrituras. Da mesma forma os cultos deveriam seguir o modelo
apostólico das reuniões, com leituras da Palavra por diversas pessoas. Deveria haver reuniões
com os pastores locais para a discussão fraternas para exposição de dúvidas por parte dos
crentes menos experientes. Nesse sentido, o sacerdócio espiritual deveria ser exercido por cada
crente em seu lar e em sua comunidade.
3 – O Evangelho deve ser vivido na prática.
Nesse sentido, seu desejo era “que se ensine e acostume as pessoas a crer que no
cristianismo, o saber não é suficiente de forma alguma, pois este consiste fundamentalmente em
prática”. Spener não despreza o conhecimento, porém recusa a ideia de que seria possível um
cristianismo meramente teórico. Para ele, o cristianismo deve ser uma prática constante daquele
que crê e, dessa forma, não se deve perder nenhuma oportunidade de fazer o bem ao próximo.
4 – Cuidar da maneira como nos conduzimos nas controvérsias religiosas com não
crentes e heréticos
Para Spener, acima de tudo deve haver o amor cordial para com aqueles que não creem da
mesma forma que nós. Para Spener, não se deve colocar polêmica na reunião da Igreja. Para ele,
nem mesmo a polêmica correta é o único método de manutenção da verdade, exigindo outros
métodos ao seu lado. Em seu pensamento difere fé e convicção intelectual da verdade. Fé e
convicção intelectual estão bem distantes em seu pensamento.
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5 - Reforma do estudo teológico para os pastores.
Spener se mostra preocupado com o ensino teológico dos diversos pastores que se formam
nas universidades de sua época. Para ele seria necessário a criação de laboratórios e estufas do
Espírito Santo, sendo incentivadas as práticas cristãs por todo aquele que aspira ao pastorado.
Para Spener a vida piedosa é tão importante quanto o estudo das demais atividades e o estudante
deveria ser mais bem avaliado pela vida piedosa que se tinha fora da Universidade do que
pelas suas notas acadêmicas. Spener vê a teologia como uma disciplina prática e insiste que os
futuros pastores tenham essa consciência. Nesse sentido, os professores deveriam ser exemplos
de vida piedosa para seus alunos, instruindo-os no caminho da verdadeira teologia, que é uma
prática no mundo.
6 – Falar compreensivelmente a uma comunidade
Spener percebe que diversas vezes os pregadores de sua época usavam palavras de difícil
compreensão para a maioria da comunidade da Igreja, o que acarretaria em não aprendizado das
verdades do Evangelho por parte da comunidade simples. Spener insiste que se devem expor
de forma compreensível as diversas controvérsias existentes. A pregação para ele deve ser um
instrumento missionário e pastoral, que é justamente a vida prática de um pastor. Nesse sentido
é necessário se exercitar na pregação e fazer com que tudo nela convirja para a edificação. A
atenção deve ser dada aos mais simples. Eles também precisam compreender as verdades do
Evangelho, mesmo com o pouco conhecimento que tem.

Conclusão:
O pensamento de Spener, embora tenha quase 400 anos, se mostra extremamente útil
para a vida da Igreja de nossos dias. Todas suas seis propostas, se aplicadas hoje, trariam maior
conhecimento e comunhão entre a comunidade da Igreja. Embora a ênfase dada por Spener
seja para a Igreja Evangélica, acreditamos que suas propostas podem ser aplicadas dentro de
uma perspectiva ecumênica, visto percebermos que diversos apontamentos em seus escritos
se fazem presentes nas diversas comunidades sejam elas católicas, ortodoxas ou protestantes.
A nosso ver, as maiores riquezas do pensamento spenereano se manifestam em em
dois pontos: em primeiro lugar em insistir em lembrar-nos que a teologia deve ser vivida de

REVISTA LUSÓFONA DE CIÊNCIA DAS RELIGIÕES - V. 22 (2020)

107
forma efetiva no mundo, ou seja, o teólogo não é alguém que conhece somente as Escrituras
e as doutrinas da Igreja. Se for só isso, ele se tornou um filósofo das coisas sagradas e seu
conhecimento é carnal, visto vir somente pelo seu próprio esforço e não pelo Espírito Santo.
Teologia, em seu pensamento, é prática e uma vida que segue o exemplo de Cristo.
Em segundo, o de trazer a tona que polêmicas e discussões sobre questões que não são
necessárias para a salvação trazem mais mal que bem à Igreja de Cristo, visto que aquilo que se
quer alcançar não é a busca e manutenção da verdade, antes a afirmação das próprias elaborações
e exaltação de uma mente perspicaz com a vitória a qualquer custo sobre o oponente. Isso, ao
invés de produzir uma vida na simplicidade proposta do Jesus, gera inveja e afastamento da
Igreja por parte de muitos.
Nesses 50 anos de abertura ao diálogo ecumênico, nosso desejo é que a voz protestante e
seus ensinamentos também sejam ouvidos e valorizados dentro do contexto ecumênico, visto
terem muito a ensinar, tanto no conhecimento das Escrituras, como na vida de piedade no
mundo.
Na voz de Spener podemos ouvir:
Se tivermos alguma esperança de reunião das diversas religiões existentes
entre os cristãos, talvez o principal meio, e o que Deus abençoará, será o de
não as colocarmos lado a lado em polêmicas. Pois as mentes se encontram
cheias de zelo, tanto carnal como espiritual, o que torna toda argumentação
infrutífera. Certamente a defesa da verdade genuína, da qual faz parte
também a argumentação, deve ser mantida na Igreja, juntamente com outras
coisas que existem para sua edificação. Aqui temos Cristo, os apóstolos e
os seus seguidores como exemplos santos, que também se envolveram em
polemicas, refutando vigorosamente os heréticos e defendendo a verdade.
A Igreja Cristã cairia o maior perigo se rejeitasse a utilização necessária da
espada do Espírito, a palavra de Deus. Entretanto, concordo integralmente
com as palavras do saudoso Johan Arnd, em “Cristianismo Verdadeiro” I/39:
‘Que a pureza da doutrina e da palavra de Deus seja mantida não apenas
através de polêmicas e do escrever muitos livros, mas também através de
verdadeiro arrependimento e vida santa’ (SPNER, 1964, p.98).

Que o pensamento de Spener possa nos instigar a sermos mais conscientes de nossa fé,
de nossa prática e de nossa comunhão com os irmãos e assim cumprir o desejo de nosso irmão
mais velho: “que todos sejam um”.
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