Hans Urs von Balthasar

Adrienne von Speyr
e o Sacramento
da Confissão

Ediciones San Juan

Título original: Adrienne von Speyr und das Sakrament
der Beichte (1983), © Johannes Verlag Einsiedeln |
Traduzido do alemão por Juan Manuel Sara para a edição
em espanhol © Ediciones San Juan (2016) | Traduzido do
espanhol por Maria Alice Soares de Castro para a edição
em português pela Comunidade Totus Mariae.
www.edicionessanjuan.es
www.totusmariae.org

Adrienne von Speyr (1902-1967) teve em grau

extraordinário o carisma da profecia, no sentido
que nos indicam são Paulo e santo Tomás de
Aquino: o dom do Espírito Santo de não somente
ver realidades divinas, como também de poder
apresentá-las e interpretá-las, apesar de sua
profundidade e amplitude, de uma forma
compreensível para todos e útil para a Igreja. Das
aproximadamente sessenta obras que ditou a seu
padre confessor, todas dedicadas a comentar os
escritos bíblicos ou a temas teológicos, e também
sua autobiografia, foram publicadas e estão
disponíveis.
Não existe qualquer questão de dogmática,
desde a doutrina da Trindade, passando pela
cristologia e eclesiologia, a doutrina dos
sacramentos e da vida cristã, até a escatologia,
sobre a qual ela não tenha expressado algo não
apenas profundo, mas muitas vezes também novo,
de ajuda e proveito para a teologia. Porém, assim
como não é possível transpor a verdade cristã para
um “sistema”, porque Deus, o sempre-maior,
quebra todo sistema, do mesmo modo também não
se poderia colocar em uma ordem “unilinear” a
visão do mistério divino observada por Adrienne
von Speyr, apesar da clareza sóbria de suas
palavras: a Trindade divina reina e penetra todas
as coisas, mas ela é acessível somente pelo mistério
de Cristo e da Igreja e, por consequência, através
da riqueza de todos os encontros de Deus com o
mundo, com o pecado, com a conversão, através da
3

encarnação, cruz e ressurreição do Filho e de todos
os aspectos da vida cristã.
Assim, a teologia de Adrienne permanece
“policêntrica”. No entanto, em sua visão total
existem certos pontos magnéticos que ordenam e
tornam perceptíveis, em torno deles, aspectos bem
distantes entre si: um destes pontos é a confissão.
Não a buscava em vão a menina criada em uma
família protestante, mais tarde a estudante de
medicina e médica, a mulher que somente em seus
trinta e oito anos encontrou o sacerdote católico
que abordou suas questões e a acolheu na Igreja;
não foi em vão que ela buscou incessantemente
essa instituição cristã na qual a confissão possui
sua forma verdadeira e conforme ao Evangelho. Foi
buscando-a em todas as seitas possíveis, em
movimentos nos quais se entra por uma confissão
pública dos pecados e naqueles em que logo se vive
como um “convertido”, em médicos que
incorporam a confissão dos pecados em seu
método terapêutico; também tentou – sempre em
vão – confessar ela mesma sua culpa diante de
outros homens. O que sempre faltava, ela só
encontrou ao entrar na Igreja católica: o pleno
poder ministerial, conferido pelo próprio Senhor,
de perdoar os pecados. No entanto, esta forma
plena de confissão não foi para ela somente ponto
final da busca, mas ponto inicial de uma visão
teológica de plenitude inaudita, que encontrou
uma expressão central e condensada em seu livro
A confissão (já disponível em quatro línguas), o
qual, no entanto, deve ser completado por outras
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de suas obras. Não queremos analisar aqui este
livro em detalhe: a multitude de aspectos não
caberia, muito menos, em um único artigo.
Deixando de lado tudo o que concretamente se diz
nele sobre os diferentes tipos de confissão
(confissão de conversão, confissão geral, confissão
de devoção, etc), sobre os momentos particulares
no ato de confessar, sobre a vida a partir da
confissão, sobre o penitente, o padre confessor e
seu ministério, destacaremos aqui somente três
colunas mestras do todo, que mostram a
originalidade e a capacidade de resistência da
teologia de Adrienne.
1. Ao longo de muitas de suas obras perpassa e
emerge o conceito, criado por ela, de atitude de
confissão. É possível descrevê-la como a
disponibilidade habitual de abrir-se por si mesmo
sem reserva alguma onde é sensato e necessário.
Esta disponibilidade é muito próxima da
indiferença inaciana que está disposta a colocar
diante de Deus todas as cartas sobre a mesa, ou a
mesma expressão de são João: “Quem pratica a
verdade (a-letheia, des-ocultamento) se aproxima
da luz” (Jo 3,21), ou a de são Paulo: “Tudo o que é
manifestado torna-se claro como a luz” (Ef 5,14).
de modo que o contrário a esta atitude, isto é, o
pecado, é designado como mentira (Jo 8,44). O
abrir-se não é um ato que termina em si mesmo,
mas recebe seu sentido na doação de si: no amor.
Ser transparentes um em favor do outro significa
presentear um ao outro com o que lhe é próprio.
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Dessa forma, o fundamento último da atitude de
confissão pode ser encontrado na vida trinitária de
Deus: “Deus está diante de Deus na atitude que
convém a Deus. Pode-se denominá-la, de modo
análogo, atitude de confissão, porque é a atitude
na qual Deus se mostra como é (e) da qual surge a
sempre nova situação da visão e do amor… Pois
Deus não é nenhum ser parado, é vida eterna que
acontece. Para Deus é pura bem-aventurança
revelar-se diante de Deus… em Deus existe a
alegria da comunicação mútua que compreende
ambas as coisas: o mostrar e o receber o
mostrado”. Nós conhecemos, na verdade, este
mistério trinitário somente pela atitude de
confissão perfeita do Filho feito homem frente ao
Pai: “O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele
mesmo faz” (Jo 5,20) e o Filho diz: “Tudo que é
meu é teu” (Jo 17,10). No Filho se faz visível, para
nós, que sua atitude de confissão (nas palavras de
Adrienne), sua obediência (nas palavras de Inácio)
e seu amor (no sentido de João) frente ao Pai são
uma só coisa. Jesus fará participar os seus nessa
atitude fundamental, fazendo-os participar em sua
relação filial, em seu nascer do Pai, e
prescrevendo-lhes um amor mútuo que deve se
configurar segundo Sua doação total (1Jo 3,16). E
se eles caírem no pecado e na mentira, presenteiaos com o sacramento da confissão. Este lhes dá a
possibilidade de abrir-se de tal modo a um homem
dotado no Espírito Santo com os plenos poderes
divinos, que eles, junto com sua escuridão, podem
emergir na luz de Deus. Com isto já alcançamos o
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âmbito do segundo aspecto desta teologia da
confissão, que ao mesmo tempo configura seu
centro. Trata-se da teologia da cruz.
2. Se o pecado é mentira e, portanto, oculta-se
diante da verdade de Deus (Gn 3,9-10; “Todo o que
pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da
luz”: Jo 3,20), e se Jesus na cruz carrega todo o
pecado do mundo e os mostra ao Pai em sua
abertura inalterada diante dEle, então a cruz pode
ser caracterizada como a confissão originária [UrBeichte]. E deve-se acrescentar que Jesus não expõe
o pecado diante do Pai como uma realidade que
lhe é alheia, mas, sendo nosso irmão, com uma
realidade da qual não quer “dessolidarizar-se”;
pelo contrário, quer provar até o fundo sua
escuridão e seu distanciamento de Deus. Este é um
desígnio que surge de uma decisão de salvação em
favor do mundo, ao qual o Filho se põe à
disposição desde toda a eternidade (cf 1Pd 1,19) e
que na economia da salvação assume a forma de
um encargo do Pai e de uma obediência do Filho:
“foi o próprio Deus (Pai) que, em Cristo,
reconciliou o mundo consigo… Aquele que não
cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para
que nele nos tornemos justiça de Deus” (2 Cor
5,19.21). A cruz é confissão originária porque nela
é sofrido até o fundo, absolutamente de uma vez e
para sempre, o estado inteiro de abandono de
Deus, próprio do estado de pecado, em uma
igualmente absoluta obediência de amor e, assim,
a verdade (exatamente do que o pecado é e causa)
se mostra mais forte que a mentira.
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A obra de obediência do Filho é a glorificação do
Pai e de sua vontade de salvação no mundo, por e
para o qual lhe é concedido na Páscoa sua
glorificação no Pai (Jo 13, 31-32): a ressurreição de
Jesus é, ao mesmo tempo, a absolvição que o Pai
concede ao mundo. Por isso, é sumamente
conveniente que o sacramento da confissão tenha
sido instituído justamente no dia de Páscoa:
“Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os
pecados...” (Jo 20, 22-23).
Deste modo, a confissão, como sacramento,
recebe seu lugar no seguimento de Cristo: ela tem
em si um momento de paixão – confessar-se tem
um caráter penitencial – mas que possamos e que
nos seja concedido nos confessar é uma graça
doada a partir da Páscoa.
Adrienne von Speyr entende, como algo
evidente e conatural, que quem recebe o
sacramento é sempre uma pessoa individual (o
problema de uma absolvição geral sem uma
confissão pessoal dos pecados não podia lhe
ocorrer quando ditou seu livro, ao final dos anos
quarenta). Tanto mais que ela concebeu a
instituição do sacramento como o final que
recapitula uma longa série de experiências de
Jesus com pessoas específicas: o contato com os
doentes, com os pecadores, com os que custavam
compreendê-lo (Nicodemos) foi sempre um
contato pessoal: a este lhe foram perdoados os
pecados, àquele abertos os olhos… Isto em
contraste com a situação da Antiga Aliança, onde o
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parceiro de Deus era sempre primariamente o
povo: o povo se afastava de Yahweh, o povo
suplicava por misericórdia, o povo se convertia de
novo a Deus, etc. Personalidades singulares como
Moisés ou os reis eram sobretudo representantes
do povo. Por certo, existia desde o tempo de
Ezequiel uma imputação individual da culpa e da
conversão, graças à qual só formalmente era
possível um agir moral. Mas sacramentos em
sentido próprio podiam existir somente a partir de
e por Jesus, que transmitiu sua própria essência e
destino salvífico a sua Igreja.
A confissão, assim explica Adrienne, existe para
os pecadores, para aqueles aos quais outro
sacramento, como a Eucaristia, pareça demasiado
elevado, demasiado santo e incompreensível.
“Batizaram-me, mas não vivo segundo o princípio
do batismo. Confirmaram-me, mas não sou um
apóstolo de Cristo… Certamente vou à Missa, mas
me parece incompreensível. O sermão me parece
ou elevado demais ou insípido demais, não me diz
nada. Reconheço todos estes esforços da Igreja em
meu favor: anima-me, consola-me, aconselha-me,
mas nada disto aproveito. Tenho uma longa
experiência comigo mesmo, sei o que posso e o que
não posso. Apresentam-me como exemplo os
santos, mas justamente eu não sou um deles. Eu
vivo no pecado. E como pecador posso ter sempre
a última palavra diante da Igreja… Mas quando me
dizem que o confessionário está reservado para os
pecadores, então me fica claro: este, finalmente, é
um lugar para mim; é justamente a mim que se
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refere; o banco deste confessionário foi feito para
mim. Por certo, também posso criticar a confissão.
Mas isto não me impede de saber que aqui se
acertou no cerne de minha própria situação. Se se
fala da Comunhão dos Santos, parece-me muito
claro que não pertenço a ela. Mas se me dizem:
“Há uma comunhão dos pecadores, quem pertence
a ela?”, então sei, inequivocamente, que pertenço
a ela”.
Com este conceito surpreendente de “comunhão
dos pecadores” voltamos a tocar numa intenção
fundamental de Adrienne, que se faz
compreensível a partir do que foi dito, sobre o
sofrimento vicário do Senhor na cruz. Pois ali
estão reunidos desde sempre os pecadores, que se
encerram todos eles em seu egoísmo e que,
portanto, parecem formar o contrário de uma
comunhão ou comunidade. E, a partir da cruz, o
baricentro do pecado já não está no pecador
individual, em sua má consciência que ele queria
tirar por meio da confissão, mas no que se faz ao
Filho de Deus. A autêntica contrição não pode se
dirigir ao próprio eu, que se irrita por ter caído de
seu próprio ideal, mas somente Àquele que tomou
sobre si e tirou a culpa desse eu. Que Deus tenha
sido ofendido é horrível, e somente um momento
ou aspecto nesse horror é que (também) eu O
tenha ofendido. É por isso que Adrienne destaca
com tanta força em muitas de suas obras, e de
modo totalmente espontâneo em sua própria
confissão, o momento social junto ao pessoal. Ela
mostra este aspecto também em suas descrições da
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confissão dos santos, por exemplo de Francisco de
Assis, que pecou, mas que, confessando, olha
muito mais que o Senhor tenha sido ofendido do
que a si mesmo; o que se dá ainda mais fortemente
é o caso de santos que não pecaram, como Luís
Gonzaga: “[Luís] confessa a distância” entre ele e o
amor infinito de Deus, cujo Ser-sempre-maior
nunca pode alcançar. Adrienne, indicando o lado
social, não entende o que mormente hoje se
expressa com isso: o estar envolvido, de índole
sociológica, em situações políticas e econômicas
objetivamente injustas; mas sim algo que pertence
ao corpo místico de Cristo, onde, em sentido
estrito, não existe nada privado. Como, segundo
ela, sempre deve entrar algo do pecado do mundo
em uma confissão pessoal do pecado, justamente
também a absolvição que o crente individual
recebe, sempre quersuperabundar além de si e
tocar, de um modo inconcebível, a “todo o mundo
universo”; nem mais nem menos como ninguém
pode receber a comunhão somente para si mesmo,
o que contradiria abertamente o conceito de
comunhão, que sempre significa ao mesmo tempo
uma comunhão com Deus e com o corpo místico de
Cristo, cujos limites ninguém pode fixar. E assim
como a participação na carne e sangue de Cristo é
um ganhar parte nAquele que é entregue “pela
vida do mundo”, assim a participação na cruz,
sendo ela a confissão originária, é uma atualização
sacramental daquela absolvição geral que na
Páscoa foi pronunciada sobre o mundo inteiro
reconciliado com Deus.
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3. Por último, há um terceiro aspecto da
teologia da “atitude de confissão” que aqui deve
ser apenas aludido, porque pertence ao carisma
particular de Adrienne, que foi, com efeito,
concedido para “proveito” (1 Cor 12,7) de todos na
Igreja, mas que como tal permanece inimitável, e
como tal se impede que se aspire a ele. Isto é, foilhe concedido ver e descrever a “atitude de
confissão” – e, com ela, a atitude de oração – de
santos ou de outras personalidades religiosas
diante de Deus. Aqui veio à luz uma assombrosa
riqueza de variações pessoais: cada santo, cada
cristão tem algo único em sua relação com Deus.
Mas, além disso, se tornou visível que existiram
certos defeitos na atitude de confissão na terra
também em santos canonizados, ao menos em
certas
fases
determinadas
de
seu
desenvolvimento, o que não foi dissimulado nesta
revelação. Para mostrar que no céu a atitude de
confissão de todos é perfeita, deu-se aqui uma
espécie de “confissão” da Igreja celeste para a
terra, para instruir, exortar, e também para
consolar os que ainda lutam na terra pela justa
atitude de confissão. Certamente, muito de tudo
isso permanece bem misterioso: que na bemaventurança divina se possa ver seus erros sem
aflição nem tristeza e que se possa estar e
responder por isto também diante dos demais
membros da Comunhão dos Santos é um aspecto
muito pouco considerado da doutrina cristã. Se se
tornar a olhar para o fundamento primeiro,
cristológico e trinitário, da “atitude de confissão”
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em Adrienne, então esta confissão do céu se torna
mais compreensível. No mesmo sentido, reiteradas
vezes se falou da atitude de confissão de Maria:
“Ela não se sente excluída da comunidade dos
penitentes, porque participa em sumo grau na
atitude de confissão de seu Filho. Participa na
confissão de todos os pecadores ali onde o Filho,
como homem, é perfeitamente transparente
diante do Pai, onde Ele confere à sua própria
humanidade sua transparência divina. A Mãe vê
esta transparência infinita e permanece, não
obstante sua perfeição, em uma constante
aspiração desta transparência inalcançável”. E se
aqui já se pode falar de um aspirar, quanto mais
em todos os outros santos que aqui embaixo
aspiraram a essa transparência pelos mais diversos
caminhos?
Havia, no entanto, outro modo pelo qual
Adrienne pôde tornar visível a atitude de confissão
dos santos. Foram-lhe ordenados exercícios de
penitência que em determinados graus se iam
tornando sempre mais pesados e cujos últimos
graus, aparentemente, não eram “exigíveis”. Ela
devia percorrer esses graus no espírito de diversos
santos, onde se tornou visível que muitos se
deixaram guiar em calada humildade até esse grau
“já não exigível”, enquanto outros se detiveram
diante dos graus difíceis em diferentes lugares e se
negaram a seguir adiante. Aqueles que vão até o
último podem se maravilhar de que Deus possa ir
tão longe e tão profundamente, mas não cabe a
eles decidir o que são as possibilidades de Deus.
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Maria Ward diz em uma das “mais duras provas”:
“Eu nunca teria pensado que algo assim fosse uma
possibilidade de Deus. Mas ao fim e ao cabo, não
somos nós que determinamos o que Ele pode ou
não pode. E nós deveríamos nos alegrar se Ele nos
tirasse todos os conceitos fixos que lhe põem um
limite”… Ela queria coisas audazes e novas. E
reconhece que Deus pode ser até muito mais
audacioso do que ela havia imaginado”. Joana de
Chantal diz: “‘A coisa é difícil. Mas tento aceitar e
tirar o peso da prova. O difícil e pesado não está
em mim. É Deus que deve provar, eu obedeço’. No
caso grave ela pronuncia um claro sim”. E Matilde
de Hackeborn: “Dói-me ter dito antes que não
acreditava que Ele pudesse exigir mais. Eu não
deveria ter me jactado de saber onde estão os
limites das exigências de Deus”. *
Estes são somente alguns exemplos de perfeita
atitude de confissão. Adrienne, fiel a essa ideia, era
também da opinião que um padre confessor,
sempre e quando lhe parecesse bem, poderia pedir
ao seu penitente que se confessasse. Para ela
mesma, isto não trazia nenhum problema, era
somente a atualização de algo que potencialmente
– inclusive atualmente – estava sempre presente.
* Em: El libro de todos los santos. II, IV. Pruebas
de disponibilidad, pp. 136-137. 132. 135, Johannes Verlag
Einsiedeln, 1977. Os textos de Adrienne von Speyr, extraídos
de A confissão pelo autor, estão em tradução para o portguês
e aqui se basearam na tradução para o espanhol. [N. da T.]

14

