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Observação
Este arquivo contém somente o prefácio e o
primeiro capítulo do livro A confissão, de Adrienne
von Speyr.
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Prefácio do Editor
O livro que Adrienne von Speyr dedica à
confissão é uma de suas obras mais importantes. O
caráter central desta obra surge com clareza do
próprio conjunto de seus escritos já publicados,
especialmente o grande comentário a São João,
mas também o livro sobre a oração, sobre Maria,
sobre a Paixão segundo são Mateus, enfim: cada
um de seus livros girava em torno do ato e da
atitude de confissão, do encontro pessoal e
eclesial-sacramental entre o pecador e Deus, ao
redor dessa abertura sem reservas que é a
condição sine qua non de toda graça, de toda missão
e de toda oração.
A novidade em sua compreensão da confissão,
apresentada na íntegra neste livro, é o fundamento
trinitário e, muito particularmente, cristológico. A
cruz (e, nela, toda a encarnação do Filho) é a
confissão arquetípica e originária: por isso, a
confissão cristã sacramental é, em sentido estrito,
seguimento de Cristo. A imensa fecundidade deste
fundamento dogmático será apresentada em todos
os seus aspectos na presente obra, na qual a autora
oferece nem tanto um sistema fechado, mas uma
abundância de proposições sugestivas, as quais, se
seguidas com estudo e dedicação, serão fonte de
entusiasmo e alegria, tanto para o leigo como para
o especialista em teologia.
Do fundamento trinitário-cristológico resulta,
essencialmente, o vasto caminho de exploração do
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corpo eclesial: aqui a autora se encontra com a
atual discussão dogmática e histórica, na qual
intervém com fecunda originalidade, graças à sua
própria intuição fundamental. A justeza com a
qual, desde o princípio, ela destaca os pontos
principais, aparece no capítulo conclusivo
dedicado a uma crux theologorum: a confissão dos
santos que, contemplada à luz de suas exposições,
já não causa nenhuma perplexidade. O editor
indicou em dois lugares que as reflexões sobre a
“atitude de confissão” dos santos, e sobre as
expressões infinitamente variadas desta atitude na
Igreja, encontram seu desenvolvimento adequado
em uma obra da autora já terminada, mas ainda
não editada (O livro de Todos os Santos). Também a
relação, aqui não tratada, entre batismo e
confissão, será abordada mais adiante.
A qualidade deste livro também se evidencia no
fato de que é, por sua vez, tão especulativo e
profundo, como prático e simples: em cada página
brilha o caráter prático, a aplicabilidade do que foi
dito, à própria confissão.
Hoje em dia, o costume da moda prefere falar de
“sacramento da penitência” e já não de
“confissão”. Isso pode ser correto em um certo
sentido histórico-superficial, no sentido em que a
confissão se apresentava à consciência eclesial dos
primeiros séculos, principalmente sob o aspecto da
penitência. No entanto, é bem sabido que isto na
verdade era somente um primeiro rebento, e não a
planta plenamente desenvolvida; um gérmen, no
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mais, que apenas deixava entrever o mencionado
fundamento dogmático. E já que o coração deste
fundamento se manifesta no ato de “confessar” (a
confessio de santo Agostinho; em alemão atual,
Beichte; do alemão antigo: bi-jëhan = dizer, declarar,
reconhecer, confessar), não existem motivos para
abandonar a palavra tradicional.
O editor
Hans Urs von Balthasar
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1. Introdução: a busca da confissão
Em todos os acontecimentos que não são
inevitáveis, e que em seu desenrolamento
implicam a liberdade e o desejo, o homem costuma
buscar uma solução ou uma via de escape e,
frequentemente, também uma explicação, embora
a fuga seja algo mais imediato que a explicação. Ele
tenta esclarecer o que poderia fazer para melhorar
sua situação, para ter uma existência mais
satisfatória e, também, mais sucesso. E somente
quando este último não acontece na medida do
desejo, ele procura as causas do fracasso. É então
que se pergunta sobre o estado de sua própria
vida. Tenta entender sua situação, justificá-la, o
que – talvez – o leve a reconhecer que as
circunstâncias são mais fortes que ele; que não
pode fazer nada para mudar a situação, pois tem
que lutar contra poderes que são mais eficazes do
que ele. E, no entanto, no exato momento em que,
justificando-se, chega à conclusão de que é
inocente, normalmente começa uma inquietude
mais profunda e ele intui uma culpa oculta.
Em geral, o homem não é capaz de levar a bom
termo, por si mesmo, a análise de seu próprio
destino. Precisa do intercâmbio com outra pessoa.
E busca isso, mas nem tanto para escutar o que o
outro tem a lhe dizer – o outro raramente é capaz
de iluminar sua situação de maneira satisfatória –
mas sim para ter uma ocasião de expressar
exatamente o que o oprime. Talvez, sobretudo,
para ser confirmado em sua opinião pela força de
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sua palavra. Como se aquilo que ele expressa
adquirisse uma precisão definitiva pelo poder
misterioso da formulação; como se ele, por se
descrever, estivesse salvo; como se sua situação
ficasse emoldurada e se consolidasse por meio das
palavras que ele, simultaneamente, disse ao outro
e a si mesmo. E embora a palavra, como tal, não
mude a situação, no entanto lhe proporciona o
alívio que reside em “ter colocado as coisas em
ordem”, pela necessidade de “ser assim e não de
outro modo”.
Para muitos, a conversa é a tal ponto a tábua de
salvação que, uma vez terminada, afundam em um
certo desespero. A conversa era sua última
esperança, e seu fracasso prova que, afinal, não há
absolutamente nada a fazer. Assim, depois de uma
conversa que não aconteceu como deveria,
frequentemente ficam mais tíbios do que estavam
antes,
precipitando-se
completamente
na
resignação.
É verdade que a conversa muitas vezes se
configura
de
modo
que,
considerada
objetivamente, não oferece possibilidades, mas
está terminada de antemão; porque quem se
descreve, embora pareça querer mudar sua
situação, no fundo não quer mudança alguma. Seu
interlocutor é escolhido de modo que este não
possa intervir de modo eficaz. Seu papel é somente
o de assentir e confirmar em silêncio. E se o
interlocutor é escolhido de modo que não possa
expressar nenhuma opinião pessoal e tenha que
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aceitar sem discussão o que lhe é dito sem
discussão – exatamente porque o que lhe é
confiado foi escolhido com cuidado e também
porque a imagem projetada não corresponde
absolutamente à realidade – o resultado,
naturalmente, é que cada conversação termine
sem fruto. Contudo, não faltam aqueles que se
explicaram com uma pessoa próxima, por
exemplo, ou com alguém de suas relações, e que
depois, de repente, dirigem-se a alguém que
consideram superior. Por exemplo, a seu médico,
que se distingue por sua ciência, sua posição e seu
hábito de cuidar dos homens. É muito provável
que o consultório do médico seja o lugar onde
aconteça a maior parte dessas conversas. Mas o
que lhe é confiado é quase sempre muito
unilateral, justamente porque são muito poucos os
que estão dispostos a escutar um conselho
inesperado. Quase todos buscam uma ratificação,
somente em pequenos detalhes estão dispostos a
alguma mudança. E com frequência usam o juízo
do médico para se fazer valer contra terceiros,
para mudar mais o comportamento dos outros do
que o próprio.
A maior parte das pessoas justifica a si mesma. O
que mais apreciam é que lhes digam, por exemplo:
“Sua filha deveria enfim perceber…”, “já era
tempo do seu marido…” Ficam agradecidas a cada
nova arma que se lhes dão para lutar contra o seu
entorno. E explicam seu destino de modo que fique
bem claro de que nele não há nada essencial a
mudar. Sua vida está marcada por uma
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necessidade. Em seus maridos não encontram
alegria, pois estão muito cansadas no final do dia.
Tampouco os acompanham com agrado ao cinema,
pois não têm boa visão. Ocorre o mesmo com seus
erros: são inevitáveis, pois elas, de todo modo,
fazem o melhor que podem. Vivem suspensas em
uma espécie de andaime vacilante e perigoso, e
sofreriam uma queda mortal se alguém quisesse
sacudi-lo. “Meus nervos não resistiriam sustentar
uma nova discussão com meu marido…” Portanto,
os juízos que pronunciam sobre seu ambiente são
necessariamente falsos, pois nunca se deram ao
trabalho de entender interiormente a vida dos
outros, nem de compartilhá-la com eles no amor.
Mas sentem o impulso de contar o mal que lhes
acontece, como é penosa e difícil sua vida; querem
receber compaixão e confirmação justamente em
suas atitudes de rejeição ao próximo. Certamente
têm necessidade de conversar, mas levam em si
mesmas
as
regras
do
diálogo.
Dizem
constantemente que querem se expressar a fundo
alguma vez, e a isso vinculam vagas expectativas
de uma certa melhoria geral de sua situação, mas
não têm interesse em uma mudança real. E como
não se submetem a nenhuma norma a não ser elas
próprias, sentem-se na total liberdade de se
expressar como lhes parece bem, sem conceder ao
seu interlocutor nenhum direito de objetar. Falam
sem ter refletido antes sobre suas palavras, e sem
se responsabilizar seriamente por elas. Assim, a
maior parte destas conversas acaba em falatório
sobre si mesmas e sobre a suposta situação
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pessoal. E já que o principal é o próprio falar e não
o diálogo responsável, ocorrem muitas conversas
fora de lugar, onde muitos se colocam nas mãos de
pessoas sem formação, incompetentes e sem
consciência. O resultado é, quiçá, um vago alívio ao
qual não corresponde nenhuma mudança real.
Se se pusesse diante desse tipo de pessoas a
imagem da verdadeira confissão, com a
preparação, a compreensão e o exame interior que
exige, para dar também ocasião a uma verdadeira
direção espiritual, então: ou veriam na confissão
uma mera variante do que chamam de conversa,
ou deveriam se assustar mortalmente diante da
possibilidade de se verem uma vez tal como são.
Pois isto suporia a submissão de toda sua
existência a uma norma, a partir da qual poderia
ressoar claramente uma exigência imprevisível e
inexorável. O que chamam de diálogo fica em uma
esfera exterior à sua existência; também se a
necessidade da qual falam lhes é interior, durante
a conversa ela desliza para a periferia; e assim, tal
necessidade fica inexplorada tanto em sua origem
como em seu conteúdo. Sua solidão e sua
incapacidade para o verdadeiro diálogo são uma só
coisa.
Todo aquele que, por sua profissão, trata os
problemas dos outros e lhes dá, além disso, um
caráter de interesse, conseguirá certamente uma
clientela. Talvez tenha simplesmente a arte de
escutar e já por isso seja capaz de despertar
confiança, de modo que as pessoas recorram a ele
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e lhe contem as histórias mais inverossímeis; o
consolo e o bom resultado que sentem está no
mero fato de que se dedica tempo a elas. Sentemse felizes por terem sido recebidas e ter podido se
expressar. Mas além disso, existem métodos e
técnicas, como os da psicanálise, que oferecem
ajuda e alívio recorrendo ao que, de fato, se
encontra no homem; formando uma totalidade a
partir do eco que com certeza se há de esperar, ao
trazer à luz a vida instintiva e o erotismo em suas
manifestações mais ou menos conscientes, para
explicar a partir daí toda a conduta do homem e
lhe dar um significado e importância
completamente dependente de seus instintos –
deixando-lhe o sentimento de “ter sido
compreendido” de um modo completamente novo.
E posto que um tal tratamento demora muito, o
paciente se sente verdadeiramente apoiado
durante todo um tempo. E se este tempo coincide
com suas dificuldades agudas, mais tarde estará
disposto a pensar que recebeu ajuda eficaz e
duradoura. Os que saíram curados do tratamento
são, com frequência, aqueles aos quais se explicou
algo das realidades que se referem às forças mais
primárias; explicado de maneira que, a partir de
então, em todos os conflitos recorrerão sempre de
novo a esta explicação, enquanto que se terão
tornado cegos para tudo o que não entra no
esquema das forças instintivas. Não são aqueles a
quem o diálogo ofereceu uma abertura nova à
riqueza e plenitude do mundo real, mas aqueles
para quem tudo o que não entre no método da
12

escola analítica foi cerceado e declarado nulo. Nem
todos os métodos têm que ser tão estreitos como o
da psicanálise clássica. Há muitos modos pelos
quais se crê poder ajudar os homens. Eles podem
ser guiados a uma atitude mais social, podem ter
abertos aspectos da existência até agora ocultos.
Mas, ao fim e ao cabo, todos estes métodos
continuarão sendo sempre métodos humanos,
receitas que alguém construiu para ser utilizadas
com mais ou menos flexibilidade ou rigor em uma
variedade de casos. Coisas ideadas pelos homens e,
por fim, coisas que necessariamente só podem
abarcar, incluir e curar um lado muito limitado do
“eu” humano. Isso valeria também para uma
técnica que quisesse servir como ajuda metódica
de elementos expressamente religiosos, por
exemplo, da oração.
Afinal de contas, somente o Criador da alma
poderá tratar a alma humana de tal modo que ela
chegue a ser como Ele a deseja e necessita.
Somente Ele pode curá-la por caminhos que só Ele
conhece, revela e lhe prescreve em vista de sua
cura. Outro tipo de relação entre um diretor e seu
dirigido pode, por certo, basear-se em uma
necessidade. Mas o caminho decisivo de Deus, a
confissão, é baseado na obediência. E justamente
na obediência a Deus tanto por parte do homem
que é dirigido como por parte do que dirige. É
claro, pode se aninhar no homem uma necessidade
de se confessar. Mas se o faz realmente, então o faz
em obediência a Deus. Muito menos o confessor
escuta os pecados alheios movido por uma
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necessidade subjetiva; ele o faz antes de mais nada,
e exclusivamente, em obediência a Deus. Deus
mesmo estabeleceu de maneira central o lugar no
qual quer praticar psicanálise com os pecadores: o
lugar da cruz e da confissão instituída depois da
cruz. É um ato central de obediência a Deus seguir
este caminho indicado por Ele, e indicado como o
único correto e o único realmente capaz de curar.
Isto não significa que todo diálogo sobre os
assuntos próprios da alma, fora da confissão e do
ministério eclesial, seja inútil ou prejudicial. Mas
se a necessidade de tal diálogo surge em seu
devido lugar e é conduzido de modo correto, o
diálogo levará, por caminhos curtos ou longos,
diretamente ou com rodeios, ao ato da confissão.
Naturalmente, o que é periférico pode se resolver
de um modo totalmente conveniente com um
método periférico.
Quando um homem – ainda que do modo mais
elementar – compreende que está na presença de
Deus, quando sabe que ele, como Adão, foi criado
por Deus, que foi salvo por Cristo e que Cristo por
sua morte lhe abre acesso ao Pai e as portas do céu,
então este homem esperará a confissão com uma
espécie de necessidade vital, localizada entre os
dois polos de sua existência – nascimento e morte
– dentro dos quais se sente, sem exceção, como
pecador. Ele esperará que Deus lhe dê a
possibilidade de voltar sempre de novo a um
centro que o próprio Deus lhe indica e lhe abre.
Todo homem vê e entende de alguma forma que
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“assim não se pode continuar”. E daí se pergunta
como poderia continuar e, talvez, vistas as coisas
na perspectiva de Deus, como deveria continuar.
Como Deus se apresentou em sua vida, não apenas
em geral, mas a partir do momento atual. Se não
existiria uma determinada expectativa de Deus
que ele poderia e deveria preencher na forma
concreta que Deus mesmo lhe indicou. Sente,
talvez, que contando somente com sua liberdade
ou com a dos outros homens que vivem uma
liberdade parecida com a sua, não pode responder
a essa expectativa de Deus. Sente que, para
reencontrar a retidão essencial, a linha reta que
une seu nascimento e morte, não é suficiente
expressar-se segundo uma receita própria ou
alheia e descarregar as coisas nos outros. Todos os
diálogos que possa realizar fora da confissão
podem lhe proporcionar um alívio momentâneo.
Mas mesmo o mais ingênuo notará que esse
instante de alívio não é senão um entre muitos
momentos de sua vida, e que a questão central
seria compreender a todos em uma unidade.
Suponhamos que você seja meu amigo e eu lhe
digo:
“Não
posso
continuar
assim”.
Comentaríamos juntos a situação, talvez
descobríssemos onde começou a direção errada,
talvez retrocedêssemos até a infância e o que fosse
examinado me ajudaria a começar de novo. Mas
em cada uma dessas conversas o indivíduo seria
considerado isoladamente e não ficaria claro que
ele vive em uma comunhão, tanto de santos como
de pecadores. Ora, as leis da comunhão dos santos
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e as dos pecadores podem ser conhecidas somente
por Deus. Na confissão eu sou sem dúvida este
indivíduo pecador, mas ao mesmo tempo sou um
membro da humanidade, um de seus membros
caídos. Portanto, a compreensão na confissão será
totalmente distinta da análise; será tanto pessoal
como social, inclusive total, terá em conta o
mundo em sua totalidade, isto é, a relação de Deus
com o mundo, as primeiras e as últimas coisas,
mesmo quando esta conexão for somente
entrevista e indiretamente sentida. E sendo a
situação totalmente distinta, também o serão os
meios de cura. A verdade de Deus está em jogo,
não a verdade do homem, nem a verdade de sua
alma, de sua existência ou de sua estrutura
profunda, mas decididamente a verdade de Deus.
Nenhum dos métodos humanos leva a sério esta
verdade de Deus – no melhor dos casos a deixam
para a hora da morte – nem tampouco ajudam o
homem a chegar a ser como teria que ser na hora
de sua morte.
Enquanto a ajuda ao homem for oferecida pelo
homem e se desenvolva no interior do humano,
pode operar somente com meios humanos. Tudo o
que se aproxime do homem a partir de fora será
considerado como algo fortuito, exterior, com um
sinal positivo ou negativo, mas a unidade do
interior e o exterior não poderá se realizar. A
consulta psicológica só pode me dar “modelos de
comportamento” que podem ser valiosos para o
momento presente, mas que podem e devem
voltar a se modificar quando o destino mudar. A
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confissão, pelo contrário, coloca o homem ante seu
destino divino e no interior desse destino, o último
e definitivo.
Enquanto um homem não se confessa, sente-se
livre para dizer e de calar o que quiser. O que se
detesta na confissão não é a humilhação de se
mostrar, não é o fato de ser um pecador – pois isto
de algum modo já é sabido – mas em que deve
capitular frente e em uma confissão total na qual a
liberdade de escolher lhe é tirada e só lhe resta a
escolha de revelar tudo ou nada. Ele, em sua
totalidade, está doente e deve ser curado, e já não
de modo eclético e desconexo. Esta é a primeira
humilhação. E a segunda, que ele é um entre
muitos e deve assumir os mesmos caminhos que
todos os outros, até em detalhes exteriores, como
ter que ir ao confessionário em uma hora
estabelecida. Esse modo de ser agendado. Esse
deixar cair todas as diferenças exteriores. O dono
da fábrica junto com o porteiro, a dama com sua
cozinheira, todos na mesma fila. No mesmo
momento em que se confessa o mais íntimo, já não
se pode eleger nem escolher, um é equiparado a
todos os pecadores. Um, na fila dos pecadores que
se confessam. Já não importam as particularidades
de meu “caso”, que pareciam fazê-lo tão
interessante aos meus olhos e que eu tinha
explicado de tão bom grado ao meu interlocutor.
Confessar-se é, antes de tudo, reconhecer: não
somente meus pecados, mas a Deus; reconhecer as
prescrições e as instituições de Deus – também sua
Igreja, com suas fraquezas e seus muitos aspectos
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incompreensíveis e escandalosos.
Que eu “fale” com alguém de minha convivência,
não me obriga a nada mais. Posso sentir nisso um
certo sentimento de gratidão ou de vergonha
diante de quem me escutou. Mas continuo sendo o
homem livre que pode voltar a se fechar. A
confissão não é no mesmo sentido um ato
particular, nela não se deve isolar nada; o ato de
confessar ou declarar os pecados na confissão se
refere explicitamente a todo homem, a toda sua
vida, a toda sua concepção de mundo, a sua inteira
relação com Deus.
Se eu conto a um terceiro que falo com alguém
sobre questões importantes de minha vida, de
maneira geral aprovará: “Faz bem, fico feliz que
tenha alguém que o ajude”. Em sua opinião eu
ficarei de algum modo em uma boa posição. Mas se
lhe dissesse que vou me confessar, que a confissão
procura minha redenção, então seu parecer sobre
mim diminuiria, pois os que não se confessam
sempre terão objeções contra a confissão: vai
contra a liberdade do homem, contra seu legítimo
orgulho, está fora de moda, é medieval; pois
relacionam tantas formas exteriores com a
confissão. Os que não se confessam sentem que
estão acima da confissão; e eu, confessando-me,
deixo-me enumerar em uma “classe mais inferior”.
Enquanto que todos os que conhecem o diálogo
humano o escolhem ou rejeitam como lhes
apetece, somente o consideram quando e na
medida que lhes convém, ou se adaptam a ele. Para
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quem se confessa, deixa de existir o que “me
convém”.
Quando os homens se encontram para uma
conversa e alguma necessidade da vida os
empurra para ela, deveriam perseverar o quanto
necessário até ver essa necessidade face a face, até
se darem conta dos móveis profundos que os
impulsionam; até que, ao menos por um
momento, sejam tirados de sua situação tal e como
a pensaram e que a seus olhos é definitiva, de
modo que assim sua verdadeira falha venha à luz;
até que ao menos concebam a ideia de que poderia
existir uma conexão autêntica entre sua situação e
sua culpa. Pois na maioria das vezes ocorre que,
mesmo se sabem e admitem que muito do que
fazem é errado, que sempre cometeram e
cometerão injustiças de novo, estão acostumados
a se considerar como uma unidade já conhecida
que não é realmente afetada por seu pecado.
Somente quem olha seu pecado face a face
descobrirá a conexão, que é muito mais que um
simples paralelismo entre “destino” e “defeitos”
como parece na consciência da maioria. Por um
lado, veem sua situação distorcida, errada, seu
penoso destino; por outro, veem a si mesmos, sem
dúvida com algumas falhas. É-nos concedido ver a
unidade de ambas as coisas somente quando Deus
mesmo nos põe diante do espelho, caso tenhamos
a coragem de olhar nesse espelho.
Mas o espelho que Deus nos apresenta é seu
Filho feito homem, que se fez igual a nós em tudo,
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menos no pecado. Por isso, para quem quer
aprender a se confessar, é mister em primeiro
lugar olhar a vida do Filho de Deus, para aprender
nela o que é a confissão, como foi concebida e
como age.

Em breve, disponível em nosso site o segundo
capítulo do livro A confissão, de Adrienne von
Speyr - http://produtos.totusmariae.org
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