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RESUMO 

 

A temática a respeito do misticismo no meio cristão produz diversas e prolongadas 

discussões, porquanto o assunto é vasto e significativo. Além do mais, não deixa de 

ser relevante e atual. Sua importância na dialética teológica exprime o cuidado que se 

deve dar ao tema, pois a exposição a que a cristandade hodierna está, com relação à 

pluralidade religiosa, é consideravelmente abrangente. Assim, a partir de pesquisas 

bibliográficas, o presente artigo busca de forma objetiva, apresentar a realidade do 

misticismo na esfera do cristianismo em alguns períodos de sua história, quer seja 

presente nas classes populares, em suas crendices, ou como produto do pensamento 

erudito. Tendo por finalidade a elucidação acerca da presença do misticismo no 

cristianismo, sendo esse individual ou coletivo, teológico, filosófico ou tão somente 

devocional, expomos pressupostos históricos e bíblicos que evidenciam a temática 

em questão, salientando que a presença do misticismo é um fato no meio cristão, que 

seu crescimento no seio das igrejas (denominações) evangélicas pentecostais ou não, 

católica, comunidades e movimentos carismáticos é vertiginoso. Suas características 

seguem o distanciamento do estudo da Palavra e a busca por resposta imediata para 

saciar suas ansiedades ou preencher lacunas emocionais ou materiais   
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THE MISTICISM IN THE CHURC HISTORY: THE EXPERIENCE TO THE LIGHT OF 

THE BIBLE AND THE MISTIC OF THE PERSONAL EXPERIENCE 

 

The thematic as a point of view in Christian middle produces several and prolonged 

discussions, because the subject is very extensive and significant. Besides, don t fail 

to outstanding and real. Its importance in the theological dialectic express  the care  

which we should give to the theme, since the present Christianity present exposition 

is, with regard to the religious plurality, it is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

considerably embracing. To depart from bibliographic searches, the present article 

investigates of objective way, to show the mysticism reality in the Christianity scope in 

some periods of his History, it may be present in the popular groups, in their believes, 

or similar to erudite thought.  Having  the explanation by purpose with respect to 

mysticism presence in the Christianity being  individual or collective, theological or 

philosophical  or only devotional, we exposed  historical and biblical conjectures that 

makes evident the thematic in question, emphasizing that the mysticism presence is a 

fact between the Christians, and its raising in Gospel Pentecostal Churches or not, 

catholic, communities and charismatic movements dizzyingly. Characteristics: a 

distance from the study God s Word and the search for a instantaneous answer to 

satiate their apprehension or to fill in emotional or material lacunas. 
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  INTRODUÇÃO 

 

 O relato histórico de um grupo ou nação – com seus eventos e cultura ou como 

se deu sua origem –, quer seja de forma oral ou escrita, não deixa de ser um 

pressuposto produto de quem o narra. Geralmente, ele é composto por detalhes e 

personagens que passam despercebidos e outros cuja presença é gritante. Assim, 

não seria diferente com a História do Cristianismo. Partindo desse princípio, este 

artigo visa proporcionar, aos seus leitores, o contato com uma temática relevante cuja 

importância é significativa: O misticismo na História da Igreja.   

 Embora a abordagem não tenha o objetivo de encerrar o assunto, no entanto a 

mesma não deixa de expor, a partir de eventos no livro de Atos dos Apóstolos até o 

período da Pós-Reforma Protestante, nuances temporais da Igreja, em seus diversos 

contextos históricos, nos quais grupos e movimentos, indivíduos com suas doutrinas 

e concepções teológicas ou experiências subjetivas espirituais, acentuam a presença 

mística em todas as épocas da Igreja Cristã. Assim, produzindo uma exposição rápida 

e superficial, mas que comprova a veracidade desse movimento, no seio cristão, a 

abordagem do artigo tende a identificar alguns protagonistas que contribuíram – com 

seu trabalho e suas vidas – para o crescimento do viver místico eclesial.  

Esse viver místico é evidenciado na esfera natural ou supernatural. No primeiro 

caso, não seria Deus o causador das experiências, mas a consciência, superstições 

e produtos do imaginário religioso do indivíduo. No segundo caso, seria a direta e 

objetiva revelação de Deus à mente do homem. Desse modo, é possível entender os 

místicos conforme Hodge (2001, p.46) quando afirma que “[...] no sentido amplo do 

termo, místicos são aqueles que alegam estar sob a imediata orientação de Deus ou 

de seu Espírito”.        

  

1 – O MISTICISMO EM ATOS DOS APÓSTOLOS  

 

 A narrativa do Livro dos Atos dos Apóstolos se caracteriza por diversas 

vertentes temáticas. Entre elas, destacam-se o início da comunidade cristã em 

Jerusalém e seu posterior crescimento, quer seja por meio coletivo, ou individual. Mas 



4 
 

   

essa comunidade não demorou a perder seu aspecto único, se expandindo, de forma 

galopante e vertiginosa, para além das fronteiras das terras, nas quais seu Mestre – 

Jesus – havia palmilhado seus passos, detendo-os à chamada Terra Santa. Ela 

deixou de ser singular para se tornar plural e, não apenas no sentido étnico, mas, da 

mesma forma, nos aspectos comunitário, hermenêutico e cultural. 

 

 1.1 – A experiência presente na pregação e na obra missionária 

 O aspecto centrípeto da evangelização se deu por motivos diversos. Entre eles, 

destacamos as perseguições promovidas pelos judeus que viam no cristianismo, uma 

forma direta de oposição aos seus ensinos baseados nas tradições orais, nos 

comentários da Lei e não propriamente nos escritos mosaicos. Além desses fatores, 

os cristãos de Jerusalém pregavam a Jesus como o cumprimento das profecias 

messiânicas, enquanto a Igreja de Antioquia, posteriormente, O apresentou como o 

redentor exclusivo, mas com uma soteriologia universal, na qual, Ele, Jesus, era o 

único e verdadeiro caminho para Deus e, também, o Salvador de todo o mundo. Esse 

fato pode ser percebido nos discursos de Pedro (ver Atos 2.22–36; 4.8–12).  

 É preciso lembrar que, embora a pregação tenha origem no Apóstolo Galileu, 

seja emitida por ele, a narrativa está sob a produção da perspectiva de Lucas, o 

escritor do Livro. Assim, é perceptível que, enquanto a Igreja de Jerusalém insistia na 

pregação messiânica, com uma soteriologia profética e uma escatologia iminente (ver 

Pedro em Atos 2.22–36), o discurso salvífico posterior (ver Pedro em Atos 4.8 – 12), 

já condensava a extensão da salvação, além do messianismo e proclamava Jesus, o 

Cristo, com a exclusividade da salvação universal, proclamando-O Kyrios (Senhor, 

Mestre).   

 Mas a igreja emergente – tanto em Jerusalém, como em Antioquia – não se 

limitou a uma nova semiótica soteriológica e escatológica, anunciada e representada 

(simbolizada) nos profetas ou em Moisés, mas inseriu no corpo de sua fé (doutrinas e 

kerigma, ou seja, pregação) a convivência real e permanente do Espírito Santo. Afinal 

de contas, Ele estaria no conteúdo dos textos das Tanakh2 – תנך (ou seja, a reunião 

de três palavras hebraicas Torá, Neviim, Chetuvim, o que significa, a Lei, os Profetas 

e os Escritos) como cumprimento de uma reforma divina em Israel, ou mesmo um 

 
2 Para se aprofundar no tema, cf. Norman K. Gottwald – Introdução Socioliterária à Bíblia Hebraica; 
Paulinas, 1988. 
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reavivamento nacional (ver Atos 2.17–21). Assim, não foi apenas Jesus, o Cristo, que 

fora crucificado pelos judeus e que teria sido ignorado pelos principais religiosos da 

época, contudo, igualmente, a manifestação do Espírito Santo naquela gente tida 

como iletrada, que servira de escândalo para as diversas camadas sociais, ligadas ao 

judaísmo, quer fossem tradicionais, helenistas ou prosélitos. 

   Anos mais tarde, após a ressurreição de Jesus, com a absorção de milhares 

de vidas advindas, tanto do judaísmo raiz, como do judaísmo por imigração e, 

posteriormente, com a inclusão dos gentios resultantes, principalmente, das investidas 

missionárias, a igreja que, até então, não havia formulado um postulado doutrinário 

próprio, sentiu a necessidade de salvaguardar seus ensinos e suas crenças, através 

de documentos que garantissem não apenas a pureza de seus fundamentos para 

àquela geração, bem como para as futuras. Como resultado, o fim do primeiro século, 

já detinha tais documentos espalhados por diversas regiões. A reunião de todos estes 

documentos, em um conjunto, que distinguisse os ensinos dos Apóstolos dos 

pretensos escritos, com ensinamentos precários, espúrios e apócrifos que 

reivindicavam legitimidade no tocante ao cristianismo, era o que estava faltando. 

 O nascimento de grupos cristãos, mesmo no primeiro século, nem sempre 

seguiram os ensinos dos Apóstolos. O modelo de ajuntamentos em casas, 

característico da igreja, permitiu que os líderes locais cada vez mais se multiplicassem 

– o que denota que nem todos foram forjados aos pés dos principais ensinadores 

cristãos. Esse ponto de vista não destrona a ordenança de Jesus e, posteriormente, 

corroborado por Paulo, a que o ensino estivesse à frente da liderança. No entanto, ao 

considerar que as cartas paulinas – hoje estabelecidas como doutrinárias ou pastorais 

–, não chegaram a todas as regiões, nas quais o cristianismo se alastrava e, portanto, 

a relação desses grupos, com narrativas orais dos feitos de Jesus, era mais sólida, do 

que o que foi canonizado no quarto século como verdade.  

 

 1.2 – Experiência e misticismo presente na vida dos Apóstolos e 

neoconversos 

 A extensão das igrejas cristãs, como resultado do trabalho missionário, não se 

deu apenas pelo empenho paulino, entretanto, do mesmo modo, das investidas de 

Barnabé, dos discípulos que não conseguiram desassociar a mensagem de Jesus da 

pregação de João Batista, pela mensagem comunal e de muitos outros missionários 
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anônimos (ver Atos 18.24–25; 19.1–7). Dessa forma, o cristianismo poderia até não 

ter um modelo único de mensagem nas comunidades, no entanto, não parece que 

tenham retirado a cruz da mensagem. 

 Mesmo que os cristãos concordassem com a morte de Jesus e sua 

ressurreição – embora Paulo tenha encontrado alguma resistência nas regiões 

gregas/macedônias (ver 1Co 15 e 1Ts 4.13–18) –, nem todos entendiam ou podiam 

comportar no seu modus vivendi religioso a presença ou mesmo uma pretensa 

realidade de que o Espírito Santo habitasse sua vida. Para tanto, as cartas paulinas 

se ocuparam em expor a ação do Consolador de forma ativa no resgate, santificação 

e glorificação do crente. Mas essa esfera de experiência espiritual com Deus não 

deixou de expandir no que no homem o que lhe parece tão comum: o caráter místico 

do sagrado. 

 Embora a Bíblia não seja um manual de definições e termos ou um conjunto 

gramatical regionalizado, não é difícil perceber que sua narrativa esclarece, pelo 

contexto do fato, que há distinção entre o que se denomina místico singelo (baseado 

na crendice ou no emocional) do místico experimental (devocional, espiritual cristão). 

A leitura da narrativa do Livro dos Atos dos Apóstolos apresenta inúmeros casos de 

misticismo comum, considerados como fé por alguns e pura crendice para outros. 

Como exemplo disso, o relato bíblico apontava pessoas (provavelmente 

neoconversos) colocando enfermos em lugares onde Pedro, ao passar, sua sombra 

os cobriria para serem curados (ver Atos 5.15). Embora o texto do v.15 não afirme se 

eram ou não curados “pela sombra”, no entanto, o v.16 afirma que os que eram 

levados a Jerusalém, eram curados. Mas eram curados “pela sombra” de Pedro ou 

pelas mãos dos Apóstolos, como exposto a partir dos vv. 17 e 18?3  

 Outro caso bastante difundido, de cura e libertação, está em Atos 19.11-13, 

quando Paulo estava em Éfeso. As pessoas levavam os lenços e aventais do Apóstolo 

(provavelmente com os quais trabalhava), os enfermos eram curados e os demônios 

deixavam as pessoas. Não obstante, esses exemplos não são os únicos encontrados 

no Livro de Atos. Certo Simão, em Samaria, se interessou em obter por dinheiro, “o 

poder” pelo qual os Apóstolos, ao impor as mãos nas pessoas neoconversas, 

recebiam o revestimento do Espírito Santo (At. 8.14 – 20). A atitude de Simão 

 
3 Salientamos que essas questões pertencem ao campo da exegese acurada, não sendo, portanto, 
objetivo do presente artigo.        
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evidencia seu misticismo popular e contraverto com a experiência apostólica que se 

baseava na comunhão com seu Salvador. Além desses exemplos, nos quais a fé 

infante possa estar relacionada ao misticismo popular, há relatos de experiências, 

como visões e intuições (ouvir a voz de anjos ou da divindade).  

Filipe é um desses casos. Lucas narra que o Espírito Santo o arrebatou até a 

cidade de Azoto após ter batizado o mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes 

(ver Atos 8. 26– 40). Anteriormente, no v. 26, é o anjo que fala com Filipe para que vá 

para o caminho entre Jerusalém e Gaza; no v. 29, é o próprio Espírito Santo que o 

impele a se aproximar do carro do Eunuco. Assim, Filipe tem experiências espirituais 

que, geralmente, são considerados êxtases pela escola racionalista. Os antigos já 

consideravam essas experiências, como a ação de um “deus” dentro do homem; 

portanto, Filipe seria um entusiasta (“ς)4 – “deus dentro de si”, uma divindade 

interior – motivado pela ação da divindade,  a qual o teria estimulado, a andar de um 

lado para outro,  para cumprir seu objetivo (entusiasmo).  

 Lucas, ainda, expõe outros casos de experiências, nas quais a presença de 

anjos e do próprio Jesus, considerado Kύριος (Senhor), pela comunidade cristã, é 

patente. Um desses casos, é um processo de libertação plural promovida por um anjo, 

na ocasião em que os Apóstolos foram presos pelas autoridades judaicas (ver Atos 

5.17–21) e da liberdade singular de Pedro, quando foi preso a mandado de Herodes. 

Esse segundo caso é descrito por Lucas, com alguns detalhes, como o resplandecer 

da luz na prisão e o cair das algemas das mãos do Apóstolo, de forma milagrosa. 

Depois disso, Pedro seguiu o anjo sem ter consciência do que estava acontecendo; 

adiante, passaram por duas guardas, sem serem vistos e, por fim, chegaram à porta 

de ferro que dava acesso à cidade. Quando se achou livre, Pedro não mais vê o anjo 

(ver Atos 12.1–11). 

 Além dessas fugas espetaculares (milagrosas), nas quais a protagonização 

ficou a cargo do anjo, há cenários nos quais o próprio Jesus é descrito. Estevão o 

relata – em sua visão ao ser apedrejado pelos judeus – que está em pé, à direita da 

mão de Deus, chamando-o Filho do Homem (ver Atos 7. 55,56). Esta experiência de 

Estevão contraria a afirmação filosófica que de que o “misticismo em filosofia é a 

 
4 Cf. Hodge, 2001, p.46.  
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crença de que Deus pode ser conhecido face a face sem intermediação”. (HODGE, 

2001, p.46).  

   Isto é relevante, neste contexto, já que Estevão era helenista5. Mas as 

Escrituras concebem, nesta narrativa, a experiência da luz interior, superior à da 

autoridade externa, a si mesma e, por essa razão, “[...] toda a escola de teologia 

alexandrina na igreja primitiva foi chamada mística”. (Ibidem, p.46,47).  

 Em seu nono capítulo, o segundo livro, escrito por Lucas, descreve uma das 

mais significativas experiências vividas por um homem com Jesus, após a sua 

ascensão: a conversão de Paulo. Quando, em sua defesa, perante o rei Agripa, Paulo 

denomina o encontro, como “visão celestial” (ver Atos 26.13–19), ele relata detalhes 

do diálogo entre ele e Jesus, que não estão relatados pelo próprio Lucas no capítulo 

nove, no qual o personagem com o qual Jesus mais dialoga é Ananias. A presença 

da luz e do som da voz, dando a certeza de que era Jesus (Paulo não diz que O viu, 

mas que O ouviu) lhe concebeu uma das mais grandiosas experiências cuja revelação 

tem sua origem vinda do céu.  

 Nessa categoria mística de “céu aberto”, Pedro, no capítulo posterior, é 

apresentado por Lucas como alguém que, por três vezes, viu um vaso, como um 

lençol, comportando animais considerados, por ele, comuns e imundos; no entanto, 

uma voz o mandava deles se alimentar (ver Atos 10.9–16). Após este momento de 

êxtase, ele escuta o próprio Espírito Santo lhe revelando a presença de três homens 

à sua procura. 

 

 1.3 – O termo “estar em Cristo” de Paulo 

 A esses poucos exemplos citados no livro de Atos, pode-se somar outros 

diversos ocorridos no mesmo período, porém descritos nas Epístolas, principalmente 

as paulinas. A expressão “estar em Cristo” é uma das mais relevantes, pois se entende 

que ela aponta para o centro do misticismo escatológico paulino, conforme defende 

Albert Schweitzer6, na qual a participação do cristão na vida de Jesus (o Cristo), pelo 

Espírito dEle, está inserido na comunidade daqueles que a Ele se unem. Por outro 

 
5 Cf. Cullmann, 2004, p. 19.  
6 Para se aprofundar no assunto: cf. SCHWEITZER, Albert. O Misticismo de Paulo o Apóstolo. São 
Paulo: Fonte Editorial, 2006. 
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lado, além dessa participação comunal com e em seu Senhor, os escritos paulinos 

revelam expressões, nem sempre, encontradas em outros escritores 

neotestamentários, como aborda Machado ao se referir às experiências apocalípticas 

(sobrenaturais) paulinas de transladação e êxtases, marcas de sua teologia 

diferenciada:  

Os termos e expressões ‘visões e revelações’, ‘ser arrebatado’, ‘terceiro céu’, 
‘paraíso’ e até mesmo ‘fraqueza’, ‘perseguição’, ‘angústia’ e ‘anjo de Satanás’ 
são típicos e revelam um campo semântico apocalíptico. Esse relato 
visionário é único e breve, mas ele mostra o quanto Paulo depende de 
conceitos até mesmo de práticas litúrgicas apocalípticas que ele mesmo 
experimentou, concebeu e adaptou à sua carreira como apóstolo de Jesus 
Cristo. (MACHADO, 2015, p. 166) 

 

 Enquanto as características do místico, encontradas nas escritas paulinas, são, 

por si só, tema relevante e profundo, o evangelho de João não é diferente. Ele faz o 

relato desta experiência (ou mística) desde seu primeiro capítulo. No entanto, não se 

pode ignorar que nem a experiência interior de Paulo, nem a de João, buscam, para 

si, autoridade maior do que as Escrituras. Enquanto Paulo fala de visões e revelações, 

João, em seu evangelho, trata de presenciar a plena ação divina no processo de 

encarnação do Verbo ao estágio de vituperação e, depois, glorificação. Dessa forma, 

João procura descrever a ação do Verbo humanizado, sem, contudo, ter se 

corrompido com o pecado humano. Assim, Ele, o Verbo, é a luz do mundo que traz, 

consigo, a ação do Espírito Santo e a missão de salvar a humanidade. Já, no livro do 

Apocalipse, Jesus é apresentado como o Verbo consumador que comandará suas 

hostes santas contra as hostes malignas do diabo e seus seguidores, findando com a 

renovação da então criação terrena e humana, da qual resultará um estado de paz, 

comunhão com o Criador e viver paradisíaco entre as pessoas. 

 

2 - DA IGREJA INTRA-MEDIEVAL ATÉ OS PRÉ-REFORMADORES   

  

 Além dos exemplos Escriturísticos, citados acima, que foram produtos de uma 

igreja Apostólica (portanto, com rigoroso zelo doutrinário), encontraremos, 

posteriormente, grupos que se expandiram e recalcitraram-se uns contra os outros e, 

até mesmo, antagônicos à escrita primeva da Igreja. Como já dito acima, os relatos 

de experiência espirituais, narrados no conjunto dos livros que compõem o Novo 

Testamento, não entram em conflito com as doutrinas do Cânon em sua totalidade. 
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Aliás, elas são provenientes de exceção à revelação ou meio de comunicação entre 

Deus e a Igreja e não como regra. No entanto, nem todos pensavam assim. 

 

 2.1 – Misticismo introspectivo e racional: Emoção e Neoplatonismo 

 Em fins do segundo século, Montano ensinava que, da mesma maneira que, 

Deus havia utilizado os profetas para vaticinarem acerca da vinda do Messias, ou seja, 

como o profetismo havia disseminado o messianismo, por meio do qual uma nova 

aliança seria estabelecida entre Deus e os homens, Cristo havia anunciado a pessoa 

do Espírito Santo, o qual revelaria novidades divinas para seus seguidores. Conforme 

Montano, seria uma nova maneira de comunicação entre Deus e seu povo. Portanto, 

uma administração sob a revelação ativa do Espírito de Deus. 

 A forma, como Montano expunha suas ideias, era tão sedutora que o próprio 

Tertuliano a recomendava para os intelectuais da época, pois entendia que “[...] a 

regra de fé era fixa e imutável, mas, não obstante, havia a necessidade de uma 

revelação supernatural contínua da verdade, pelo menos a questões de dever e 

disciplina”. (HODGE, 2001, p.52).  

 Tanto o misticismo, como o Montanismo ensinavam que as Escrituras não eram 

suficientes para a maturidade do cristão, nem tampouco as ordenanças adotadas pela 

comunidade. Ademais, concordavam com a necessidade de uma revelação insistente 

do Espírito, considerando que o que já fora revelado era insuficiente. Por outro lado, 

o Montanismo se destacou na exterioridade da vida, como disciplina rígida e 

ascetismo; os místicos davam mais valor às interlocuções interiores, espirituais e 

emocionais. Eles contrapunham o racional. 

 Em contrapartida, o misticismo também teve suas multiformes nuances na 

busca da comunicação ou comunhão direta com Deus. O movimento monástico 

Oriental – geralmente atribuído a Antônio (Antão, 251-356) – teve início no Egito; já o 

monasticismo do Ocidente, provavelmente começou com Atanásio por seus 

constantes exílios em Constantinopla.  

 Os seguidores de Antônio abandonavam a vida urbana e viviam em cavernas, 

seguindo seu exemplo e em constante meditação. Essas pessoas não formaram uma 

comunidade sob regras. Cada qual tinha sua própria caverna como claustro. Essa 

individualidade, em busca da santidade, produziu uma vida ascética particular, pois 
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cada um tinha liberdade para práticas místicas das mais incomuns, das quais Cairns 

(2008, p.131) descreve: 

 

Nem todos os monges ermitãos eram equilibrados como Antônio e seus 
seguidores. Um deles, conhecido como Simão estilista (c. 390-459), depois 
de viver enterrado até o pescoço por vários meses, resolveu alcançar a 
santidade sentando-se numa estaca. Ele passou mais de trinta anos no topo 
de uma coluna de dezoito metros, perto de Antioquia. Outros, viviam no 
campo e pastavam capim como bois. Um certo Amom conseguiu alguma 
fama de santidade por jamais ter se despido ou tomado banho depois que se 
tornou eremita. Um outro andou nu nas proximidades do Monte Sinai durante 
50 anos. Estes, entretanto, eram apenas a facção fanática do movimento e 
eram encontrados mais no Oriente do que no Ocidente (CAIRNS, 2008, p. 

131).  

  

 Posteriormente, o monasticismo tornou-se uma Ordem e sua contribuição 

social e espiritual ainda é relevante em diversos aspectos. Contudo, dependendo da 

Ordem, suas características se diferenciavam em relação às Escrituras, ao convívio 

cristão, à espiritualidade e à santidade. Divergiam consubstancialmente dos ensinos 

Apostólicos. Geralmente, os monásticos adotaram o sistema asceta para purificação 

e expurgo dos pecados, desmerecendo a intermediação de Jesus, junto a Deus. Com 

a coligação das Ordens ao papado, essa intermediação ficou mais distante dos 

ensinos das Escrituras. 

 Por outro lado, no campo do saber, na contramão da prática religiosa, se 

insurge o neoplatonismo “[...] cujo fundador e propriamente dito e representante 

principal foi Plotino (no século III d.C.), vem da tradição platônica” (CORETH, 2009, 

p.80). O neoplatonismo surge em um período de instabilidade no pensamento cristão, 

em meio a idolatrias e heresias, interpretações particulares da Escrituras e 

movimentos estatais de adoração ao Imperador. Seu surgimento buscava o 

reavivamento da filosofia greco-romana, uma espécie de “eugenia religiosa”, 

considerando o próprio cristianismo como uma religião de barbárie a ser suprimida.  

 Seus ensinamentos se baseavam nos pressupostos de que a existência é 

autossuficiente, não havendo a necessidade de fé ou consciência. A essa existência, 

chamavam de Deus; um Deus sem atributos e sem condições de ser conhecido, já 

que era o nada existencial. Posteriormente, as premissas do Neoplatonismo foram 

disseminadas pelos escritos do denominado Pseudo-Dionísio7; este seria homem 

 
7 Cf. Hodge, 2001, p.54. 
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pagão, contudo foi bem aceito no meio cristão. Seu ponto de vista neoplatônico, frente 

ao cristianismo é descrito resumidamente por Hodge, desta forma: 

 

O fim da filosofia é a visão imediata de Deus, a qual confere à alma a suprema 
bem-aventurança e descanso. Essa união com Deus é obtida quando 
penetramos em nós mesmos; pela passividade. Como somos uma forma ou 
um modo de existência de Deus, descobrimos Deus em nós mesmos; e 
somos conscientemente um com ele, quando isso é realmente apreendido, 
ou, quando deixamos Deus, por assim dizer, absorver nossa individualidade 
(HODGE, 2001 p. 56)  

 

  

 A sutileza com a qual tais ensinos foram ensinados foi tanta que levou o 

pensamento neoplatônico – conforme descreve Coreth (2009. p. 80) – a “[...] preparar 

o caminho e tornar-se um impulso importante para o pensamento filosófico-teológico 

cristão, tal como na patrística, sobretudo em Agostinho, que encontrou a fé cristã por 

meio do neoplatonismo”. A mística deste ensino fluiu de forma convincente, 

principalmente, como já dito anteriormente, em um período de extrema confusão em 

relação ao cristianismo confrontado com o ainda influente judaísmo cristianizado e 

vice-versa; além do judaísmo, os ensinos gnósticos, as influências e práticas 

ascéticas, e as vertentes panteístas e helenista da época.  

 Assim, o neoplatonismo inseriu no seio de uma elite pensante, profundas raízes 

na formulação do pensamento, quanto a espiritualidade e a experiência cristã. Sua 

teoria visava a subordinação do exterior e do interior; buscava conceder aos seus 

seguidores a escolha entre seguir o simbolismo ou os ritos; a forma de vida ou seu 

pensar em relação a Deus, conquanto qualquer que fosse o procedimento escolhido, 

que esse satisfizesse a busca pelo Ser Supremo, no qual o próprio universo emana 

de si, ou seja, Deus seria encontrado dentro da pessoa e, através dessas supostas 

verdades e, não de forma legítima através do mediador, Jesus Cristo, Homem (ver 1 

Tm 2.3 – 6).  

 Ademais, o ensino neoplatônico descarta a realidade do pecado e emancipa o 

fatalismo como meio de relacionamento com a vida (e com Deus). Tudo o que 

acontece na história coletiva ou individual é tão somente porque já estaria 

determinado por Deus (pensamento pertinente na Idade Média). Sua profunda 

irrelevância com as consequências do que se faz na vida (afinal tudo já estaria pré-
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determinado) conduz o homem ao descanso absoluto quando, por fim, se unir ao Deus 

infinito.8 

 O período da Idade Média (fins do século VI até a Reforma Protestante) assistiu 

acontecimentos marcantes para a Igreja Ocidental, tais como o seu desenvolvimento 

institucional, sua organização eclesiástica, a formulação doutrinária, produção literária 

e intelectual (principalmente nos Concílios e na Escolástica). Em contrapartida, foi 

marcado por grandes escândalos internos como aumento da corrupção, mundanismo, 

formalismo litúrgico e de inúmeras superstições populares até mesmo entre clérigos. 

Em um ambiente com poderes ambivalentes e pluralistas em seus problemas, não é 

de se admirar que conflitos em relação à fé e à razão tivessem espaço nos debates 

de filosofia e teologia. Dessa forma, surgiram quem defendesse que a razão é 

antecessora à fé, ou seja, o pensamento (racional) só pode alcançar aquilo que seja 

real. Sendo assim – para esta ala de pensadores –, a religião (teologia, fé, revelação), 

a filosofia (razão) e a ciência (experimento) estariam no mesmo patamar, na mesma 

consistência; porém a razão seria absoluta.  

 Por outro lado, defensores da fé a colocavam na posição antecedente e 

superior à ciência. Esta fé seria produto da revelação divina, portanto, não poderia ser 

compreendida por meio da razão, pelos intelectuais. Como exemplo do enunciado, 

Anselmo, segundo Hodge,  

[...] ensinava que a santidade do coração é a condição essencial do 
verdadeiro conhecimento. Somente quando as verdades da religião entram 
em nossa experiência pessoal, é que somos capazes de propriamente 
apreendê-las. A fé, pois quando inclui o discernimento espiritual, deve 
preceder todo o verdadeiro conhecimento (HODGE, 2001, p.55) 

  

 Nesse aspecto, entende-se que o relevante para ele (Anselmo) era uma fé que 

não necessitaria de prova racional. Além do mais, ele afirmava que havia doutrinas 

acerca da revelação que eram tão superiores à nossa razão que, entendê-las, é tão 

somente pelo fato de ter sido Deus a testemunhá-las, ou seja, revelá-las.  

 Sendo assim, o fato de pertencer ao grupo de dissidentes ou de indivíduos 

envolvidos na mística comum ou intelectual referente à fé cristã, teria, como resultado, 

um conjunto de escritos filosóficos, teóricos e teológicos sobre Deus e o meio pelo 

qual Ele (Deus) se comunica com o homem em sua maioria. Estes postulados eram 

antagônicos entre si. Das discordâncias, surgiram produtos literários e doutrinas 

 
8 Para aprofundar-se no tema, Cf. Hodge, 2001. 
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consideradas heréticas. Outras, foram vinculadas à ortodoxia, mas há, também, as 

latitudinárias9 ou separatistas.  

 Contudo, as diferenças dessas classes de místicos (racionais ou não) se 

desfaziam quando se discutia o objetivo final da religião: era unânime que as 

características que, quase os uniam, era a consciência de si próprios como cristãos.  

Para o homem identificar-se com Deus, era necessária a reflexão interior, a meditação 

e a intuição, furtando-se, assim, de fatores filosóficos e teológicos, como a verdade. 

Além disso, também, deveria deixar, de lado, postulados e hierarquias encontradas 

na Igreja e em suas ordenanças, ou até mesmo afastar-se do viver social, das 

comunidades cristãs (culturas, costumes, tradições). Esta busca pela necessidade de 

se ter identidade direta com Deus, embora fosse o alvo a ser encontrado pelos 

místicos, terminou por afastá-los por causa de suas vertentes tão diferenciadas. 

Assim, o resultado foi uma gama de devotos ligados ao teísmo, enquanto boa parte 

se tornou panteísta extremista. 

 

 2.2 – Místicos e influenciadores 

 Naturalmente, é de se esperar que, em qualquer movimento ou época histórica, 

homens se destaquem por diversos motivos. Assim, encontramos nas revoluções, nas 

conquistas e, até mesmo nas Escrituras, a proeminência de personagens como José 

e Davi (Antigo Testamento) ou Pedro e Paulo (Novo Testamento). No movimento 

místico medieval, o destaque é devido ao Mestre Eckhart – Frade Dominicano –, 

considerado o mais eminente pensador místico panteísta de seu tempo (século XIV). 

Seus ensinos foram condenados como heréticos e sua apelação ao Papa foi 

desconsiderada. Ele ensinava que o homem, 

 

 

 [...] não só deve ele pôr de lado todas as coisas criadas, o mundo e o bem 

terreno, e mortificar os desejos, mas mais que tudo, ele deve renunciar a seu 
‘eu’, reduzi-lo a nulidade, e transformar-se no que era antes de provir desse 
estado temporal. Sim, o homem deve elevar-se acima do bem essencial, da 
virtude, da piedade, da bem aventurança e do próprio Deus, como coisas 
externas e superiores a seu próprio espírito, e é só quando assim se tiver 
aniquilado, bem como tudo o que não é Deus em seu íntimo, que nada 

 
9 Se diz daquele que dá liberdade de expressão, principalmente em assuntos religiosos ou sobre a 
moral; tolerante. 
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permaneça exceto a essência divina pura e simples, na qual toda e qualquer 
divisão é convertida em unidade absoluta.10           

      

 Esta doutrina baseada no Neoplatonismo é uma clara fusão entre Deus e sua 

criação, além da concepção de uma evolução da natureza humana rumo à 

divinização. A partir do século XIX, muitos escritos de Eckhart foram encontrados e a 

Igreja mostrou certa flexibilidade a eles. No entanto, Coreth (2009, p. 143), ao tratar 

do Neoplatonismo de Eckhart, diz que, tanto ele, quanto outros, entendiam “[...] seus 

enunciados como cristãos, mas os formulam de tal modo neoplatonicamente, que 

oscilam no panteísmo, aparecendo para a fé cristã como suspeitos”. Dessa forma, 

Eckhart, com seu ensino neoplatônico, demonstrava uma forma panteísta 

identificando criatura e Criador na mesma essência; já, seus seguidores eram 

considerados introspectivos, ao extremo, ao ponto de serem chamados antissociais.  

 No entanto, há outros grandes influenciadores do movimento místico medieval 

que, até o presente momento, se sobressaem. Como exemplo disto, pode-se citar 

Thomas de Kempis e sua obra “A imitação de Cristo”. Além dele, Bernard de Clairvaux, 

e Richard de São Victor são considerados místicos evangélicos, ou seja, procuravam 

pautar a conduta e a devoção a Deus, dando sentido ao que o homem precisa para 

viver para Ele (Deus). Dessa forma, buscavam a preservação da vida interior religiosa 

e se opunham, bruscamente, ao formalismo e ao ritualismo nos quais a Igreja estava 

mergulhando.         

 O desenfreado ritualismo que a Igreja Ocidental ostentava, em sua liturgia, 

incomodava aos que buscavam, na experiência espiritual, o contato direto com Deus. 

Dessa forma, embora não tão emblemático quanto Mestre Eckhart, Johannes Tauler 

– seguidor de seus ensinos –, porém, mais evangélico que seu mestre, considerava 

“[...] a experiência interior de Deus como mais vital para o bem-estar da alma do que 

as cerimônias externas” (CAIRNS, 2008, p. 223). Assim, a religiosidade formalista já 

apontava para um reavivamento experimental ou místico. 

 É digno de nota que esse reavivamento do misticismo, após o fim do primeiro 

milênio, não deixa de ter o Escolasticismo11 – movimento erudito (séculos XI à  XIV) 

que buscava organizar racionalmente um corpo de verdades aceitas – como um dos 

principais propulsores. No entanto, ele não foi o responsável direto, mesmo que 

ressaltasse a razão acima do aspecto emocional humano. Sua proposta era partir da 

 
10 Hodge, 2001, p. 58 apud  Ullmann, v. II, p.27. 
11 Para se aprofundar ao tema do Escolasticismo, Cf. Cairns, 2008 págs. 207 -218. 
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racionalização do culto, no qual o indivíduo era a fonte da realidade. Assim, facções 

escolásticas se formaram, entre as tais, o nominalismo que teve, em seu seio, 

membros que se voltaram para o misticismo em busca de se conhecer a Deus pela 

intuição, além da razão. Outros, por sua vez, priorizaram a vertente materialista, 

racional e cientifica para se chegar ao conhecimento divino.  

 Certamente, uma lista infindável poderia ser descrita de outros tantos homens 

renomados que semearam no período medieval seus ensinos e doutrinas, estando 

essas, na vertente do misticismo contemplativo, neoplatônico ou cristocêntrico. Aliás 

– como já ressaltado anteriormente – o que ligava os místicos, seja qual fosse a ala, 

era a unidade com Deus, quer por meio da mediação ou da forma direta ou pela gnose 

racional: o importante era que se unisse a Deus pelos sentimentos ou pelas 

faculdades do intelecto. 

 Em todo o caso, o fortalecimento do misticismo medieval, de certa forma, 

impulsionou agentes de transformação religiosa que gritavam por um retorno da Igreja 

às Sagradas Letras. A corrupção da Igreja romana era patente nos testemunhos de 

clérigos e papas, cada vez mais distanciados de uma vida santa. Dessa forma, viver 

como Cristo e os Apóstolos viveram, era um alvo, a ser alcançado, pelos cristãos da 

época.  

 Embora o movimento místico não tenha denunciado, de forma contundente, as 

atrocidades cometidas pelas autoridades eclesiais ou subalternas, tal ato se 

concretizava pelo testemunho de vida ou através daqueles que se retiravam do viver 

urbano e iam para os claustros nas regiões desérticas ou montanhosas, onde 

pudessem viver sob contemplação. 

 

 

 

 2.3 – Místicos: Possível ameaça ao sistema religioso medieval 

 Mesmo sem desafiar as autoridades eclesiais, o movimento místico 

apresentava certa ruptura com ela, tornando-se indiretamente uma ameaça para a 

Instituição, conforme ressalta Justo Gonzalez:  

Mas por outro lado o misticismo era uma ameaça, em um sentido mais 
profundo, não mais para os prelados corruptos, mas para a própria noção de 
igreja hierárquica como a conheceu a Idade Média. De fato, se o cristão chega 
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ao nível supremo da vida espiritual chegando-se diretamente a Deus, a 
conclusão óbvia é que os sacramentos, a pregação e a comunhão com a 
igreja têm um valor secundário, ou pelo menos passageiro. O místico, em seu 
estado de contemplação perfeita, não precisa de sacerdotes que lhe 
ofereçam os sacramentos, nem de uma igreja que lhe mostre que caminho 
deve seguir, nem mesmo das Escrituras para lhe mostrarem qual é a vontade 
de Deus. Os místicos dos séculos XIV e XV poucas vezes chegaram a estas 
conclusões. Mas em suas doutrinas havia um fermento que mais tarde 
despedaçaria a autoridade da hierarquia eclesiástica, e em alguns casos até 
mesmo a da Escritura (GONZALEZ, 1995, p. 128).  

 

 Assim como o movimento místico despontou em importância, sendo 

antagonista ao formalismo litúrgico e, discordando freneticamente da racionalização 

da fé, também demonstrou alguns percalços, como a substituição da autoridade da 

Bíblia pela autoridade indutiva, interior. Além do mais, as doutrinas bíblicas não seriam 

tão relevantes, já que a revelação do Espírito seria contínua. Dessa forma, sempre 

haveria possibilidade de mudanças nos ensinos eclesiais.  

 Por outro lado, os místicos deixaram um rastro para que o movimento seguinte 

despontasse para confrontá-los, por serem um modelo de religião pessoal 

introspectiva. Também, o movimento posterior buscou atribuir a devida autoridade da 

Bíblia e suas doutrinas, além de buscar os ideais dos ensinos Neotestamentários: 

Esse movimento é conhecido como Pré-Reforma. Dentre muitos outros desse 

movimento, se destacaram John Huss (Alemanha), Savonarola (Itália) e Wycliffe 

(Inglaterra), os quais enriqueciam suas homilias com a importância do retorno da 

Igreja de sua época aos moldes da Igreja Primitiva.  

 Além do mais, esses três homens também fizeram nascer em seus ouvintes o 

sentimento regional nacionalista aumentando ainda mais a já aguda aversão papal e 

o antagonismo aos dogmas exclusivistas soteriológicos da Igreja, como, por exemplo, 

salvação institucional, coligada a observação dos sacramentos.  

 Não parece que os pré-reformadores tenham encontrado dificuldades em 

arrebanhar adeptos às suas prédicas, pois o povo andava insatisfeito por se verem 

explorados em seu direito de juízo privado (o direito de crer na revelação divina 

conforme ela tenha sido feita), ou seja, o povo não tinha o direito de decidir em que 

crer, mas tinham a obrigação de crer no que os bispos católicos lhes impunham.  

 

3 – MISTICISMO ENTRE OS REFORMADORES  
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 Tanto os pré-reformadores quantos os reformistas em sua fase esplendorosa, 

ensinavam que a fé em Jesus era a condição primordial para a salvação e não a 

adesão a uma Instituição exclusivista. Afirmavam que a devoção parte do íntimo e não 

de dogmas impostas por homens, que se achavam no direito de decidir o destino dos 

outros tão somente por não fazerem parte de sua organização religiosa. Assim, a 

salvação seria tão somente pela fé e não pelas obras; a religião partiria do coração 

contrito e não da observância de ordenanças.  

 Esta postura dialética, de oposição ao romanismo, serviu de trampolim para 

uma nova onda (ou fase) do misticismo. Não foi um misticismo como o dos claustros 

cuja característica era o isolamento e a profunda meditação; nem tampouco como os 

místicos teológicos ou racionais, filosóficos – desde a Patrística –, no qual o 

enfrentamento se dava no campo da ideologia ou suposições entre a experiência 

interior e a razão, mas pelo interesse de muitos manipuladores de massas, cujo 

objetivo era torpe, distorcendo o ensino, conforme observa Hodge 2001, p. 60,61:  

Visto que a religião não consiste no que é externo, muitos chegaram à 

conclusão de que o externo – a Igreja, suas ordenanças, seus oficiais, seu 
culto – era destituído de valor. Esses princípios foram logo aplicados além da 
esfera da religião. Os que se consideraram instrumentos de Deus, 
emancipados da autoridade da Bíblia e exaltados acima da Igreja, 
comparecem para reivindicar isenção da autoridade do Estado. A grave e 
duradoura opressão dos camponeses contribuiu grandemente para a 
insurreição, de modo que o espirito de fanatismo e revolta rapidamente 
eclodiu por toda Alemanha, Suíça e Holanda.              

  

 3.1 – O misticismo de Lutero e Kaspar Schwenkfeld   

 Embora o movimento da Reforma tenha despertado a religião interna do povo 

e uma fé que parecia presa há séculos, fazendo-a surgir como o som de um vulcão 

adormecido há muito tempo, a promoção das atitudes anarquistas não se atrelaram 

aos reformadores em si – cuja proposta era a renovação da fé, da salvação, do retorno 

à autoridade bíblica, do sacerdócio universal cristão, etc. –, mas dos que viram no 

movimento que se estendia pela Europa, a oportunidade de promover insurreições 

políticas e desordeiras. Como exemplos disso surgiu Carlstadt (um dos professores 

de teologia de Wittenberg), cooperador de Lutero, que fora influenciado por Storch e 

Stubener – pretensos profetas – que pregavam a ascensão da luz interior e a 

orientação do Espírito, acima de qualquer acontecimento. Carlstadt, assim, dissolveu 

as reuniões com seus alunos e os estimulou a que procurassem trabalho braçal em 

ferramentarias ou no campo. 
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 Outro nome relevante do misticismo na era da Reforma foi Kaspar 

Schwenkfeld, cujas obras e pensamentos influenciaram o Anabatismo, o Pietismo e 

até boa parte do Puritanismo inglês. Apesar de que sua sede pelas Escrituras tenha 

sido a partir da leitura de obras de Lutero, no entanto, não demorou a que viesse a 

discordar de seus escritos. Schwenkfeld passou por momentos de êxtase espiritual 

aos quais denominou “visitação”; depois se envolveu com a Reforma e, 

posteriormente, se colocou em patamar de neutralidade, já que não concordava com 

Lutero, nem com a Igreja romana ou outros Reformadores. Schwenkfeld evitou o 

panteísmo, de outros místicos, em relação a Deus e sua criação, porém não 

considerava que Cristo tivesse uma natureza humana plena, pois sua alma e corpo 

eram provenientes da natureza divina. 

 Com relação à fé, ele afirmava que ela não era uma dádiva da pregação, mas 

tal fé era parte da essência de Cristo e só poderia ser obtida através da renúncia, 

sofrimento, cujo caminho era o da oração e meditação. Outro ponto de conflito com 

os Reformadores, era seu ponto de vista com os elementos da Ceia, na qual nem 

admitia a transubstanciação romana, nem a consubstanciação de Lutero ou até 

mesmo a presença do Cristo nos elementos, como pensava Calvino, nem tampouco 

aceitava que a Ceia do Senhor fosse apenas uma ordenança, a ser seguida pelos 

cristãos como ato comemorativo (Zwínglio).   

 Schwenkfeld defendia que Cristo não teve nem corpo nem sangue; sua 

hermenêutica era fundamentada em uma inversão das palavras de Jesus. Assim, ele 

entendia que o significado do pão, como corpo de Cristo seriam: “[...] meu corpo é 

pão’; Isto é, como o pão é sustento e fonte de vida para o corpo, assim meu corpo, 

formado da essência de Deus, é a vida da alma” (HODGE, 2001, p. 62).  

 Mesmo que Schwenkfeld e Lutero discordassem em seus pontos de vista, o 

segundo não deixou de ter contato com o misticismo. Ele buscava a perfeição e 

apreendia que alcançaria tal objetivo com ações ascéticas do flagelo do corpo. O 

pecado era o inimigo a ser vencido; ele foi aconselhado a ter contato com as obras 

dos místicos e se deixou ser influenciado por elas, pois queria resolver o problema do 

amor de um Deus que ama e castiga ao mesmo tempo. Quanto a isso, nos diz Justo 

Gonzalez:  

O misticismo lhe cativou por algum tempo, como antes lhe acontecera com a 

vida monástica. Talvez ali encontrasse o caminho da salvação. Mas logo esse 
caminho se tomou outro beco sem saída. Os místicos diziam que bastava 
amar a Deus, visto que tudo mais era uma consequência do amor. Isto 
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pareceu a Lutero como uma palavra de libertação, pois não era necessário 
levar em conta todos os seus pecados, como até então fizera. Porém, não 
tardou muito para aperceber-se de que amar a Deus não era assim tão fácil. 
Se Deus era como seus pais e mestres que o surraram até tirar-lhe sangue, 
como poderia ele amá-lo? Por último, Lutero chegou até a confessar que não 
amava a Deus, mas sim que o odiava (GONZALEZ, 2011, p. 31). 

 

 Foi nesse afã em encontrar respostas para esse antagonismo (Amor versus 

justiça) que ele percebeu a insuficiência dos místicos, pois para eles, amar a Deus era 

o suficiente; Lutero queria ser perdoado e não apenas compreendido. Assim, foi 

recomendado para Wittenberg e, ministrando aulas de teologia, se encontrou, através 

das Escrituras, com a justificação pela fé. Mesmo que, após esse período, ele tenha 

produzido certo amadurecimento espiritual, no entanto, não deixou de ter suas 

nuances místicas. 

 

 3.2 – Movimentos místicos na Reforma: Influência e análise 

 É evidente que a proporção mística do período da Reforma é, 

demasiadamente, excepcional para percorrê-la em seu todo. Mas digno de nota é 

ainda apontarmos homens e movimentos que despontaram como Jacob Boehme e 

Sebastian Franck. O movimento que se destacou foi o que nos dias hodiernos é 

denominado “avivamento religioso’. Ele não teve uma aparência única, pois “na 

Alemanha, ele assumiu a forma de misticismo e pietismo; na Inglaterra, de 

quacrerismo; na França, de jansenismo e misticismo; e na Espanha e Itália de 

quietismo” (HODGE, 2001, p. 63).  

 Esses movimentos tinham como objetivo o retorno à religião subjetiva, interna, 

do coração; era a busca pela renovação espiritual, pois aderiram à fidelidade à Bíblia 

e a constância na Igreja e suas ordenanças. No entanto, eram antagonistas à religião 

formal. Justo Gonzalez assim se refere ao quietismo espanhol iniciado por Molinos:  

 

A doutrina espiritual de Molinos consistia em uma passividade absoluta diante 
de Deus. O que o crente tem de fazer é simplesmente desaparecer, deixar 
que seu próprio eu morra e se perca em Deus. Todo ativismo, seja do corpo, 
seja do espírito, deve ser repelido. A contemplação deve ser puramente 
espiritual e todos os meios físicos e visíveis, incluindo a humanidade de 
Cristo, devem ser abandonados. O mesmo se dá com a disciplina ascética. 
Quando a alma se perde na contemplação de Deus, não há por que se ocupar 
de outra coisa, nem sequer do próximo” (GONZALEZ, 2011, p. 304).   
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 Essas ideias influenciaram uma senhora ainda muito jovem de família nobre 

cujo envolvimento com os escritos de São Francisco de Sales e os pensamentos de 

Molinos a transformou na mais eminente das quietistas: Madame Guyon. Perseguida 

por causa de sua vida mística e contrapontos com as autoridades, ela foi presa por 

sete anos na Bastilha e em diversas outras prisões francesas. Ela foi uma mulher 

dinâmica e carismática na fé a ponto de “(...) considerar-se como receptora de visões, 

revelações e inspirações pelas quais se viu impelida a escrever e, na primeira 

instância, devotar-se a conversão dos protestantes” (HODGE, 2011, p. 65). Suas 

obras e doutrinas foram condenadas, mas foram tão importantes que influenciaram o 

próprio John Wesley. 

 Mesmo que vários séculos tenham se passado, desde a Igreja Primitiva à 

Reforma, não é raro constatar a realidade do movimento místico entre evangélicos 

pós-reforma. A época da Reforma se deu no período das grandes navegações, da 

descoberta do Novo Mundo (posteriormente, América). Sua colonização se deu, 

principalmente, por protestantes ligados ao puritanismo inglês e por cristãos católicos 

romanos, em busca de alargar seu proselitismo, cuja religião se encontrava em 

decadência, devido ao crescimento galopante do protestantismo na Europa. Estudar 

esse movimento místico do Novo Mundo é o objeto de artigo à parte, mas de antemão, 

pode-se dizer que seu início é repleto de resquícios do que fora produzido no velho 

continente, pois foram transportados nas galés dos conquistadores desde seu berço 

europeu. 

 Por outro lado, os séculos seguintes à Reforma não ficaram imunes ao 

movimento místico. Aliás, uma História da Igreja que omita este período, do seio 

popular, ou da esfera ministerial da Eclésia, será tendenciosa e digna de recusa, pois 

é patente sua realidade na diversidade denominacional que ocupa. Como exemplo, a 

população cristã brasileira em pleno século XXI.  

 Mesmo que a Escola Racionalista tenha se esforçado para desacreditar a 

experiência espiritual, ou mesmo a mística subjetiva, emocional, fé por intermédio do 

coração, não obstante, essa já vinha subsistindo, desde a época cristã primitiva as 

diversas facetas do racional acima da emoção. Os próprios reformadores – em boa 

parte, místicos – não se atreveram a ofuscar tal movimento, pois seu objetivo não era 

apagar a fé que havia no povo, mas reavivá-la através da Palavra de Deus e do 

sacerdócio cristão universal, além da justificação não atrelada à Instituição religiosa, 

ou obras pessoais, mas pela fé. Por causa disto, também não foram bem aceitos entre 
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àqueles que idealizavam tão somente viverem para Deus, sem nenhuma “intromissão” 

externa, como, por exemplo, uma comunidade de santos com suas hierarquias e 

ordenanças, na qual pudessem estar inseridos. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Negar que não haja pontos em conformidade com a Bíblia em um determinado 

movimento místico/religioso (teológico) é cometer injustiça. Assim, o misticismo 

apresenta alguns aspectos que coadunam com as Sagradas Escrituras. Hodge nos 

afirma que: 

A ideia sobre a qual o misticismo se fundamenta é bíblica e verdadeira. É 

verdade que Deus tem acesso à alma humana. É verdade que ele pode, 
supernatural e imediatamente, revelar a verdade à mente de forma objetiva, 
e assistir essa revelação com evidência que produza infalível certeza de sua 
veracidade e origem divina. Mas esses casos de revelação supernatural 
imediata pertencem à categoria dos milagres. São raros e devem ser 
devidamente autenticados (HODGE, 2001, p.73)     

  

 A esses fatores, some-se a promessa da realidade do Espírito Santo na Igreja. 

Ele foi enviado para esclarecer verdades que já foram reveladas, lembrar e iluminar a 

mente dos cristãos a que entendam, de forma progressiva, as profundezas do 

conhecimento divino. Essa iluminação no entendimento não pode ser confundida com 

o que os místicos afirmam: que o Espírito Santo traz uma revelação continua, como 

se a Revelação que há nas Escrituras fosse incompleta. Homens inspirados já foram 

portadores da profecia plena, cujas mensagens foram devidamente compiladas e 

canonizadas.  

 A Teopneustia (originada de duas palavras gregas – “Theos e Pneuma”, ou 

seja, Deus e Espírito e significa Revelação), como se deu, não mais se manifesta haja 

vista a inspiração que hoje se vê, está implícita na manifestação dos dons, para 

edificação devocional dos cristãos e não tem o objetivo de preencher lacunas 

doutrinárias existentes. Antes, capacita o homem espiritual a entender as coisas do 

Espírito (ver 1 Co 2.14), pensar de outra forma, é afirmar contra as Escrituras, como 

fazem os místicos. 
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 Outrossim, os místicos pecam, em sua percepção soteriológica. Geralmente, 

os tais afirmam que não é, necessariamente, pela Palavra Escrita que o homem chega 

ao conhecimento da verdade, mas pela revelação divina direta à alma. A própria 

Escritura afirma que o crer (fé) deriva do ouvir e o ouvir a Palavra de Deus (ver Rm 

10.17). Ademais, caso a revelação soteriológica se desse pelo simples fato de uma 

sensação sobrenatural ou supernatural contínua, seria dispendioso e desnecessário 

o “Ide” evangelístico (ver Mc 16. 15 ss.) que se concretiza na prática missionária e na 

experiência devocional dos que estão em Cristo.  

 Os místicos também afirmam que o testemunho do Espírito Santo, no interior 

da pessoa, que recebe a revelação, é infalível. Assim, admitem que as revelações 

imediatas, que seus profetas ou líderes recebem são idênticas, ou seja, têm a mesma 

autoridade daquelas que os Apóstolos e Profetas receberam em suas épocas.  Em 

sua Teologia Sistemática, Augustus H. Strong assim define o que chama de 

verdadeiro misticismo: 

 

[...] há uma iluminação das mentes de todos os crentes pelo Espírito Santo. 
Contudo, o Espírito não faz nenhuma revelação nova da verdade já revelada 
por Cristo na natureza e nas Escrituras. A obra iluminadora do Espírito é, 
portanto, a de abrir as mentes dos homens para entender as revelações 
prévias de Cristo. Como um iniciado nos mistérios do cristianismo, cada 
crente verdadeiro pode ser chamado de místico. O verdadeiro misticismo é o 
mais alto conhecimento e comunhão que o Espírito Santo concede através 
do uso da natureza e da Escritura como meio subordinado e principal. 
(STRONG, 2002, p. 62).  

 

 Até os dias hodiernos, a presença mística é um fato no meio cristão. Seu 

crescimento no seio das igrejas evangélicas pentecostais ou não, católica, 

comunidades e movimentos carismáticos é avassalador. Suas características seguem 

o distanciamento do estudo da Palavra e a busca por resposta imediata para saciar 

suas ansiedades ou preencher lacunas emocionais ou materiais. Além disso há um 

frenesi por uma vida espiritual abundante por intermédio da introspecção, do 

ascetismo camuflado de santificação, ou tão somente de uma pretensa vida cristã, 

cujo objetivo é a individualidade, sem critérios ou ligação denominacional. Cristãos 

sem igreja, sem comunidade, sem comunhão fraternal, tem gerado um misticismo 

monástico às avessas. É um claustro urbano que se fortalece na insubmissão às 

autoridades eclesiásticas e se unem às críticas racionalistas contra a Igreja, também 

atendem ao apelo contrário contra a autoridade das Escrituras e suas ordenanças.  
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 Esse movimento tende a não terminar ou diminuir, mas pensar ou desejar tal, 

seria infantilidade ou ignorar essa percepção subjetiva comum a todo ser humano, 

pois mística humana é uma realidade, é como uma simbiose da alma com a 

espiritualidade. Mas a ameaça à fé reside em como lidar com essa particularidade 

supernatural. Ainda em sua Teologia Sistemática, Strong (2002, p. 63), denuncia a 

ardileza de tão antigo movimento, afirmando que o falso misticismo, “[...] erra ao 

sustentar a aquisição do conhecimento religioso pela comunicação direta de Deus e 

da absorção passiva das atividades humanas na divina (...) O falso misticismo está 

presente, embora, às vezes, não reconhecido”. 
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