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Resumo 

 

 

A presente dissertação é uma leitura das três principais obras de juventude do 

filósofo alemão G.W.F.Hegel (1770-1831): A Vida de Jesus (1795), A Positividade da 

Religião Cristã (1797) e O Espírito do Cristianismo e seu destino (1799), tendo como tema 

central a relação entre Cristianismo e a Positividade.   

Hegel, partindo da obra do período bernês A Vida de Jesus, chega a compreender 

o cristianismo a partir dos conceitos opostos de Religião Moral e Religião Positiva, o 

primeiro conceito, sob influência de Kant, leva-o ao cerne do ensinamento de Jesus, enquanto 

mestre de virtude, já o segundo conceito surge como perda de liberdade e despotismo a ser 

superado através da moralidade entendida como autonomia da razão. 

 Já em Positividade da religião cristã e O Espírito do cristianismo e seu destino, 

esta última do período de Frankfurt, Hegel chega à compreensão do caráter histórico do 

desenvolvimento do cristianismo enquanto religião positiva, trata-se então, para ele, de 

superar esta positividade da religião cristã através dos conceitos de amor e destino. Tal 

perspectiva leva o filósofo a entender a religião cristã enquanto intrisecamente positiva, o que 

o fez compreender por trás desta aparência algo mais profundo, isto é, o desenvolvimento e a 

manifestação do espírito de um povo e de uma religião que apresenta através de seu destino. 

Estas conclusões serão os elementos fundamentais que permitirão ao filósofo de Stuttgart 

desenvolver a idéia de processo dialético e de manifestação do Espírito na História.  
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1. Introdução. 

 

 

Vivemos numa época de fragmentação do pensamento em que os vários discursos 

filosóficos se debatem diante dos temas mais diversos, a ponto de podermos falar hoje de 

uma “polifonia da razão”. Este processo culmina com a mudança de paradigma da filosofia 

da consciência para a linguagem e, depois, torna-se mais complexo com o desenvolvimento 

da pragmática, da hermenêutica, do existencialismo e das filosofias da diferença e da 

desconstrução. Diante de tudo isso, falar de filosofia hegeliana parece ser um retrocesso, ou 

mesmo um anacronismo
1
, uma forma de impor uma filosofia da totalidade e da identidade 

que nega as diferenças e que estaria longe de poder responder às questões suscitadas pelo 

pluralismo contemporâneo, em que não há mais espaço para uma unidade da razão, mas 

apenas para ‘razões’.  

Por esse motivo, ao se tratar de algum tema relacionado à filosofia hegeliana hoje, 

logo surge a pergunta: Por que ler Hegel? Qual a contribuição que ele ainda pode dar para a 

discussão filosófica atual?  

Para responder a esta pergunta é preciso levar em conta algo que está estritamente 

relacionado à leitura da filosofia enquanto tal; ou seja, frente a um texto filosófico nos 

encontramos diante de três formas de leitura possível: a primeira, que vê o texto em sua 

materialidade, ou sua autenticidade literária; a segunda que se relaciona às influências e 

circunstâncias históricas em que este texto foi produzido, e por fim, temos a leitura 

interpretativa do mesmo, sua hermenêutica
2
 que atualiza seu sentido. Destas, a leitura 

hermenêutica é aquela que nos dá condições de avaliar aquilo que foi dito pelos filósofos de 

épocas distantes da nossa, e nos permite, assim, compreender o alcance das questões por eles 

levantadas, bem como de seu pensamento como um todo. Neste sentido, os filósofos se 

apresentam em duas grandes categorias de clássicos: há os pensadores que coroam toda uma 

                                                 
1
 Röd, Wolfgang. O hegelianismo hoje – um anacronismo? In: Gomes, Nelson G. (org.). Hegel, um seminário 

na Unb, Brasília, Edunb. 
2
 Lima Vaz, Henrique Cláudio de. Por que ler Hegel Hoje? In: Luis A. De Boni (org.). Finitude e 

Transcendência, Festschrift em homenagem a Ernildo Stein, Petrópolis: Vozes/Edipucrs, p.223-224. 
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época como uma síntese das varias tendências anteriores, entre estes podemos citar Plotino
3
, 

e, além destes filósofos, há os pensadores inaugurais, que são aqueles que em seu filosofar 

determinam o curso de todas as discussões posteriores, tais como Platão e Hegel
4
.  

Hegel, o grande aristotélico da modernidade
5
, é um pensador desafiador não 

apenas pela dificuldade atribuída a sua linguagem
6
 e forma de seu filosofar, mas também 

pela pretensão de dar conta de toda a realidade, pois para ele a Filosofia tem como tarefa 

pensar o Todo
7
. Por estas razões o filósofo de Stuttgart permanece uma referência 

fundamental para a discussão dos temas mais importantes da Filosofia contemporânea, temas 

como a Dialética, a Metafísica, a Estética, a Filosofia do Direito, a Filosofia da História e a 

Filosofia da Religião
8
. 

Desde o início de sua formação como seminarista em Tübingen, o jovem Hegel 

sempre se debateu com as questões cruciais de seu tempo. Neste período, destacam-se as 

questões morais, políticas e religiosas suscitadas pela Reforma Protestante e pela Revolução 

Francesa. Esta fase do pensamento de Hegel tem sido aos poucos redescoberta por alguns 

pesquisadores que nela encontraram elementos importantes do desenvolvimento do filósofo, 

como por exemplo, sua concepção moral ainda influenciada pelo pensamento de Kant e de 

Schiller, bem como da profunda relação do jovem filósofo com a Revolução Francesa e os 

ideais de liberdade política e religiosa dela advinda.  

O interesse pela compreensão hegeliana da religião tem sido suscitada 

recentemente pelos escritos juvenis de Hegel, os quais foram estudados mais objetivamente 

após a publicação dos mesmos por Hermann Nohl
9
, assim como pelas recentes publicações 

                                                 
3
 Lima Vaz, ibidem, p.222. 

4
 Idem, ibidem. 

5
 Esta afirmação do Prof. Manfredo Oliveira resume a amplitude do pensamento de Hegel enquanto pensador 

sistemático e metafísico que pretendeu dar conta da realidade como um todo. Ver: Oliveira, Manfredo A. 

Hegel e o Cristianismo, in: Gomes, Nelson G. (org.) Hegel, um seminário na UnB. Brasília, Edunb. 
6
 Bloch, E. Sujeto-Objeto. El pensamiento de Hegel. Tradução castelhana Wenceslao Roces, José Maria 

Ripalda et alii, México, Fondo de Cultura Econômica, 1983. Segundo Ernst Bloch, na obra supracitada: “Não 

cabe nenhuma dúvida que Hegel é difícil de entender, um dos mais incômodos dos grandes pensadores. 

Muitas de suas frases ou proposições são como vasos cheios de uma bebida forte e fervendo, e, ademais sem 

asa por onde agarrá-los.” A linguagem de Hegel, pág.21. 
7
 Hegel, Fenomenologia do Espírito (Volume único). Tradução brasileira Paulo Menezes e Karl Heinz Efken 

e José Nogueira Machado, Petrópolis: Vozes, 2002. 
8
 Röd, Wolfgang. Op.cit, pág.9. 

9
 In: Hegel, G.W.F. Escritos de Juventud, tradução Zoltan Szankay e Jose Maria Ripalda, México, Fondo de 

Cultura Econômica.1998.  
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italianas e alemãs
10

 dos escritos de maturidade sobre filosofia da religião, destacando-se, no 

que se refere aos escritos juvenis, os estudos de Wilhelm Dilthey
11

 e Gyorgy Lukács
12

, que se 

tornaram obras clássicas para entender o desenvolvimento do filósofo alemão. Em nossa 

pesquisa demos destaque a três obras que podem ser consideradas as mais expressivas em 

relação ao entendimento do Cristianismo e sua relação com as questões morais e políticas de 

sua época, a saber: A Vida de Jesus (1795) 
13

, A Positividade da Religião Cristã (1797)
14

, 

ambas do período de Berna, e O Espírito do Cristianismo e seu destino (1797-1799)
15

, esta 

última do período de Frankfurt. O comentário destas obras será acrescido de outros textos 

juvenis não menos importantes, mas essenciais para a sua compreensão. 

Entre os temas mais relevantes da filosofia de Hegel que podemos discutir hoje 

está a questão da interpretação da história
16

, algo que se tornou uma das questões 

fundamentais do pensamento do filósofo alemão e que tem origem neste período de seu 

desenvolvimento. Neste sentido, as obras de juventude são uma fonte excelente onde 

podemos encontrar as raízes das discussões hegelianas relacionadas à ética, a política, à 

religião e à consideração filosófica da história
17

. Além disso, nos reportamos às obras do 

jovem Hegel por ser sua filosofia juvenil uma das facetas do pensamento hegeliano ainda não 

tão explorada, como bem nos informa Pe. Lima Vaz, em seu ensaio Por que ler Hegel hoje?  

Segundo ele: “Hoje avulta, entre outras, a imagem do Hegel intérprete da sociedade pós-

                                                 
10

 Aquino, Marcelo F. de. A atualidade da Filosofia da Religião de Hegel, In: Síntese – Nova Fase Nº.32, 

Vol. X, Set/Dez de 1989. Belo Horizonte, 1989, p.21. Segundo Marcelo Aquino, a atualidade da Filosofia da 

religião de Hegel nasce do encontro com a globalidade do seu filosofar; é neste sentido que nos detemos nas 

obras de juventude e seu conceito de religião, para, posteriormente, nos dedicarmos a um estudo 

pormenorizado de sua filosofia da religião nas obras de maturidade, algo que está além das pretensões da 

pesquisa atual. 
11

 Dilthey, W. Hegel y el Idealismo (Jugendgeschichte Hegels). Tradução castelhana Eugenio Imaz, México, 

Fondo de Cultura Econômica, 1956. 
12

 Lúkács,G. El Joven Hegel (Der junge Hegel und die probleme der bürgerlichen Gesellschaft). Tradução 

castelhana Manuel Sacristán, Madrid, Grijalbo, 1972, 3ª edição. 
13

 Hegel, G.W.F. A Vida de Jesus (Vita di Gesù). Tradução italiana Antimo Negri, Bari, Laterza, 1994. 
14

 Idem, A Positividade da religião cristã (Die Positivität der Christilichen Religion), In: Escritos de 

Juventud. México: Fondo de Cultura Econômica, 1998. Cf. também Hegel, Werke 1. Frühe Schriften. Eva 

Moldenhauer und Karl Makus Michel, Frankfurt am main, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1999. 
15

 Idem, O Espírito do Cristianismo e seu destino (Der Geist des Christentums und sein Schicksal), In: 

Escritos de Juventud, 1998. 
16

 Lima Vaz, H.C. op.cit, p.223. 
17

 Ver Hyppolite, J. Introdução a Filosofia da historia de Hegel. Tradução portuguesa José Marcos Lima, 

Lisboa: Edições 70, 1983. 



 11 

revolucionaria, cujos primeiros traços ele leu no refluxo das grandes revoluções dos fins do 

século XVIII.” 
18

 

Nesta dissertação ressaltaremos a questão da religião cristã, sempre tão atual e 

problemática, pois, como sabemos, o Cristianismo é, para Hegel, a religião absoluta e neste 

sentido, traz uma série de questões importantes que extrapolam o âmbito religioso, como as 

questões advindas da relação da religião com a Metafísica, com o Estado, com a arte, entre 

outras. Deternos-emos mais especificamente na relação da religião cristã com a Política
19

 e 

em especial, com a idéia de Positividade, termo que se tornou um conceito chave na 

discussão presente em suas obras de juventude e que diz respeito à questão da objetividade 

das normas religiosas, as quais se tornam imposições devido a algo intrínseco à própria 

religião cristã enquanto tal, passando depois a extrapolar o âmbito da religião
20

.   

O Cristianismo, segundo Hegel, surgiu como uma religião da liberdade, cujo 

fundador, Jesus de Nazaré, foi um mestre da virtude que pretendia fazer com que os judeus 

despertassem de seu fanatismo em relação às leis para a verdadeira essência da religião, a 

qual é seu caráter racional e moral. O cristão, ao invés de apegar-se às leis e às cerimônias 

tradicionais, devia superá-las em vista de uma moral superior; o cristianismo, porém, tornou-

se uma religião positiva, isto é, uma religião que está baseada em algo posto, algo extrínseco 

e exterior ao homem, e muito embora a religião busque aproximar ou religar o homem a 

Deus
21

, o finito ao infinito, isto se tornou como que uma impossibilidade devido ao seu 

caráter de positividade.  

                                                 
18

 Hyppollite, J. op.cit., p.225. 
19

 Oliveira, Manfredo Araújo. Hegel e o Cristianismo, In: Gomes, Nelson (org.) Hegel, um seminário na Unb. 

Brasília, Edunb, p.89. Segundo Prof. Manfredo: “Já em seus escritos de juventude, o problema da 

emancipação política aparece a Hegel, como sendo, em última análise, um problema religioso: a Religião 

encontra para ele sua justificação precisamente em virtude de sua relação com o problema da 

emancipação”.  Cf. também Tillich, P. Perspectivas da Teologia protestante nos séculos XIX e XX, São 

Paulo, Aste, 1986, p.121. 
20

 Segundo Jean Hyppolite: “Seria possível condensar todo o problema posto por Hegel nos trabalhos de 

juventude com a seguinte fórmula: que valor convém atribuir à positividade, isto é, ao histórico, à 

experiência? – Tal positividade, que é uma mancha na luz da razão ou da natureza humana, é por ele 

considerada, ora como uma determinação exterior, um obstáculo à liberdade, ora como um momento 

essencial da Vida. Ao se tornar um destino, em Frankfurt, a positividade adquire a sua significação.” Gênese 

e estrutura da Fenomenologia do Espírito, tradução brasileira Silvio Rosa Filho et alii, São Paulo, Discurso 

editorial, 1999, Nota à página 558.  
21

 Esta é a tradução mais aceita de ‘religião’, do latim ‘religare’ significando religar. 
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No primeiro capítulo iremos explicitar como Hegel, no período de Berna, 

compreende a vida de Jesus como mestre da virtude que busca despertar a consciência moral 

dos judeus para além dos mandamentos e cerimônias da tradição, contrapondo neste sentido, 

a Religião Moral à Religião Positiva, a primeira representada pela Religião de Jesus que 

tinha como fundamento a racionalidade e a Moral kantiana da obra A Religião dentro dos 

limites da simples razão 
22

, e a segunda, representada pela Religião Positiva, que tem sua 

origem no legalismo judaico, o qual permanece na condição de alienação do homem em 

relação a Deus.  

No segundo capítulo investigaremos como Hegel busca uma razão para o 

Cristianismo se tornar uma religião positiva e como esta se caracteriza. A questão 

fundamental é, então, como a religião de Jesus, uma religião da liberdade, tornou-se uma 

religião positiva? Há um elemento positivo intrínseco à religião cristã ou este lhe é exterior?  

Para isso nos ocuparemos da obra A Positividade da Religião Cristã, escrita em 

1797, também do período bernês, onde o filósofo estudará a relação entre o Cristianismo e o 

Estado e como esta religião se transformou de uma pequena comunidade moral em um 

Estado eclesiástico, assumindo prerrogativas além de sua alçada. 

Por fim, no último capítulo, veremos como o desenvolvimento das questões 

morais e políticas suscitadas nos escritos anteriores se transformarão lentamente em temas 

que pertencem à metafísica e à dialética do Espírito
23

. Este último capítulo leva à discussão 

do ponto relativo à história no pensamento de Hegel. Neste capítulo, será analisada a obra O 

Espírito do cristianismo e seu destino, escrita durante 1797-1799, em Frankfurt. Como 

veremos, é neste período que Hegel desenvolve conceitos especulativos como os de Amor, 

Destino, Espírito e Vida, para poder dar conta da explicação relativa às contradições da 

sociedade, buscando encontrar na religião cristã o elemento de reconciliação destas 

                                                 
22

 Kant, I. A Religião dentro dos limites da simples razão. Tradução portuguesa Artur Mourão, Lisboa, 

Edições 70. 
23

 Como bem observa Jean Hyppolite, há uma relação de continuidade entre os trabalhos de juventude de 

Hegel e a Fenomenologia do Espírito. Segundo ele: “A Fenomenologia era para Hegel, consciente ou 

inconscientemente, o meio de oferecer ao publico, não um sistema já pronto, mas a historia de seu próprio 

desenvolvimento filosófico. Após conhecermos os trabalhos de juventude de Hegel, aqueles de Stuttgart, 

Berna e Frankfurt, compreendemos melhor o que significa a Fenomenologia do espírito.” Cf. Hyppolite, J. 

Gênese e estrutura da Fenomenologia do Espírito, Generalidades sobre a Fenomenologia, p.68. 



 13 

contradições. Neste sentido, o conceito de positividade se tornará um pressuposto 

fundamental para suas posteriores concepções de objetividade e alienação.   
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2. A Religião Moral na Vida de Jesus.  

 

 

2.1. Introdução. 

 

               A questão da religião é uma constante no pensamento de Hegel, desde 

sua formação como seminarista em Tübingen até as obras da maturidade. Sua preocupação 

de compreender o cristianismo como ponto culminante da evolução do Espírito Absoluto na 

esfera religiosa mostra o quanto Hegel é consciente da importância desta religião na história. 

Em relação a sua condição religiosa, Hegel é luterano
24

, talvez não um luterano ortodoxo, 

mas um crente consciente de sua confissão de fé, mesmo que crítico de determinadas 

posições assumidas pelas autoridades religiosas alemãs. Infelizmente Hegel tem sido 

rotulado como ateu ou até panteísta, o que nos parece de certo modo uma conclusão 

apressada, pois, na verdade, sua compreensão do papel da religião leva muitas vezes a certas 

dúvidas e incompreensões dado o caráter enigmático de certas afirmações do filósofo.  

Mas poderíamos nos perguntar: teria a filosofia dado fim à religião? Seria a 

religião algo superado (como teria acontecido, segundo Hegel, com a arte) compreendida em 

sua função mais elevada? Qual a importância da figura de Jesus na obra de Hegel? Seria ele 

apenas um ideal moral, enquanto mestre da virtude, e não o Messias esperado por Israel? O 

que é a positividade nos escritos do jovem Hegel? Como a religião de Jesus, que era uma 

religião moral e baseada na virtude, tornou-se uma religião positiva? Qual a essência da 

Religião cristã? Como Hegel resolve estes problemas?  

No que diz respeito a sua obra de juventude podemos observar que Hegel está 

profundamente preocupado em discutir importantes temas religiosos, políticos e históricos. 

Seja do ponto de vista moral ou do ponto de vista político, suas obras de juventude refletem 

muito bem a condição e os problemas enfrentados pelo cristianismo católico e protestante na 

Alemanha. Entre os temas abordados pelo jovem Hegel estão: a relação da religião com a 

moral e a política e o papel do Estado com relação à religião. Também devemos destacar a 

                                                 
24

 Hegel,G.W.F. Introdução à História da Filosofia (Introdução). In: Os Pensadores, SP, Abril, 1996, p.440. 
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influencia da filosofia kantiana da moral e da religião, bem como de Schiller no pensamento 

do jovem Hegel.  

Hegel nasceu em Stuttgart em 27 de agosto em 1770, filho de um funcionário 

público. Tendo sido criado de acordo com firmes costumes protestantes, Hegel tinha uma 

personalidade ingênua e objetiva, mas era ambicioso e com forte sentido de realidade. Aluno 

modelo, metódico e estudioso de destaque no Ginásio de sua cidade, no seu período de 

formação estudou os clássicos gregos e os tragediógrafos que muito apreciava, em especial a 

Antígona de Sófocles; além destes se dedicou a leitura dos autores iluministas (entre eles 

J.J.Rousseau) e à literatura alemã de então
25

. Aos 18 anos Hegel vai estudar no Seminário de 

Tübingen (de 1788 a 1793), um antigo convento agostiniano que passou a ser um seminário 

protestante luterano onde os jovens Hegel, Hölderlin e Schelling fizeram seus estudos de 

teologia e filosofia, onde reinava uma forte ortodoxia kantiana (o que é atestado pelas cartas 

dos jovens filósofos) e contava entre os professores mais destacados, com o teólogo alemão 

Gottlob Storr
26

.  

Os ecos da Revolução Francesa chegaram até lá causando grande entusiasmo 

entre os jovens filósofos. É conhecida a história de que estes plantaram uma árvore da 

liberdade e regozijaram-se cantando canções da revolução. O clima intelectual neste período 

é profundamente iluminista.  

 Assim nos descreve Dilthey a formação de Hegel em Tübingen: 

No Outono de 1788 começam os estudos universitários em Tübingen 

que duram cinco anos, até o Outono de 1793. Acolhe-lhe agora o 

velho claustro agostiniano ao pé do Burgberg, a “fundação” pela 

qual passou toda uma serie de espíritos livres e atrevidos: junto com 

                                                 
25

 Dilthey, Hegel y el Idealismo, p.11. Nesta obra, Dilthey destaca o caráter místico e panteísta do pensamento 

do jovem Hegel, no que é muito criticado por Lukács, que considera tal tese irracionalista e reacionária, uma 

forma de deturpar a relação do pensamento de Hegel com os problemas da sociedade capitalista e suas 

contradições. Discordamos desta posição de Lukács, pois o pensamento místico e especulativo está no cerne 

de toda a reflexão hegeliana, em especial a partir dos escritos de Frankfurt, muito embora sua influência já 

tenha tido início muito antes, nas leituras que o jovem filósofo fez de Meister Eckhart e Johannes Tauler no 

Seminário de Tübingen.    
26

 Wiedmann, Franz. G.W.F.Hegel in Selbstzeugnissen und Bilddokumente. Hamburg, Rowohlt Taschenbuch 

Verlag, p.14: Storr foi, enquanto representante da filosofia sistemática, indubitavelmente a cabeça mais 

significativa do corpo docente daquela época. (“Storr war als Vertreter der systematischen Theologie 

zweifellos der bedeutendste Kopf des damaligen Kollegiums”). 
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Hegel, Holderlin, e Schelling, depois Baur, Strauss, Vischer, Zeller e 

Schwegler. Reina aqui uma aliança única de regra exterior e 

liberdade interna.
27

 

O próximo passo será para Hegel o emprego de preceptor durante sete anos, três 

em Berna, na Suíça
28

, da família de Carl Friedrich Steiger da aristocracia local. Nesse 

período, escreve um trabalho acerca do sistema militar no trânsito da monarquia para a 

republica de Berna. Nestas circunstâncias, suas leituras vão de Tucídides às cabeças políticas 

do Iluminismo: Montesquieu, Hume, Gibbon e as obras históricas de Schiller. É neste 

período que Hegel escreve os chamados ‘escritos teológicos de juventude’.  

A obra Vida de Jesus (Berna, 1795)
29

 é uma das primeiras obras de Hegel relativa 

a estes escritos de juventude, os quais ficaram durante um certo tempo na obscuridade e só 

no início do século XX passaram a ser publicados, comentados e valorizados como parte 

importante do desenvolvimento do filósofo alemão, em especial pelos filósofos Wilhelm 

Dilthey em sua obra A história do jovem Hegel (1906)
30

 e Gyorgy Luckács na obra O Jovem 

Hegel 
31

(1948), entre os principais estudiosos do pensamento hegeliano
32

. Além da obra 

                                                 
27

 Dilthey, W. Hegel y el Idealismo, p.14. “En el otoño de 1788 comienzan los estudios universitários en 

Tubinga que duran cinco años, hasta el otoño de 1793. Le acoge ahora el viejo claustro agustino al pie del 

Burgberg, la “fundación” por la que ha pasado toda una serie de espíritus libres y atrevidos: junto a Hegel, 

Hoelderlin y Schelling, después Baur, Strauss, Visher, Zeller, Schegler. Reina aqui una alianza única de regla 

exterior y libertad interna (...) ”. 
28

 Além de ter passado quatro anos em Frankfurt, até a morte de seu pai, o que lhe deixa uma herança e lhe 

permite certa independência. 
29

 Hegel,G.W.F. Vita di Gesù. Tradução italiana Antimo Negri, Bari, Laterza, 1994 e La historia de Jesus. 

Tradução castelhana Santiago Gonzales Noriega, Madrid, Taurus, 1987.  A Vida de Jesus de Hegel segue, de 

certo modo, o mesmo estilo das demais ‘Vida de Jesus’ que surgiram desde o século XVII. Estas biografias de 

Jesus, entre as quais podemos citar a Vida de Jesus do alemão Samuel Reimarius (1694-1768), como também 

a de Ernest Renan, de Bruno Bauer, entre outras, são todas vinculadas a uma preocupação comum de delinear 

os traços históricos de mestre de Nazaré, excluindo assim os sedimentos teológicos que foram sendo 

acumulados pela Igreja Católica durante toda a Idade Média. Na opinião de Albert Scweitzer, em sua obra Em 

busca do Jesus histórico(1906), estas Vidas de Jesus nada mais fizeram que expressar o caráter dos próprios 

autores que as escreveram, do que mostrar realmente a verdadeira face de Jesus. Outros como Rudolf 

Bultmann, na esteira de Heidegger, buscaram demitologizar o Novo Testamento, retirando assim elementos 

puramente mitológicos dos textos sagrados, mantendo apenas sua doutrina existencial. Esta busca pelo Jesus 

histórico para além da fé tem se tornado uma verdadeira obsessão para muitos estudiosos contemporâneos, 

tais como John Dominic Crossan (O Jesus histórico, a Última Semana, etc.), Geza Vermes (Jesus, o judeu; A 

verdadeira face de Jesus; Jesus e o Judaísmo), Robin Lane Fox (Bíblia – verdade e ficção), entre outros.  
30

 Dilthey, W. Op.cit. 
31

 Lúkács,G. El jovem Hegel (Der junge Hegel und die probleme der bürgerlichen Gesellschaft). Tradução 

castelhana Manuel Sacristán, Madrid, Grijalbo, 1972, 3ª edição. Nesta obra o autor busca fazer uma leitura 

marxista do desenvolvimento de Hegel levando em consideração sua compreensão dos problemas 
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supracitada do jovem Hegel devemos citar ainda Religião popular e cristianismo (1792), A 

Positividade da Religião Cristã (1796-1797) e O Espírito do Cristianismo e seu destino 

(1799)
33

, entre outros textos e manuscritos sobre religião e política, escritos no período que 

vai de 1795 a 1801, enquanto Hegel passou sucessivamente pelas cidades de Berna e 

Frankfurt. 

No que diz respeito a determinadas características destes escritos do jovem Hegel 

é necessário compreender que mesmo sendo na sua maioria ensaios sobre temas religiosos 

sua inspiração fundamental é de caráter político, em especial devido aos acontecimentos 

recentes da Revolução Francesa e a queda do Ancien Regime, algo que influenciaria 

profundamente os pensadores alemães do romantismo; por isso poderíamos dizer que tais 

ensaios poderiam ser considerados juntos como uma espécie de “teologia-política” do jovem 

Hegel
34

, uma fase de seu pensamento que seria decisiva para o desenvolvimento de suas 

idéias posteriores.  

Como bem chama atenção José María Ripalda, na Introdução da tradução 

castelhana dos escritos juvenis: 

É preciso prevenir um equívoco que pode ser suscitado pelo caráter 

formalmente teológico da maior parte destes escritos de Hegel. A 

Teologia era uma forma de expressar o que então carecia de outras 

causas, ainda que não fosse de índole teológica. Aqui temos o 

conhecido caso dos ‘germanistas’, os literatos que, como Herder, por 

                                                                                                                                                     
econômicos, sociais e políticos enfrentados pelo filósofo em sua época, neste sentido Lukács critica a 

compreensão de Dilthey que, segundo ele, segue uma perspectiva que destaca apenas a influência romântica e 

até mesmo mística e irracionalista no pensamento do jovem filósofo de Stuttgart. Em nossa dos escritos de 

juventude buscamos encontrar um caminho mediano entre a visão materialista e econômica de Lukács, que 

consideramos reducionista, e a visão de Dilthey, que exagera o aspecto místico e vitalista do jovem Hegel em 

detrimento das questões politicas e sociais.       
32

 Entre os quais podemos citar ainda Ernst Bloch e sua obra Sujeito-Objeto, também Vittorio Hösle e sua 

obra Hegelsystem, Herbert Marcuse com Razão e Revolução, Alexandre Kojève e seu Introdução à leitura de 

Hegel, entre outros. 
33

 Hegel, G.W.F. Werke 1. Frühe Schriften. Eva Moldenhauer und Karl Makus Michel, Frankfurt am main, 

Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1999. 
34

 Bourgeois, Bernard. La pensée politique de Hegel, Paris, Presses Universitaires de France, p.48. 
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exemplo, encabeçaram o movimento de emancipação da Alemanha 

(...).
35

  

 

Esta perspectiva de crítica religiosa conduziu muitos autores ao materialismo e ao 

ateísmo. Apesar de tal crítica política à religião cristã de então, o jovem Hegel, mesmo 

influenciado pelo iluminismo, não assume uma postura ateísta ou materialista; ao contrário, o 

que o impulsiona é uma inspiração profundamente cristã, como nos diz Lukács, em sua obra 

fundamental sobre o jovem Hegel: 

Sua luta contra o cristianismo não chega a ser nunca um ateísmo 

materialista. Antes ao contrário, o núcleo de seus esforços é 

religioso: consiste em descobrir as condições sociais nas quais a 

religião do despotismo e da servidão poderia ser de novo substituída 

por uma religião da liberdade segundo o modelo da Antiguidade.
36

 

Como veremos mais adiante, a crítica do cristianismo feita por Hegel deve-se a 

seu caráter positivo e, consequentemente, despótico, que desviará a religião da liberdade de 

Jesus para uma religião positiva. Mesmo assim, nas obras posteriores e no período de 

Frankfurt, Hegel continuará tentando encontrar uma solução para as contradições sociais, 

soluções estas que permanecerão sendo procuradas no seio da religião cristã.   

Neste sentido, temos de estar atentos para a ligação entre as questões políticas de 

então e o discurso religioso, ou seja, que a crítica da religião por parte do filósofo está 

estritamente ligada a questões políticas; por isso as obras de Hegel deste período devem ser 

lidas levando-se em consideração esta premissa, ou seja, a de que toda a crítica feita ao 

cristianismo de então é endereçada a sua relação com esta forma de despotismo, da qual esta 

                                                 
35

 Hegel, G.W.F. Escritos de Juventud, tradução castelhana Zoltan Szankay e Jose Maria Ripalda, México. 

Fondo de Cultura Economica, 3ªed., 1998, p.25. “Queda por prevenir un equívoco que puede ser suscitado 

por el carácter formalmente teológico de la mayor parte de estos escritos de Hegel. La teologia era una forma 

de expresar lo que entonces carecía de otros cauces, aunque no fuese de índole teológica. Ahí tenemos el 

conocido caso de los ‘germanistas’, los literatos que, como Herder por ejemplo, encabezaron el movimiento 

de emancipacion em Alemania”. 

 
36

 Lukács,G. El jovem Hegel, p.41. “Su lucha contra el cristianismo no llega nunca a ser um ateísmo 

materialista. Antes al contrario, el núcleo de sus esfuerzos es religioso: consiste en descubrir las condiciones 

sociales en las cuales la religión del despotismo y de la servidumbre  podría ser de nuevo sustituída por una 

religión de la libertad segun el modelo de la Antiguedad”. 
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religião se tornou cativa. O filósofo alemão nunca assumirá uma postura materialista, apesar 

da influência iluminista sofrida nesta época; também nas obras posteriores será avesso ao 

panteísmo
37

 e ao ateísmo.   

Essa relação entre religião e política está vinculada diretamente ao despotismo, e 

podemos acrescentar, ao caráter positivo daquela primeira. Este caráter positivo será 

amplamente estudado pelo filósofo na obra A Positividade da Religião cristã de 1797. No 

que diz respeito a esta relação, diz o próprio Hegel em uma carta a Schelling, datada de 16 de 

Abril de 1795: 

Religião e Política tem trabalhado de comum acordo, aquela ensinou 

o que podia ao despotismo: o desprezo do gênero humano e sua 

incapacidade para nada bom, de ser algo por si mesmo.
38

 

As referências de leitura do jovem Hegel, no período que vai de sua formação em 

Tubingen (1788-1793) até às primeiras obras de juventude, englobam desde os autores 

iluministas ingleses, franceses e alemães, até as obras de literatura alemã e religião; os 

místicos alemães Johannes Tauler e Mestre Echkart, por exemplo, são algumas de suas 

leituras teológicas
39

. Já na literatura, destacam-se As Horas de Schiller, o Hiperion de 

Holderlin
40

, Nathan, o sábio de Lessing
41

, obras filosóficas de Herder
42

, F. Jacobi, Moses 

Mendelssohn, Hugo Grócio, historiadores como Eduard Gibbon e sua obra Declínio e queda 

do Império Romano, Mosheim e sua Historia eclesiástica e As perspectivas de Forster, entre 

outras. 

                                                 
37

 Nas Lições sobre Filosofia da Religião, Hegel dirá que o panteísmo é insustentável; o que existe em 

Spinoza, por exemplo, é um acosmismo, ou seja, uma compreensão não da identificação entre Deus e a 

Natureza (Deus sive Natura), mas uma negação do mundo (a-cosmos), só Deus existe. 
38

 Carta de Hegel a Schelling, Berna, 16 de Abril de 1795, In: Escritos de Juventud, p.61. “Religión y política 

han obrado de común acuerdo; aquélla ha enseñado lo que quería el despotismo: el desprecio del gênero 

humano y su incapacidad para nada bueno, de ser algo por si mismo.”(tradução nossa) 
39

 Gurvitch, G. Dialética e Sociologia. Tradução brasileira Maria Stela Gonçalves, São Paulo: Vértice, 1987, 

p.76. 
40

 Hölderlin, F. Hiperion ou O Eremita na Grécia. Tradução brasileira Márcia C. de Sá Cavalcante. 

Petrópolis, Vozes, 1994. 
41

 Lessing, G.E. Nathan, der Weise. In: Gotthold Ephraim Lessing Werke in einem Band, Hamburg, 

Hoffmann und Campe Verlag. 1975. 
42

 Herder, J.G. Filosofia de la historia para la educación de la humanidad. Tradução castelhana Elsa 

Tabernig, Buenos Aires, Editorial Nova, sd. 
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O Iluminismo exerce uma influência considerável no que diz respeito à crítica da 

religião como mera superstição; neste sentido, surgirão como forma substitutiva desta, o 

deísmo inglês, o culto do “Ser supremo” ou a Religião da Razão
43

, o agnosticismo, o 

materialismo francês e, como forma mais radical, o ateísmo. Os iluministas ingleses 

desenvolveram a idéia de uma forma de crença em Deus que se diferencia da religião 

revelada por ser uma concepção puramente racional de Deus, o chamado deísmo
44

, que 

exerceu também certa influência sobre as idéias religiosas na Alemanha. As críticas à religião 

tradicional podem ser atestadas em Thomas Hobbes, John Locke e, de forma mais 

contundente, em David Hume e sua obra Diálogo sobre Religião Natural
45

. O iluminismo 

francês parece ter sido bem mais crítico em relação ao cristianismo, como podemos observar 

nas obras dos filósofos Voltaire, Diderot, D’Holbach, Helvetius, estes últimos em especial 

por seu materialismo, e Pierre Bayle por seu ateísmo. O iluminismo alemão, influenciado por 

ambas as correntes inglesa e francesa, desenvolveu características à parte devido às idéias 

advindas do protestantismo (luteranismo ortodoxo) e do pietismo, muito fortes então. Entre 

os principais iluministas alemães destacam-se Christian Wollf, Willhelm Leibniz e Imanuel 

Kant. Este último transfere as questões religiosas para a esfera do prático e com isso, a 

religião, assim como Metafísica, não teria como pretensão maior o conhecimento teórico, 

mas a orientação moral do indivíduo. 

A essência do iluminismo é compreendida por Kant no seu célebre texto O que é 

o Esclarecimento? enquanto uso livre da razão sem interferência ou orientação exteriores, 

como uma decisão do individuo de ser autônomo e consciente de suas escolhas:      

O Esclarecimento é a passagem do homem de sua menoridade da 

qual ele é culpado. A menoridade é a incapacidade de servir-se de 

seu próprio entendimento a não ser sob a orientação de outra pessoa. 

Diz-se que está nesta condição de menoridade por sua própria culpa 

                                                 
43

 Gonzáles, Justo L. A Era dos novos horizontes (vol. 9). São Paulo, Edições Vida Nova, 1984, p.63.  
44

 Cassirer, Ernst. A Filosofia do Iluminismo. Tradução brasileira Álvaro Cabral, São Paulo, Ed. Unicamp, 2ª 

edição, 1994, p.237. “Na Alemanha, é também a esse tema (as guerras de religião) que o deísmo deve a 

continuidade de sua penetração; na história das idéias alemãs do século XVIII, pode-se acompanhar de ano 

a ano o avolumar da onda deísta. Nas revistas, a bibliografia e as resenhas criticas das obras dos “livres-

pensadores ingleses” passam a merecer um capitulo especial e regular”.  
45

 Hume, D. Diálogos sobre a Religião Natural. Tradução brasileira José Oscar de Almeida Marques, São 

Paulo: Martins Fontes, 1992. 
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quando a causa não é o defeito do entendimento, mas só lhe falta 

decisão e coragem para usá-lo sem ser dirigido por quem quer que 

seja. Sapere aude! Tenha a coragem de te servires do teu próprio 

entendimento! Tal é a divisa do Esclarecimento. 
46

 

 A partir do que foi dito acima se pergunta: qual a pretensão de Hegel ao escrever 

suas primeiras obras? Como estas se articulam com os problemas morais e políticos vividos 

em sua época? Como ele compreende o Cristianismo de então? 

 Na obra A Vida de Jesus de 1795 o jovem Hegel, então com 25 anos, traça uma 

biografia de Jesus numa harmonização pessoal dos evangelhos que pretende ser uma 

interpretação do ensinamento do mestre de Nazaré, que remete indiretamente a uma 

perspectiva polêmica em relação aos princípios religiosos e morais que vigoravam na 

Alemanha de então, em especial no seminário de Tübingen, onde Hegel fez seus estudos 

teológicos e onde predominava a mais rigorosa ortodoxia protestante
47

. Neste escrito 

podemos notar as influências do pensamento alemão de sua época (como já foi dito acima) 

em especial Kant, Fichte, Schelling e Herder. Da filosofia kantiana, no que diz respeito à 

moral deontológica
48

 e a religião moral
49

 e de Schiller as suas idéias estético-morais
50

. 

No que diz respeito à influência kantiana sobre Hegel, deve-se levar em conta a 

problemática apresentada por Kant na Crítica da Razão Prática
51

, onde se destaca a 

fundamentação do prático a partir da razão; ou seja, como a Metafísica dos Costumes para 

                                                 
46

 Kant. I. O que é Esclarecimento? In: Textos seletos. Tradução brasileira Raimundo Vier et alii, Petrópolis, 

Vozes, 2ª edição, 1985, p.85. Cf. Akademieausgabe von Immanuel Kants Gesammelten Werken 

Bände und Verknüpfungen zu den Inhaltsverzeichnissen, Band VIII, p.35 : “Aufklärung ist der Ausgang des 

Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines 

Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die 

Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich 

seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. sapere aude! Habe Muth dich deines eigenen Verstandes zu 

bedienen! Ist also der Wahlspruch der Aufklãrung”. Site da Internet: <www.ikp.uni-

bonn.de/Kant/Verzeichnisse-gesammt.html. 
47

 Carta de Hegel a Schelling, Janeiro 1795. In: Escritos de Juventud, p.54 “O que me contas do curso 

teológico-kantiano que tomou a filosofia de Tubingen não é de estranhar. A ortodoxia é incomovível, 

enquanto sua profissão, vinculada com vantagens seculares, se encontra entrelaçada com o todo de um 

Estado”. 
48

 Ver Kant, I. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Crítica da Razão Prática. 
49

 Idem. A Religião dentro dos limites da simples razão. Tradução portuguesa Artur Mourão, Lisboa, Edições 

70. 
50

 Schiller, F. Cartas sobre a Educação Estética da Humanidade. Tradução brasileira Roberto Schwarz. SP, 

E.P.U. 
51

 Kant, I. Crítica da Razão Prática. Tradução portuguesa Artur Mourão, Lisboa, Edições 70. 
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Kant não pode se sustentar sobre pilares teóricos, sua validade será apenas prática, o que 

significa dizer que a pretensão dos metafísicos de falar sobre objetos que ultrapassam o 

âmbito da experiência não tem razão de ser; as chamadas idéias práticas da razão, isto é, 

Deus, alma e mundo não podem ser conhecidos, pois não há possibilidade de se obter 

nenhuma intuição possível destes objetos e, por isso, eles mantêm sua validade apenas 

enquanto postulados que a razão exige em seu uso moral. Em relação à religião, Kant 

desenvolve as idéias concernentes a uma forma de religião que ele denomina Religião 

Racional ou Moral, na obra A Religião dentro dos limites da simples razão
52

(1792-1793). 

Nesta obra Kant opõe a Religião Moral àquela que ele denomina Religião Estatutária ou 

Positiva, que se funda numa fé histórica e revelada; porém para que esta seja digna de 

crédito, deve fundar-se no principio da moralidade, tal como este se apresenta na Religião 

Moral, ou seja, a validade de suas regras ou máximas deve estar submetida à universalidade e 

à racionalidade. 

  Kant, como sabemos, vincula a Religião à Moral de forma estrita: 

A Moral conduz, portanto, infalivelmente à religião, ampliando-se 

desse modo até a idéia de um legislador moral todo-poderoso, 

exterior ao homem, na vontade do qual reside um fim último (da 

criação do mundo), o que pode e deve ser igualmente o fim último 

do homem. 
53

 

 Ao confrontarmos Kant com Hegel, na obra Vida de Jesus, devemos nos 

perguntar até que ponto Hegel permanece fiel a tais princípios kantianos, os quais têm como 

pressuposto a Crítica da Razão Pura
54

(1781). Também devemos questionar se a concepção 

de Moral do jovem Hegel rompe com determinadas conclusões do velho mestre de 

Konigsberg. Além disso, não devemos esquecer a preocupação de Hegel com a historicidade, 

marca esta que vai se aprofundando nas obras posteriores até alcançar uma perspectiva 

especulativa na Fenomenologia e nas Lições sobre a Filosofia da Religião. 

                                                 
52

 Idem. A Religião nos limites da simples razão.  
53

 Idem, A Religião nos limites da simples razão, Prefácio à primeira edição (1793), In: Akademieausgabe, 

Band. VI, p.6 : “Moral also führt unumgänglich zur Religion, wodurch sie sich zur Idee eines machthabenden 

moralischen Gesetzgebers außer dem Menschen erweitert, in dessen Willen dasjenige Endzweck (der 

Weltschöpfung) ist, was zugleich der Endzweck des Menschen sein kann und soll”. 
54

 Kant, I. Crítica da Razão Pura. Tradução brasileira Valério Rohden, SP, Abril. 
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Já a influência de Schiller sobre o jovem Hegel tem como fundamento a leitura da 

obra que pretende, na esteira da Crítica da Faculdade de Julgar
55

 de Kant, encontrar uma 

forma de teorizar um melhoramento moral e político da humanidade através  de uma 

educação, entendida como uma harmonização da razão teórica com a razão prática mediada 

pela estética, valorizando, assim, a sensibilidade que não fica reduzida ao seu uso meramente 

teórico
56

. No período em que escreveu sua “Vida de Jesus” o jovem Hegel tinha a obra de 

Schiller como referência de leitura
57

, da qual absorveu, como veremos, diversas idéias 

apresentadas nesta mesma obra, em especial a idéia de “alma bela”
58

, “bela ação”, etc. A 

obra Cartas sobre a Educação Estética da Humanidade (1794-1795) foi escrita no sentido de 

superar a cisão imposta pelas duas criticas de Kant entre as faculdades da sensibilidade e da 

razão, partindo, como já foi dito, do conceito de juízo estético como uma mediação entre 

estas duas faculdades, visando, assim, possibilitar ao homem a superação desta cisão e seu 

melhoramento moral.
59

  

 Estas influências intelectuais serão importantes para compreendermos como 

Hegel desenvolve os temas apresentados em sua obra sobre Jesus e como suas conclusões a 

respeito da religião cristã aos poucos vão se diferenciando e adquirindo uma característica 

                                                 
55

 Idem. Crítica da Faculdade do Juízo. Tradução brasileira Valerio Rohden, Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1995, 381p. 
56

 “Ao fim merece ser destacado que o ideal estético elaborado por Schiller representa também uma critica 

ao rigorismo moral de Kant: o homem verdadeiramente culto nunca suprime – como sugere o imperativo 

categórico de Kant – a sua natureza sensível, mesmo nas manifestações mais elevadas da sua natureza 

espiritual. O triunfo moral não deve ser conquistado pela supressão dos impulsos. Os próprios impulsos já 

devem ser nobres e a severa razão moral deve, de outro lado, manifestar-se de forma sensível e delicada. 

Esse ideal, expresso no termo “alma bela”, encontra-se formulado não só nas Cartas, mas sobretudo no 

ensaio “Sobre a Graça e a Dignidade”. Esta concepção de Schiller, no sentido de que já os próprios 

impulsos devem ser enobrecidos e educados, foi julgada utópica por Kant; ainda assim, admitiu-a 

ocasionalmente com certa condescendência.” In: Schiller, F. Cartas sobre a educação estética da 

humanidade, Introdução, p.22. 
57

Carta de Hegel a Schelling, 16 de Abril de 1795. 
58

 Schiller, F. Op.cit. Introdução, p.22. 
59 Segundo Anatol Rosenfeld:“O problema de que Schiller parte é de ordem política: o Estado, a 

organização politica da sociedade de então devem ser transformados segundo os postulados da razão 

prática, isto é, segundo o imperativo da moral. No entanto, com os excessos da Revolução Francesa diante 

dos olhos, Schiller não admite a solução revolucionária, apesar de seu passado que lhe granjeara a 

homenagem da Convenção Nacional da França revolucionária. Desta forma, o Estado ideal torna-se um 

problema de educação. Cabe a uma nova humanidade, íntegra e perfeita, criar o Estado moral, e não ao 

Estado moral, imposto pela revolução, criar a humanidade. Assim, as Cartas exaltam a educação estética e o 

“terceiro caráter” (o estético) como meio transitório para chegar-se ao estágio moral, para transformar os 

postulados morais em “práxis” cotidiana.”.  Schiller, F. Op.cit. Introdução p.23-24. 

 



 24 

própria, desenvolvendo-se até se transformarem na concepção especulativa da religião, a qual 

se tornará evidente na Fenomenologia do Espírito
60

 (1807) e alcançará sua plena maturidade 

nas Lições sobre Filosofia da Religião
61

 (1821). 

Para uma melhor apreensão desta obra de Hegel sobre Jesus, se faz necessário 

entender como neste período a Europa vive uma série de transformações econômicas, sociais 

e políticas que marcarão profundamente as concepções artísticas, religiosas e filosóficas, 

como, por exemplo, o crescimento da burguesia e sua influência social e política frente ao 

Clero e à Nobreza, culminando na Revolução Francesa de 1789, na queda da bastilha e, 

posteriormente na ascensão de Napoleão. A estes acontecimentos somam-se os problemas 

sobrevindos à Igreja Católica decorrentes da supressão dos estados eclesiásticos e da prisão 

do papa Pio VI (1798), além da proliferação das seitas protestantes, das guerras religiosas, do 

desenvolvimento de concepções teológicas distintas, como as do luteranismo, do calvinismo, 

das igrejas batistas e dos pietistas, que causaram transformações consideráveis na maneira de 

entender a religião cristã e sua relação com o Estado
62

. Estas condições histórico-sociais, 

bem como a concepção republicana de Hegel desta época, serão decisivas para entender em 

que medida a religião cristã tornou-se uma religião despótica ou estatutária, como o jovem 

filósofo se posicionará ao descortinar esta situação e qual resolução deverá ser tomada para 

que o cristianismo volte a ser uma religião da liberdade como o foi em seus inícios.    

A Reforma Protestante e a Revolução Francesa, apesar da distância histórica entre 

eles, são dois acontecimentos que serão marcas indeléveis na concepção religiosa, política e 

histórica de Hegel, pois é a partir destes acontecimentos que se desenvolverá a sua visão de 

liberdade, que mais tarde será o ponto central da sua obra sobre a Filosofia do Direito, onde 

demonstrará como a liberdade não é algo dado, mas um processo que se realiza 

concretamente na história
63

. Para Hegel, a Reforma será um marco decisivo para a realização 
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 Hegel, Fenomenologia do Espírito. Tradução brasileira Paulo Menezes, Petrópolis, Vozes, 2002. 
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 Idem. Lecciones sobre Filosofia de la Religión (três vols). Tradução castelhana Ricardo Ferrara, Buenos 

Aires: Alianza editorial, 1987. 
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 Gonzáles, J.L. A Era dos dogmas e das dúvidas, p.64. 
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 Hegel, G.W.F. Princípios da Filosofia do Direito. Tradução portuguesa Orlando Vittorino. Lisboa: 

Guimarães editores, 1990, parágrafo 342, p.312. 
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histórica da liberdade, pois é com ela que o homem tomará consciência de sua autonomia 

moral e religiosa
64

. 

 Para o escritor alemão Heinrich Heine, a Reforma Protestante é um marco 

fundante para o surgimento da Filosofia alemã: 

Desde Lutero, porém, não se fazia distinção entre verdade teológica 

e verdade filosófica, e, sem receio nem temor discutia-se em praça 

pública no idioma nacional alemão. Os príncipes que adotaram a 

Reforma legitimaram essa liberdade de pensamento, e a filosofia 

alemã é um produto importante dessa liberdade
65

. 

Hegel, enquanto luterano, estava preocupado em estabelecer os fundamentos de 

uma fé cristã baseada não na tradição, mas no livre exame das escrituras, amparada por uma 

orientação fundada na consciência individual; para ele, o cristianismo oriundo da Reforma é 

a forma mais acabada de religião em que cada um é guiado pelo Espírito universal presente 

na comunidade. Esta concepção será desenvolvida nos escritos posteriores, nos quais Hegel 

se esforçará por demonstrar o caráter racional e universal da religião cristã. 

Vale ressaltar que um dos acontecimentos políticos mais importantes da Europa, a 

Revolução Francesa tem nas conseqüências resultantes da Reforma Protestante uma de suas 

influências indiretas, pois a idéia de que a religião deve se basear na consciência individual e 

a crítica de toda autoridade exterior a esta são princípios que nortearão as idéias políticas 

iluministas e do idealismo alemão
66

. A Revolução Francesa fez parte dos principais debates 

dos seminaristas que ficaram entusiasmados com este acontecimento, o qual iria modificar a 

face da Europa. 

Segundo o filósofo húngaro Giorgy Lukács, a influência da Revolução Francesa 

sobre o pensamento do jovem Hegel foi determinante: 

Não faltará mais para ver claramente como todas estas concepções 

do jovem Hegel nascem do solo posto pela influência da Revolução 

                                                 
64

 Idem. Filosofia da História. Tradução brasileira Mª Rodrigues e Hans Harden, Brasilia, Edunb.   
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 Heine, Heinrich. Contribuição à História da religião e filosofia na Alemanha. Tradução brasileira Marcio 

Suzuki, São Paulo: Iluminuras. p. 43. 
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 Marcuse, H. Razão e Revolução. Hegel e o advento da teoria social. Tradução brasileira Marilia Barroso, 

Rio de Janeiro, Paz e Terra, 4ª edição, 1988, p.17. Segundo Marcuse, a Revolução seria um complemento da 

Reforma e seria um dos fundamentos dos sistemas do Idealismo Alemão.  
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Francesa. O entusiasmo de Hegel pela Revolução Francesa é um fato 

universalmente conhecido (...). Este entusiasmo se enquadra naquele 

estado de ânimo geral entusiasta ante a Revolução Francesa que 

existiu na melhor parte da intelectualidade alemã da época, 

fenômeno a que antes nos referimos. 
67

 

A partir disso veremos que a influência das idéias morais e políticas advindas da 

Reforma e da Revolução servirão de modelo para uma concepção do cristianismo que tem 

como principal característica um ideal republicano que leva em consideração a liberdade do 

indivíduo, o que lembra os ideais políticos da ‘Pólis’ grega, em que os cidadãos se 

submetiam apenas a leis por eles instituídas. Esse ideal político helênico será um tema 

constante no pensamento de Hegel desde sua juventude até as obras de maturidade, como 

revelará Os Princípios de Filosofia do Direito, onde o conceito de moralidade objetiva ou 

eticidade tem como influência principal os princípios da Pólis grega. 

Outra marca importante da visão política do jovem Hegel vê-se na forma como 

ele trata a relação entre religião e Estado: aqui, como mais tarde nas obras maduras, o 

filósofo destacará a independência do Estado em relação à religião e que esta última tem 

como função a compreensão da essência absoluta (Deus) do ponto de vista do sentimento e 

da representação. O Estado, para o Hegel da Filosofia do Direito, tem como essência a 

responsabilidade sobre a formação moral do individuo; neste sentido, o Estado deve ser laico 

e liberal e não estar submetido a nenhuma religião, mas garantir tanto o seu livre exercício 

quanto o direito dos indivíduos de prestarem seu culto sem serem reprimidos.     

Para a concepção de religião apresentada por Hegel em sua obra sobre Jesus 

devemos levar também em consideração que o que pretende o filósofo alemão não é uma 

estrita biografia histórica da pessoa do mestre de Nazaré, mas mostrar como seus 

ensinamentos, compreendidos filosoficamente, poderiam levar à moral racional para além da 

mera observância de leis estatutárias e cerimônias fetichistas (no dizer de Kant) que, ao invés 
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 Lukács, El jovem Hegel, p.42. “Non hará falta más para ver claramente como todas esas concepciones del 

joven Hegel nacen del suelo puesto por la influencia de la Revolución Francesa. El temprano entusiasmo de 

Hegel por la Revolucion Francesa es un hecho universalmente conocido. (...) Este entusiasmo se encuadra en 

aquel general estado de animo entusiasta ante la Revolucion Francesa que existió en la mejor parte de la 

intelectualidad alemana de la epoca, fenomeno al que antes nos hemos referido”. 
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de libertarem o homem de sua servidão sensível, levam-no a uma dependência e infantilidade 

moral mais vergonhosa e reprovável do que o paganismo antigo. Neste sentido Jesus, na 

compreensão de Hegel, mostra-se como figura essencial na passagem do espírito de 

separação e alienação do Judaísmo (que, como já afirmamos, está muito ligado, pelo menos 

simbolicamente, às práticas do cristianismo da época de Hegel) para a idéia de reconciliação, 

introduzida pelo cristianismo. Assim, é interessante observarmos como nas obras de 

juventude esta compreensão da reconciliação vai se formando e assumindo cada vez mais o 

discurso filosófico, a ponto de tornar-se o princípio filosófico fundamental da religião cristã. 

Nesta narração da vida de Jesus, Hegel demonstra uma animosidade em relação ao que ele 

denomina ‘religião positiva’ ou estatutária que fundamenta os princípios religiosos em 

mandamentos puramente exteriores baseados numa obediência cega e servil, que tira ao 

homem sua dignidade de ser racional capaz de se autodeterminar e encontrar o seu destino 

último, bem como o desvia da verdadeira adoração a Deus que se baseia na virtude e não em 

práticas cerimoniais. O Jesus de Hegel não é um Messias, como o imaginava o povo judeu, 

que no seu orgulho nacional esperava um libertador político, o qual os livraria do jugo 

estrangeiro, nem também é o taumaturgo, ou seja, aquele que faz milagres para servirem de 

sinais de seu poder divino; ao contrário, Jesus é o ‘homem livre’ que encontra na razão 

aquela centelha divina que comunica universalmente os princípios morais que devem ser 

seguidos, o mestre da virtude que suscita nos homens a busca pelo seu destino último e 

revela a verdadeira forma de ‘adoração iluminada de Deus’
68

. 

Nesta obra de juventude percebe-se toda a influência das idéias iluministas de fé 

na razão, e de descrença nos milagres, na busca de uma religião puramente racional que se 

funde nos princípios da subjetividade e da universalidade. Também a influência de Kant está 

presente na visão do Jesus hegeliano que aponta para a idolatria das leis, as quais, por sua 

vez, se colocam acima dos homens enquanto seres racionais, como se estas não fossem fruto 

da racionalidade comum ao homem e a Deus. Tais leis exteriores
69

, por se basearem nos 
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 Percebe-se aqui uma referência ao Iluminismo, ou, como Kant denomina “Esclarecimento” (Auflaerung). 

Em relação a este conceito, veja-se o texto “O que é o Esclarecimento?” (Was ist Auflärung?).  In: Kant, I. 

Textos Seletos, Petrópolis, Vozes. 
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 Neste sentido leis heteronômicas, para usar a linguagem kantiana, que vêm da exterioridade, alheias à 

subjetividade. Aqui o sujeito age não livremente, mas é determinado por outro. 
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costumes e nas tradições se impõem como algo estranho, a partir de uma autoridade não 

legítima. Assim, os judeus se prendem à execução servil destes mandamentos e das práticas 

cerimoniais que não expressam a liberdade, mas a servidão. 

Segundo Dilthey, em relação à influência de Kant sobre Hegel na Vida de Jesus:  

A tarefa que se propõe Hegel em sua Vida de Jesus já lhe vem 

assinalada por Kant. Na obra de Kant sobre a filosofia da religião se 

encontra uma seção: “A fé eclesiástica tem como seu interprete a 

pura fé religiosa” (...). “Como o melhoramento moral dos homens 

constitui o fim próprio de toda religião este será também o principio 

supremo de toda interpretação da Escritura”. Nestas frases de Kant 

encontramos as diretrizes para a exposição de Hegel. A Vida de 

Jesus tem um fim prático e serve a realização de sua religião popular.  

70
 

Kant é evocado no sentido de uma Religião Moral, mas, como veremos adiante, 

há algo mais nesta obra de Hegel que revela uma ligeira independência em relação ao 

pensamento do filósofo de Königsberg, em especial na forma como estabelece a relação da 

razão com as inclinações e sentimentos, estas servindo de conteúdo e motor daquela, 

enquanto ela realiza o ideal moral, o que revela uma aproximação das idéias de Schiller, o 

qual, neste período, como já afirmamos antes, era uma das referências bibliográficas do 

jovem filósofo. Apesar de Hegel estar, em sua estrutura básica, ainda preso às idéias 

kantianas, como por exemplo, na ausência de uma diferenciação rigorosa em relação à 

moralidade e à eticidade (algo que será fundamental para a compreensão das idéias políticas 

do Hegel dos Princípios da Filosofia do Direito
71

), destacamos esta entre outras 
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 Dilthey, Hegel y el Idealismo, p.26. “La tarea que se propone Hegel en su Vida de Jesus le viene ya 

señalada por Kant. En la obra de Kant sobre la filosofia de la religión se encuentra una seción: “La fé 

eclesiástica tiene como su interprete máximo la pura fé religiosa” (...) “Como el mejoramiento moral de los 

hombres constituye el fin próprio de toda religión racional este será también el principio supremo de toda 

interpretación de la Escritura”. En estas frases de Kant econtramos las directrices para la exposición de Hegel. 

La Vida de Jesus tiene un fin práctico y sirve a la realización de su religion popular”. 
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 Nesta obra é clara a distinção entre Moralidade (Subjektive Moralität), vejam-se os parágrafos 105 a 141, 

que diz respeito ao sujeito moral, ao homem em sua individualidade, e Eticidade (Sittlichkeit e Objektive 

Moralitaet) enquanto é a relação do homem com a comunidade (Gemeinde), a relação intersubjetiva, 

parágrafos 142 e ss. 
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características que nos impedem de separar o jovem Hegel de Kant, mas que nem por isso 

impedem de reconhecer o vigor e a perspicácia do filósofo de Stuttgart.    

 

 

 

2.2.A Razão: fundamento da Religião Moral 

 

 

No início de sua biografia de Jesus
72

, Hegel também apresenta a idéia de uma 

razão universal que fundamenta a ordem do mundo e que está presente no homem, 

permitindo-o descobrir o seu destino último. Esta razão foi de certo modo obscurecida pelo 

seguimento inconsciente das regras sem a referência ao homem enquanto ser racional e, deste 

modo, incapaz de descobri-las em seu íntimo.  

A razão pura, incapaz de qualquer limitação, é a divindade mesma. 

O plano cósmico está, pois ordenado em conformidade com a razão; 

é esta que ensina ao homem a conhecer seu destino, a finalidade 

incondicionada de sua vida; ainda que tenha estado obscurecida, 

nunca se extinguiu por completo e até nas trevas se conservou um 

tênue resplendor seu. 
73

 

Esta razão, que Hegel aponta como fundamento da realidade, é o que está na base 

daquilo que será o meio pelo qual o homem terá condições de direcionar sua vida, ou seja, o 

principio da racionalidade que o permite compreender este plano racional que é o substrato 

de todo o cosmo e que é compartilhado por todo homem, enquanto um ser capaz do uso desta 

mesma racionalidade. O Judaísmo é visto por Hegel como uma religião positiva, ou seja, que 

se funda em regras que não se apresentam como dedutíveis da razão humana, mas fundadas 

numa autoridade externa que as positiva e exige sua execução mecânica; ao invés disso, é na 
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 Devemos ressaltar que esta Vida de Jesus de Hegel não trata de Jesus como um personagem histórico, mas 

de um Cristo atemporal e a-histórico, enquanto ideal de moral e de virtude. 
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 Hegel, Vita di Gesù, p.63. “La ragion pura, che non tollera alcun limite, è la stessa divinità. Secondo la 

ragione, quindi, è ordinato il piano del mondo in generale; è la ragione che insegna all’uomo a conoscere la 

sua destinazione, l’incondizionato fine della sua vita. Spesso, invero, essa fu oscurata, tuttavia non fu mai del 

tutto spenta; anche nelle tenebre se n’è conservato um debole barlume”. 
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razão que o homem encontra o princípio regulador de sua vida e a finalidade de sua 

existência. Tal idéia estará presente nas obras da maturidade de Hegel como, por exemplo, 

Princípios da Filosofia do Direito onde Hegel estabelece o famoso princípio do seu 

idealismo: “O que é real é racional e o que é racional é real”. 
74

  

A idéia fundamental de que o homem deve se guiar pela sua racionalidade é algo 

que tem seu princípio nas idéias iluministas e em Kant, mas na perspectiva hegeliana isto se 

torna um tanto problemático, pois nela a racionalidade não pode ser entendida apenas na 

perspectiva do entendimento, que é uma capacidade ou faculdade que apreende a realidade 

de forma reflexiva, ou seja, enquanto separada do sujeito, ficando o homem, assim limitado a 

entender as coisas segundo uma perspectiva puramente subjetiva, não compreendendo que tal 

razão não é algo puramente subjetivo, mas que está presente objetivamente no mundo real. 

Para Kant, a razão pode ser compreendida tanto enquanto faculdade teórica que visa 

conhecer o real, quanto como faculdade prática que nos permite encontrar os princípios de 

orientação da ação. A primeira está limitada ao material que nos é dado pela sensibilidade e 

que é ordenado pelo trabalho do entendimento; logo, quando a razão pretende ultrapassar os 

dados sensíveis e a experiência, cai numa ilusão ao pretender conhecer objetos inacessíveis a 

esta, como Deus, a alma e o mundo. Já a razão em seu uso prático está livre de determinação 

por parte da sensibilidade, sendo seu uso a garantia da liberdade, a qual deve ser entendida 

enquanto autonomia da vontade. Nesse sentido, o que distingue Kant de Hegel está no uso e 

na compreensão do conceito de razão, que para Hegel é mais amplo ao permitir entendê-la 

como unidade do subjetivo e do objetivo, como intrínseca à estrutura do real. 

Apesar de estar de certo modo influenciado pelas idéias kantianas, em especial 

por aquelas presentes na obra que trata de religião nos limites da simples razão, Hegel vai 

além por inspirar-se numa perspectiva que reconhece certo valor à sensibilidade e sua relação 

com a razão prática, idéia essa que, como vimos, terá sua inspiração em Schiller e suas 

Cartas, pois, como sabemos, o ideal deste filósofo, apesar de ter em sua base um fundamento 

estético, tem como pretensão uma finalidade moral e política, ou seja, o melhoramento moral 

da humanidade e o estabelecimento do Estado moral.  
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 Idem. Princípios da Filosofia do Direito. Prefácio, p.31. Para Hegel a estrutura da realidade é racional, ou 

seja, só é possível compreender o real porque este é estruturado de acordo com a Razão, este é, pois, o 

princípio fundamental do idealismo objetivo. 
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A Religião Moral apresentada por Hegel é, no seu sentido mais profundo um 

‘Culto da Razão’ que encontra nesta faculdade os princípios de conduta e o caminho da 

virtude que ordena o cumprimento do dever de forma livre, isto é, de acordo com as máximas 

assumidas subjetivamente, porém, de alcance universal, ou seja, válidas não apenas para 

mim, mas para todo ser racional. Como Jesus diz a Nicodemos: 

Em mim, a convicção disso é muito viva como a certeza do que vejo 

e sinto, mas como posso eu exigir de vós de crê-lo pelo meu 

testemunho, se vós não prestai atenção ao testemunho interior do 

vosso espírito, a esta voz celeste? Unicamente essa, cuja raiz está no 

céu, pode vos fazer conhecer aquilo que é uma necessidade superior 

da razão; e todavia, unicamente pela fé nesta (razão), através da 

obediência nela, há de se encontra a paz e a verdadeira grandeza, a 

dignidade do homem (...) Essa não condena as inclinações da 

natureza, mas as dirige e nobilita.  
75

 

Esta compreensão do caráter separador da racionalidade denominada abstrata, foi 

entendida por Hegel como a perspectiva iluminista e kantiana, o que leva-nos a ligá-la com a 

idéia que ele faz do Judaísmo; o qual, para ele, padece de um princípio de separação que o 

transforma em uma forma de alienação. Esta alienação da realidade faz com que o Judaísmo 

na perspectiva hegeliana impeça um entendimento do que Jesus ensinava e daquilo que suas 

idéias implicavam. Apenas na obra sobre O Espírito do Cristianismo e seu destino (1799) 

Hegel aponta claramente a idéia de separação presente na religião dos Judeus, mostrando 

qual a idéia que ele faz da positividade, a qual será uma das principais características do 

cristianismo de sua época. 
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 Hegel, Vita di Gesu, p.69. “In me, la convinzione di ciò è così viva come la certezza di cio che vedo e 
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condanna lê inclinazioni della natura, bensì le dirige e nobilita”.   
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2.3. Judaísmo e positividade 

 

 

Neste ponto poderíamos nos perguntar: de onde vem a positividade tão criticada 

por Hegel, e que está presente, segundo ele, no Judaísmo da época de Jesus? 

Como diz a historia bíblica, o Judaísmo remonta a Abraão, que foi um patriarca 

que viveu cerca de 2000 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia e que, como 

nômade, se estabeleceu em Canaã; seus descendentes teriam migrado para o Egito e lá foram 

escravizados pelo faraó aproximadamente em 1250 a.C. e foi com Moisés que o povo judeu 

conseguiu se libertar da escravidão egípcia. Tomando como pressuposto tal história, devemos 

considerar que, na obra de Hegel, Moisés é apresentado como o responsável pela legislação 

judaica; sua autoridade, enquanto aquele que falava com Deus ‘face a face’; legitimou os 

preceitos morais e litúrgicos que o povo judeu tem seguido sem levar em consideração a 

dignidade do homem, nem sua capacidade de, racionalmente, encontrar a lei universal em seu 

íntimo e seguí-la de forma autônoma. Todos os mandamentos da lei de Moisés obrigam não 

porque foram fundados na razão, mas porque uma autoridade exterior os impôs. Os fariseus e 

mestres da lei são aqueles que se tornaram responsáveis pela guarda, interpretação e 

observância da lei mosaica mas, no seu apego, tornaram os homens, de livres, em escravos 

destas mesmas leis, fazendo prevalecer um caráter completamente servil, enganando-se ao 

pensar que estão salvos ao cumprir mecanicamente estas leis. 

Eu me atenho somente a autentica voz do meu coração e da 

consciência (...). Esta lei interior é uma lei de liberdade, a qual o 

homem, como aquela que lhe é dada por si mesmo, livremente se 

submete (...). Vocês são escravos, porque estão sob o jugo de uma lei 

que lhes é imposta de fora e por isso não têm o poder de arrancar-se, 

através do respeito de vós mesmos, à servidão de vossas inclinações. 

76
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 Hegel, Vita di Gesú, p.93-94. “Io me attengo soltanto all’autentica voce del mio cuore e della coscienza. 

Chi l’ascolta attentamente é illuminato dalla sua verità (...) Questa legge interiore è uma legge della libertà, 

alla quale l’uomo, come colui che se l’è data da se stesso, liberamente si sottomette.(...) Voi siete schiavi, 
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Jesus rechaça esta crença vã dos judeus apontando sua ignorância em relação ao 

caráter fundamental da lei, desacreditando a pretensão orgulhosa das autoridades e sua 

legitimidade, descartando a importância dos milagres enquanto sinais do favor divino, 

relegando-os a meros sinais sensíveis e exteriores, por isso mesmo, vãos e ilusórios. Neste 

sentido, ele não se apresenta como o Messias político e libertador do jugo estrangeiro, nem 

como taumaturgo de curas e milagres
77

; sua pretensão é revelar aos homens sua dignidade e 

mostrar a razão como fonte de onde brota a virtude e a verdadeira adoração de Deus, a qual 

se pratica não no cumprimento das leis, mas através da ‘transformação interior’ e na conduta 

segundo a virtude. 

O Jesus de Hegel se opõe fortemente à predominância dos esquemas tradicionais 

em favor da verdadeira ação livre que provém da autonomia moral do individuo em poder se 

determinar diante das influências exteriores. 

Quando considerais os vossos estatutos eclesiásticos e os vossos 

preceitos positivos como a lei suprema que foi dada ao homem, 

vocês traíram a dignidade do homem e o seu poder de trazer, a partir 

de si mesmo, do próprio íntimo, o conceito da divindade e o 

conhecimento de sua vontade (...).
78

 

Como fica claro a partir da citação acima, Hegel nos apresenta através da figura 

de Jesus a dignidade humana como decorrente da idéia de autonomia moral, isto é, como 

diria Kant, o homem é um fim em si mesmo, enquanto capaz de dar a si mesmo sua 

determinação, e é na racionalidade onde se encontra sua parcela divina e os elementos que 

permitem reconhecê-la.  

Na obra O Espírito do Cristianismo e seu destino Hegel explicitará o que ele 

chama de “espírito do judaísmo”
79

, onde identifica as características do judaísmo enquanto 

                                                                                                                                                     
perché siete sotto il giogo di uma legge che vi é imposta dall’esterno e perciò non ha il potere di strapparvi 

attraverso il rispetto di voi stessi, allá servitù delle vostre inclinazioni”. 
77

 Segundo Ernst Bloch, Jesus não é apresentado nesta obra nem como taumaturgo, nem como Deus, mas 

como homem. Ver Bloch, Sujet-Objet, p.46. 
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 Hegel, Vita di Gesù, p.81-82. “Quando considerate i vostri statuti ecclesiastici ed i vostri precetti positivi 

come la legge suprema che è stata data all’uomo, voi tradite la dignità dell’uomo ed il suo potere di trarre, lui 

stesso, dal próprio intimo, il concetto della divinità e la conoscenza della volontá di essa (...)”. 
79

 Idem. Der Geist des Judentums. In: Hegel, Werke 1. Frühe Schriften. Eva Moldenhauer und Karl Makus 

Michel, Frankfurt am main, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1999, p.274. 
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religião da separação, da alienação e da servidão, contrastando-a com a religião grega que se 

fundava num povo livre que gozava de uma vida política ativa. O povo judeu vive como 

escravo sem gozar da possibilidade de dar a si mesmo sua lei, pois esta lhes é posta 

exteriormente; logo, este povo permanece numa situação de dependência da vontade de Deus 

e deve a todo custo buscar satisfazê-lo com a observância de preceitos legais. 

Outra característica marcante do caráter positivo do Judaísmo é o cerimonialismo, 

ou ritualismo, que transformou a verdadeira adoração a Deus numa espécie de fetichismo, 

como já havia denunciado Kant em sua obra sobre a religião. Podemos acrescentar que na 

perspectiva hegeliana este ritualismo também é uma crítica do Cristianismo Católico 

Romano
80

.  A verdadeira forma de adoração a Deus está, para o filósofo, na conduta moral e 

esta conduta deve ser guiada pelo uso da razão, única fonte dos imperativos morais.  Jesus é, 

neste sentido, a personificação do ideal moral e da virtude a ser seguido por todo homem.   

O cerimonialismo é condenado por Jesus de forma radical: 

Não vos deixeis enganar pelas palavras piedosas. Não é o que clama 

a Deus e lhe oferece orações e sacrifícios o que faz parte de seu 

reino, senão só aquele que cumpre sua vontade que se manifesta ao 

homem na lei de sua razão.
81

 

Ao se submeter aos sacrifícios, enquanto uma forma obrigatória de aplacar a ira 

de Deus, o homem torna-se um ser dependente que não faz uso de sua razão, perdendo, 

assim, sua liberdade; o ritualismo cria a falsa consciência de que Deus precisa de ações e 

gestos exteriores para reconhecer no homem seu melhoramento moral. Isso pode no máximo 

tornar as ações mecânicas e automáticas ausentes de intenção, de determinação interior, 

sendo, pois simulacros que não convencem nem quem as faz, nem a Deus. Será na conduta 

moral que o homem torna-se parte do Reino de Deus que, como dizia Kant, é um ‘Reino dos 

fins’. 
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 A Vida de Jesus opõe, segundo Ernst Bloch, a religião do Amor de Jesus a religião positiva, nascida em 

Roma, fundada na pessoa jurídica. Cf. Bloch, Sujet-Objet, p.46. 
81

 Hegel, Vita de Gesù, p.79-80. “Non fatevi sedurre dalla pietà delle parole. Non è colui che invoca Dio, che 

a lui fa preghiere ed offerte, ad essere un membro del suo regno, bensì unicamente colui che fà la sua volontà, 

la quale è annunciata all’uomo nella legge della sua ragione”. 
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Criticando os fariseus, muito apegados às leis e as cerimônias, Jesus deixa claro 

que o amor a Deus e ao próximo é maior do que os sacrifícios e incensos, pois estes últimos 

não passam de ações externas que nada representam para Deus: 

Com estes sentimentos não estais muito longe de ser um cidadão do 

Reino de Deus nele não se terá de pretender obter o favor divino por 

meio de sacrifícios, expiações, culto com palavras ou renuncia a 

razão.
82

 

Jesus apresenta ao povo judeu a idéia de que a divindade está presente no coração 

do homem: este pode encontrar as leis eternas em seu interior, sem a necessidade de 

submeter-se à coação das autoridades exteriores e observar os preceitos morais e rituais da 

tradição. A tradição torna-se, assim, um sistema de práticas e costumes objetivamente postos, 

práticas as quais o indivíduo se submete sem se referir ao princípio da racionalidade que está 

na base da moralidade.  

Na sua crítica da religião estatutária, Hegel se reporta, de certo modo, ao modelo 

de religião cristã de sua época, apresentando através de Jesus a sua negação de determinadas 

formas de religião puramente exterior ou fundadas apenas em uma mera coação jurídica e por 

isso alerta contra a pretensão de identificar o Reino de Deus, que é um reino moral, com 

qualquer religião histórica: 

Vós também desejais muito ver o Reino de Deus fundado na terra. 

Muito se dirá que aqui ou ali há uma semelhante fraternidade feliz de 

homens sob lei da virtude. Não corram atrás destas miragens. Não 

esperem ver o Reino de Deus numa união de homens externa e 

brilhante, porventura sob a forma exterior de um Estado, em uma tal 

sociedade sob as leis públicas de uma Igreja.
83
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 Hegel, Vita di Gesù, p.121. “Con questa attitudine sentimentale, tu non sei molto lontano dall’essere um 

cittadino del regno di Dio, dove non con sacrifici ed espiazioni, o con culto di labbra o con rinuncia allá 

ragione si deve ambire allá sua grazia”. 
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 Hegel, Vita di Gesù, p.111. “Voi anche desiderate, spesso, vedere il regno di Dio, fondato sulla terra. 

Spesso vi si dirá che, qui o li, c’è una símile felice fraternizzazione degli uomini sotto le leggi della virtù. Non 

correte dietro questi miraggi. Non sperate di vedere il regno di Dio in una esterna, brillante unione degli 

uomini, per avventura sotto la forma esteriore di um Stato, in una società qualunque, sotto le leggi publiche di 

una Chiesa”. 
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Na citação acima podemos observar como o filósofo se coloca diante da relação 

Igreja e Estado. Para ele, o Reino de Deus não se realizará no Estado, pois este pressupõe o 

despotismo e a repressão através das leis exteriores, e o Reino de Deus só será possível 

mediante princípio racional e moral. Esta posição de Hegel será desenvolvida na obra 

posterior A Positividade da Religião Cristã, na qual o filósofo trata mais especificamente da 

origem da positividade na Religião de Jesus e de sua transformação de uma pequena 

comunidade moral em um Estado eclesiástico. Também nesta obra o filósofo contrapõe a 

visão grega à judaica numa perspectiva política. 

A contraposição do espírito judaico ao grego não é feito na Vida de Jesus 

explicitamente, mas se apresenta de forma velada através de referências feitas ao modo servil 

com que os judeus se submetem à lei, enquanto os gregos viviam numa forma de governo 

democrático sob leis criadas por eles mesmos de forma livre, o que lhes permitia ter uma 

consciência moral e política superior; é por isso que Hegel irá estabelecer seu ideal em 

conformidade com a liberdade política dos gregos. Em outras obras como A Positividade da 

religião cristã Hegel fará a comparação dos discípulos de Jesus com os discípulos de 

Sócrates, em que aqueles permanecem numa situação de dependência do seu mestre que é 

admirado por sua pessoa e por seus milagres, os quais lhe conferem o status de Messias e 

Filho de Deus, os discípulos de Sócrates por viverem num governo republicano em que não 

dependem do mestre, sentem-se livres e autônomos, e por isso são atraídos por sua 

moralidade elevada e suas virtudes
84

.  

Como já afirmamos acima, na obra O Espírito do Cristianismo e seu destino o 

filósofo alemão desenvolve as características do “espírito judaico”, o qual se origina em 

Abraão e seus descendentes e segue até Moisés. Este espírito da religião judaica baseia-se 

numa separação em relação ao mundo, pois os judeus são, na visão de Hegel, um povo 

vazio
85

, cuja alienação levou a uma escravidão mesmo quando foram libertados dos egípcios, 

um povo incapaz de fruir a beleza das imagens como os pagãos de sua época, ou seja, um 

                                                 
84

 Idem, A Positividade da religião cristã, p.85. Cf. também Positivität der christlichen Religion, de agora em 

diante Positivität, In: Hegel, Frühe Schriften, p.119. 
85

 Idem, O Espírito do Cristianismo e seu destino, p.292. Cf. Der Geist des Christentums und sein Schicksal, 

de agora em diante Der Geist, In: Frühe Schriften, p.283. 
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povo que vivia uma religião inestética e vazia, um povo sem liberdade, nem propriedade e 

que estava a mercê dos caprichos de Javé. 

É esta a condição do povo judeu, apresentada por Hegel: 

Todos os estados consecutivos do povo judeu – incluindo o estado 

miserável, sórdido e mesquinho em que se encontram hoje em dia – 

não são senão as conseqüências e desenvolvimentos de seu destino 

original. Foi este destino – um poder infinito que eles se opuseram 

como inconciliável – o que os maltratou e os continuará maltratando 

até que o reconciliem pelo espírito da beleza, superando-o através da 

reconciliação. 
86

 

              Esta reconciliação se dará por meio de Jesus que, ao contrapor-se ao 

legalismo judaico, apresentará uma perspectiva diferente na religião moral, a qual levará o 

homem a reconhecer em si a centelha divina e a descobrir sua autodeterminação racional; 

com esta descoberta será possível sua transformação interior, tornando-se ele, assim, livre 

para alcançar uma forma de existência superior na verdadeira observância da lei, sem a 

necessidade de condicionamentos exteriores.  

              Além da coação da positividade há ainda outro empecilho que impede o 

homem de encontrar em si sua verdadeira destinação moral, a saber, os milagres, pois estes 

são fundados em uma pretensa autoridade que parte de sinais exteriores ao invés da 

racionalidade.  
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 Hegel, Der Geist,  In: Frühe Schriften, p.292: “Alle folgenden Zustände des jüdischen Volks, bis auf dem 

schäbigen, niederträchtigen, lausigen Zustand, in dem es sich noch heutigentags befindet, sind weiter nichts 

als Folgen und Entwicklungen ihres ursprünglichen Schicksals, von dem – einer unendlichen Macht, die sie 

sich  unüberwindlich gegenubersetzten – sie misshandelt wurden und so lange werden misshandelt werden, 

bis sie es durch den Geist der Schönheit aussöhnen und so durch die Versöhnung aufheben”. 
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2.4. A crítica dos milagres 

 

Os milagres são acontecimentos que quebram ou rompem com as leis naturais. No 

Antigo Testamento, onde são narrados muitas vezes como eventos espetaculares (abertura do 

mar vermelho, por exemplo), ou, no Novo Testamento como curas, ressurreição ou outros 

eventos, são submetidos à mensagem do Evangelho, que, neste caso, é mais importante que 

os sinais exteriores tão admirados pelos judeus. Se observarmos o evangelho de João, por 

exemplo, a fé naquilo que não se pode ver tem maior relevo do que naquilo que é visível (e 

até miraculoso), como pode-se constatar no caso de Tomé (Evangelho de João 20,24-29). 

Neste sentido, há uma alternância no modo como se apresentam os milagres, ou seja, ora 

como sinais do poder de Deus e de seu Filho, ora como meros exemplos que não devem ser 

supervalorizados como o faziam os judeus; lembre-se a famosa passagem bíblica que diz: “os 

judeus pedem sinais e os gregos sabedoria” (1Cor 1,22). 

Na concepção hegeliana de Religião Moral há uma crítica dos milagres enquanto 

estes possam ser postos como fundamento da religião. A crítica mais contundente dos 

milagres tem sua origem no Iluminismo, em especial com Voltaire
87

 e David Hume
88

, que 

negam aos milagres a possibilidade de serem considerados como fundamento de qualquer 

verdade da fé, principalmente porque, para este último, tais fenômenos sobrenaturais vão 

contra a ordem natural das coisas e se baseiam em testemunhas que não podem oferecer 

nenhuma certeza empírica.  

Na Vida de Jesus, Hegel descarta a importância dos sinais sensíveis como critério 

da fé e da verdade. Logo no início de sua biografia sobre Jesus ele faz referência ao seu 

nascimento sem citar em nenhum momento o evento miraculoso da anunciação do anjo, a 

maternidade divina, a concepção virginal de Maria e a ação do Espírito Santo. Através de 

toda a obra os milagres são relegados ao descaso e mesmo as tentações não são obras do 

Diabo, mas dos “desejos profundamente humanos  de nossas fraquezas sensíveis”: 
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 Voltaire. Questões sobre os Milagres. São Paulo, Martins Fontes, 2003. 
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 Hume, D. Investigação acerca do Entendimento Humano, Seção X : "A conseqüência clara - é uma 

máxima geral digna de nossa atenção - é que não há testemunho suficiente para fundamentar um milagre, a 

menos que o testemunho seja tal que sua falsidade seria ainda mais miraculosa que o fato que pretende 

estabelecer”. In: Hume, D. Os Pensadores, tradução brasileira Anoar Aiex, São Paulo, Nova Cultural, 1992, 

p.120. 
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Nas horas de meditação na solidão lhe veio o pensamento se não 

valia a pena, através do estudo da natureza e através da aliança com 

espíritos superiores tentar transformar matérias menos nobres em 

matérias mais nobres utilizáveis imediatamente pelos homens como 

pedra em pão, mas ele rechaça este pensamento, com a consideração 

dos limites que a natureza impôs ao homem no seu poder sobre 

esta.
89

 

 Nesta passagem vemos que a tentação de poder transformar elementos naturais, 

no caso pedra em pão, é algo inferior e que vai contra a dignidade do homem, que tem em si 

uma força superior, ou seja, o poder de elevar-se do natural que o determina ao racional, no 

qual ele auto-determina sua vida em vista de fins superiores, os quais dependem 

exclusivamente dele mesmo. A moralidade permanece, neste sentido, como finalidade e meta 

do homem; no que diz respeito a sua ação, esta é o verdadeiro e incondicionado fim de sua 

vida e não a tentação de se submeter, por sua vontade, a algo que lhe é exterior.  

Além desta tentação mágica surge a tentação do poder político que coloca Jesus 

diante de uma situação paradigmática, a saber: Ele deveria conduzir os homens rumo a seu 

melhoramento moral e à liberdade, que é a sua autonomia racional diante do mundo, ou 

direcioná-los pela força das leis exteriores como um déspota?  

Diante deste impasse Jesus opta pela liberdade: 

Uma outra vez passou por sua imaginação tudo que entre os homens 

é tomado por grande, digno de ser objeto da atividade do homem: 

exercitar o domínio sobre milhões de pessoas, fazer falar de si 

metade da população do mundo, ver milhares de pessoas 

dependerem da sua própria vontade, do próprio capricho, ou viver no 
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 Hegel, Vita di Gesu, p.66. “Nelle ore della sua meditazione nella solitudine, gli venne una volta di pensare 

se non valesse la pena, attraverso lo studio della natura e forse attraverso l’intesa com spiriti superiori, cercare 

di giungere a trasformare materie meno nobili in materie più nobili, per gli uomini immediatamente 

utilizzabili, come le pietre in pane, (...); ma egli respinse questo pensiero, com la considerazione dei limiti che 

la natura há imposto all’uomo nel suo potere su di essa”. 
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feliz gozo da satisfação dos próprios desejos – tudo aquilo que pode 

atrair a vaidade ou os sentidos (...). 
90

  

Os milagres, como podemos ver, estão ligados aos sentidos, pois neles se refletem 

de modo direto ao influírem em nossa concepção do real, mas em nada servem para a nossa 

ação (para a vida prática); por isso, para Hegel, ao invés de ajudarem em nossa busca de 

elevação moral, eles são um empecilho. É de se notar também o silêncio em torno da 

ressurreição de Jesus; a ressurreição, que é o evento central da fé cristã como afirma Paulo 

apóstolo (1Cor 15,14-21), passa para segundo plano na religião moral, dado que esta não se 

baseia em um evento miraculoso, mas no uso e orientação da vida prática pelo princípio da 

racionalidade.  

A vida de Jesus se encerra com sua prisão, julgamento, crucificação e morte, sem 

que Hegel faça nenhuma referência a sua ressurreição, posto que este evento miraculoso 

poderia desviar a atenção do foco central que é o melhoramento moral; logo seria infrutífero, 

após todo o discurso anterior sobrepor tal evento como fundamento da aceitação de Jesus. 

Neste ponto vemos como Hegel segue fiel o princípio moral kantiano.   
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 Hegel, Vita di Gesu, p.66. “Un’altra volta passo dinanzi alla sua immaginazione tutto ciò che, tra gli 

uomini, è ritenuto grande, degno di essere oggetto dell’atività di un uomo: esercitare il domínio su milioni di 

persone, far parlare di sé la metà del mondo, migliaia di persone veder dipendere dalla própria volontà , dal 

próprio capriccio, o vivere nel felice godimento della soddisfazione dei propri desideri – tutto ciò che può 

attrarre la vanità o i sensi (...)”. 
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2.5. Jesus, mestre de Virtude e da Religião Moral.  

 

 

Os acontecimentos da vida de Jesus são descritos por Hegel numa seqüência 

harmonizada dos evangelhos, mas em cada situação são inseridos diversos elementos 

oriundos das idéias kantianas, os quais passam a fazer parte do ensinamento de Jesus, como, 

por exemplo, o imperativo categórico. 

Na obra de Hegel Jesus aparece como aquele responsável pelo melhoramento das 

máximas corrompidas do judaísmo; ele é o filho do carpinteiro e de Maria, pessoas humildes 

da Galiléia que viveram de acordo com os princípios morais e religiosos do povo judeu. Jesus 

foi educado nesta cultura e nestas tradições e viveu anonimamente durante os primeiros anos 

de sua vida
91

. Ao tornar-se adulto vai até João Batista que prega no deserto o arrependimento 

e a transformação interior; este aparece como o homem que ensina o caminho da virtude e da 

lei interior
92

. Jesus é batizado por ele e segue para o deserto onde será submetido às tentações 

da vaidade, do poder e da magia, tentações que se dão não a partir da figura personificada do 

Mal, no caso o Diabo, mas como inclinações e paixões sensíveis às quais todos são 

vulneráveis. Após este período de provação Jesus nomeia aqueles que serão seus discípulos, 

homens simples que aprenderão com ele o caminho da virtude e da moral racional. 

Enquanto modelo de homem da virtude, Jesus é aquele que se determina pela 

razão sem estar preso às influências sensíveis e sem necessitar submeter-se às regras 

exteriores, sejam elas morais ou litúrgicas. Tais regras ao invés de serem orientações para o 

caminho da virtude acabam por se tornar empecilhos, dado imobilizarem a livre expressão 

humana. 

Já que Jesus nega os preceitos judaicos como puras normas exteriores e seu 

seguimento como cumprimento mecânico das mesmas, podemos nos perguntar então: Em 

que consiste a religião moral pregada por Jesus? Em que ela se fundamenta? 
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 Hegel, Vita di Gesu, p.64. 
92

 Idem. A pregação de João Batista, na obra de Hegel, gira em torno da moralidade e da virtude, a conversão 

(em grego ‘metanoia’) é entendida não como um evento miraculoso e sobrenatural, mas como uma 

transformação moral. 
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A Religião Moral consiste no reconhecimento da razão como parcela da 

divindade em nós, numa transformação interior que nos permite a descoberta da lei interior 

que habita no íntimo de cada um, que é universal e serve como orientadora do destino último 

da vida humana. Essa idéia de Religião puramente Moral, como já vimos, remonta a Kant em 

sua obra A Religião dentro dos limites da simples razão
93

(1793), escrita dois anos antes de 

Hegel publicar a “Vida de Jesus”. Nesta obra Kant apresenta o homem como sendo 

dominado por um mal que desde a origem o contamina, o mal radical, necessitando com isto, 

de algo que lhe possa ajudar a vencer tal princípio. É na Religião Moral que o homem irá 

encontrar, no uso de sua razão, aquilo que lhe permitirá vencer o mal e estabelecer o Reino 

de Deus. 

A atitude do homem que lhe permite alcançar a sua verdadeira finalidade e que 

lhe dá as condições de se autodeterminar apenas pelo poder da razão e de encontrar leis 

incondicionais, é a chamada ‘conversão’, que, para os cristãos, significa o reconhecimento da 

verdade do anúncio do evangelho (kerigma), a salvação em Cristo por meio de seu sacrifício 

redentor e o assumir uma vida pautada nas exigências decorrentes dessa verdade, ou seja, 

seguir os valores apontados por Cristo, segundo uma firme intenção que não é determinada 

por nada exterior na forma de leis, mandamentos, regras, costumes e tradições. Esta mesma 

idéia de conversão é entendida por Hegel na Vida de Jesus como uma decisão de se auto-

determinar exclusivamente pela lei incondicional da razão, o que ele denomina 

“transformação interior”, a qual permite ao homem agir de forma realmente livre, enquanto 

encontra em si mesmo os motivos de sua ação, ficando assim impedido de submeter-se a 

obrigações meramente exteriores. Hegel afirma que, o primeiro a apontar para tais questões é 

João Batista, o precursor de Jesus. Este vivia isolado de Jerusalém, no deserto, se 

alimentando de gafanhotos e mel silvestre, porém, é sua atitude moral que deve ser 

destacada, pois, como escreve Hegel: 

De seu ensinamento em geral, se sabe unicamente que ele convidava 

os homens a uma transformação interior e a prová-la com ações (...) 

e aqueles que vinham até ele e mostravam arrependimento de sua 
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 Kant, I. A Religião dentro dos limites da simples razão. Tradução portuguesa Artur Mourão, Lisboa, 

Edições 70. 
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conduta precedente os batizava: um gesto simbólico, que pela sua 

semelhança com o ato de lavar das impurezas, indicava o abandono 

de um modo de sentir corrompido.
94

 

 O batismo é visto por Hegel nesta obra como gesto meramente simbólico
95

, cuja 

eficácia depende unicamente da disposição interior de transformação moral que leva a uma 

nova atitude diante da lei. Tal atitude tem certamente como conseqüências mais diretas a 

condução da vida humana de forma moral e, daí o descrédito de que determinadas cerimônias 

religiosas, tais como sacrifícios, holocaustos e oferendas, sirvam de mediadores da graça 

divina e que permitam, com isso, que o homem alcance sua beatitude.   

A conversão é o meio pelo qual o homem pode, a partir de sua compreensão do 

verdadeiro caráter da lei, torná-la plena, pois agindo de forma livre o homem cumpre a lei 

por uma disposição interior, não por uma coação externa. Assim o ensinamento de Jesus em 

relação à lei não é a de sua abolição, mas de seu pleno cumprimento
96

 através da ação livre 

de toda determinação que não seja racional.   

Não acrediteis que eu vim talvez pregar a nulidade das leis; eu não 

vim para abolir a obrigatoriedade destas, mas para fazer-lhes 

perfeitas, infundir espírito em sua carcaça morta: céu e terra podem 

desaparecer, mas não os mandamentos da lei moral, não o dever de 

submeter-se (...) vós não encontrareis satisfação na observância da 

letra da lei (que pode ser apenas objeto dos juízos humanos), como 

os fariseus e os homens cultos do vosso povo, mas agireis no espírito 

da lei, por respeito ao dever.
97
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 Hegel, Vita di Gesu, págs. 64-65. “Del suo insegnamento, in generale, si sa unicamente che invitava gli 

uomini alla trasformazione interiore e a provarla con azioni (...) e che, quando quelli che venivano da lui 

mostravano pentimento della loro precedente condotta, egli li battezzava: un gesto simbolico che, per la sua 

somiglianza con l’atto di lavare dalle impurità, indicava l’abbandono di un modo di sentire corrotto”. 
95

 Neste sentido o filósofo se aproxima mais das idéias calvinistas do que daquelas dos luteranos dos quais ele 

fazia parte, na medida em que os luteranos fundamentavam o batismo na ação da palavra de Deus, aliada a fé 

e ao sacramento, enquanto os calvinistas viam o batismo e a santa ceia como meros ritos simbólicos. 
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 Segundo as palavras de Jesus: “Eu não vim abolir a lei e os profetas, mas levá-los a seu cumprimento” 

(Mateus 5,17). 
97

 Hegel, Vita di Gesu, p.73-4. “Non crediate che io forse sia venuto a predicar la nullità delle leggi; non ad 

abolire l’obbligatorietà di queste, io sono venuto, bensì a farle prefette, infondere spirito a questa morta 

carcassa: cielo e terra possono ben scomparire, ma non i comandamenti della legge morale, non il dovere di 

sottomettervisi.(...) Voi non troverete soddisfazione nell’osservanza della lettera delle leggi [che può essere 



 44 

O principal momento do ensinamento moral de Jesus é o chamado Sermão da 

Montanha
98

, onde ele diz para os homens qual o meio de alcançar a virtude e apresenta as 

características da ‘adoração iluminada de Deus’. Jesus enfrenta as autoridades judaicas de 

então, fariseus, mestres da lei e saduceus, que representam o apego aos mandamentos da lei 

de forma literal e impossibilitam aos homens o encontro com sua dignidade e a descoberta da 

lei moral inscrita em seus corações
99

.  

Há no Jesus descrito por Hegel uma preocupação em conciliar o sensível e o 

racional, momentos que são colocados de forma contraposta por Kant quando ele discute a 

relação da lei moral com a sensibilidade; pois para Kant a lei moral é algo incondicional que 

só pela universalidade da razão tem consistência, enquanto os sentidos dizem respeito ao 

múltiplo das sensações. Exemplo disso é a relação da sensibilidade com o amor; segundo 

Kant, se amarmos as pessoas apenas pela sensibilidade seremos levados a distinguir aqueles 

que nos agradam daqueles que não nos agradam. Neste caso, o mandamento de amar ao 

próximo como a si mesmo cairia por terra ao perder seu caráter de universalidade, que só um 

amor intelectual poderia possibilitar ao ampliar o amor a todos os seres racionais
100

, não por 

uma inclinação sensível, mas por dever. 

Já para Hegel, vemos a tentativa de uma orientação das inclinações a partir dos 

princípios morais e racionais, mas a razão, como foi dito, não tem como função rechaçar os 

impulsos sensíveis, porém orientá-los, no sentido de uma finalidade superior e universal. A 

forma pela qual Jesus ensina tais princípios é a parábola, que busca revelar através de 

                                                                                                                                                     
soltanto l’oggetto degli umani giudizi], come i farisei e gli uomini colti del vostro popolo, bensì agirete nello 

spirito della legge, per rispetto del dovere.” Há uma série de questões a serem discutidas em relação a esta 

passagem, a começar pelo sentido dos conceitos usados, muitos dos quais remontam ora ao sentido do 

evangelho em grego, ora a seu equivalente em alemão, como por exemplo, ‘abolir’ em grego ‘dialysai’ e em 

alemão ‘aufzuheben’ que em Hegel carrega um sentido todo especial: elevar, suprassumir, subsumir ou 

mesmo suspender. Outro exemplo é ‘plenificar’ que em grego é ‘plerosai’ e em alemão ‘Vollstandig zu 

machen’, ou seja, levar ao seu pleno cumprimento. 
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 Hegel, ibidem, p.72-73. No Novo Testamento podemos ler o Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus 

(Cap. 5, 1-18), devemos notar que a montanha representa para os Judeus o lugar de encontro com Deus, como 

por exemplo, Moisés no Sinai, já no Evangelho de Lucas (Cap. 6,17-23) o Sermão é feito numa planície, 

acentuando assim a mensagem de igualdade entre Judeus e Pagãos. 
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 Veremos posteriormente na obra do período de Frankfurt, O Espírito do Cristianismo e seu destino de 

1797, um aprofundamento da compreensão hegeliana do Sermão da Montanha, que se tornará o paradigma de 

uma nova moral que pretende fazer a reconciliação do homem com Deus, não através das leis e mandamentos, 

mas pelo amor. 
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 Ver Kant, I. Fundamentação da Metafísica dos Costumes, primeira seção, p.113. In: Os Pensadores. 
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exemplos cotidianos como se deve agir em determinadas situações. Uma das principais 

preocupações de Jesus é mostrar aos homens a forma pela qual estes poderão elevar sua alma 

aos fins superiores e despertar o divino que habita em seus corações. No diálogo com 

Nicodemos surge a questão: como poderia o homem despojar-se de suas predisposições 

naturais?  

O homem enquanto Homem, responde Jesus, não é só um ser de 

todo sensível. A sua natureza não é simplesmente limitada às 

inclinações e prazeres, há nele um espírito, uma centelha do ser 

divino e lhe é concedida uma parte da herança de todos os seres 

racionais (...), porém, não sabemos como está em relação com a 

outra faculdade, com a faculdade sensível, submetida à mudança; 

não sabemos como pode alcançar aquela um predomínio sobre a 

capacidade sensível.
101

 

Segundo o Jesus hegeliano, a razão não condena os impulsos naturais, mas, os 

rege e enobrece, pois só quem não a obedece se condena, por desconhecer essa luz, por não 

alimentá-la em si mesmo, a saber, se filho da luz (ou seja, da razão) ou se filho da trevas (ou 

seja, da carne), neste ultimo caso um ser como esse se aparta do esplendor da razão que 

ordena a moralidade como dever, pois suas más obras se opõem àquela iluminação, que lhe 

preencheria de vergonha, auto-desprezo e arrependimento
102

. 

Durante sua vida Jesus se confronta com a resistência do povo judeu, seu apego 

literal à lei e sua incapacidade de compreender a lei moral presente no coração. Como 

havíamos falado, o povo judeu, na perspectiva apontada na Vida de Jesus de Hegel, aferrara-

se à idéia de que um Messias seria o responsável pela sua libertação, porém esta idéia estava 

baseada no orgulho judaico que os fazia crer que sua lei escrita era o que havia de mais justo 

e verdadeiro, que Deus enviaria um ungido para salvar seu povo da escravidão estrangeira. 

Jesus vai além desta perspectiva ao lhes revelar a lei moral universal à qual todos poderiam 
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 Hegel, Vita di Gesu, p. 69. “L’uomo in quanto uomo, rispose Gesu, non è solo un essere del tutto sensibile. 
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facoltà sensibile, questo ci è ignoto”. 
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 Idem. 
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ter acesso enquanto seres racionais capazes de se auto-determinar. Esta idéia colocada por 

Hegel na boca de Jesus está mais próxima da idéia kantiana de imperativo categórico, o qual 

o próprio Hegel cita literalmente como palavras do Cristo. 

Age segundo uma máxima tal que possais querer que valha como lei 

universal entre os homens, também para vós. Esta é a lei 

fundamental da eticidade (Sittlichkeit), o conteúdo de todas as 

legislações e dos livros sacros de todos os povos. Entrareis por essa 

porta do direito no templo da virtude.
103

 

O Jesus de Hegel se apresenta como aquele que está para além da pura religião 

histórica, que ultrapassa as limitações das religiões particulares ao apresentar um projeto de 

religião que não se limita a uma determinada cultura, nem se coaduna com o nacionalismo 

orgulhoso dos judeus, mas que inclui a todos. Esta concepção de uma religião universal de 

caráter moral já está presente na obra de Kant sobre a religião. Tal concepção em Hegel irá 

adquirir um caráter profundamente universal ao abarcar até mesmo visões religiosas não-

cristãs. Esta universalidade se deve a uma racionalidade que não está determinada por 

nenhum conteúdo, mas que depende apenas de uma forma que é incondicional.  

Ao falar sobre a porta estreita que conduz à eternidade, diz Jesus: 

Assim, muitos daqueles que, no oriente e no ocidente, ao norte e ao 

sul, adoram a Zeus ou Brahma ou Wotan, encontrarão graça diante 

do juiz do mundo, e muitos daqueles que, orgulhosos de sua 

consciência de Deus, transformaram com sua vida esta consciência 

superior em ignonímia e imaginaram ser os primeiros serão 

reprovados.
104
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 Hegel, Vita di Gesu, p.79. “Agite secondo una massima tale che possiate volere che essa valga come legge 

universale tra gli uomini, anche per voi. Questa è la legge fondamentale dell’eticità, il contenuto di tutte le 
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Os Pensadores, São Paulo, Abril Cultural, 1984, p.129.   
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 Idem, ibidem, p.105. “Cosi, molti di coloro che, in oriente ed in occidente, a nord e a sud, adorarono a 

Zeus o Brahma o Wodan, dinanzi al giudice del mondo troveranno grazia, e molti di coloro che, orgogliosi 

della loro conoscenza di Dio, trasformarono con la loro vita in una ignomínia questa conoscenza superiore ed 

immaginarono di essere i primi, saranno riprovati”. 
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Essa concepção de religião será ampliada nas obras de maturidade, em especial 

nas Lições sobre Filosofia da Religião, onde Hegel irá demonstrar o processo de 

manifestação do Absoluto através das religiões particulares ainda limitadas pela perspectiva 

da representação que apresenta o Absoluto sob uma forma ainda não adequada ao seu 

conceito. Apesar disso Hegel vê nas religiões particulares (religião natural, religiões da 

individualidade espiritual e religião revelada) momentos necessários de revelação do Espírito 

Absoluto
105

.   

Jesus instrui seus discípulos, na última ceia, a respeitar o ideal da religião moral e 

a virtude e os prepara para sua morte apresentando-lhes os dons do pão e do vinho como 

sinais do amor que os une
106

. Este ato significa para ele uma celebração em memória de sua 

amizade e não um dever religioso, como aconteceu na concepção católica
107

. Neste ponto é 

digno de nota que Jesus, na perspectiva apontada por Hegel, não limita a moralidade a algo 

puramente privado
108

. Sua concretização é obra de uma comunidade, no que difere da visão 

kantiana que não pressupõe este dado. O Jesus hegeliano funda uma comunidade, os doze 

discípulos, os quais devem viver os preceitos racionais e morais de forma comunitária, pois 

não é possível que a realização do Reino de Deus se dê por meio de indivíduos isolados: 

Da multidão de seus ouvintes, Jesus escolheu doze, a fim de ter 

alguns a quem pudesse insuflar seu espírito em toda sua pureza, com 

o objetivo de fazer-lhes capazes de ajudar-lhe na difusão de sua 

doutrina e porque ele se dava conta demasiado bem de que a vida e 

as forças de um só homem não alcançavam  formar moralmente a 

uma nação inteira...
109
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 Idem. Lições sobre Filosofia da Religião. 
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 Segundo o texto de Hegel esta ceia é feita à maneira dos árabes. 
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 Para o Catolicismo, a Eucaristia é a atualização do sacrifício salvífico de Jesus. Neste sentido, apenas os 

sacerdotes ordenados tem a autoridade de consagrar os dons do pão e do vinho, que são transubstanciados no 
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 Embora aqui ainda não esteja desenvolvida a concepção de Moralidade Subjetiva e Objetiva.   
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 Hegel, G.W.F. Vita de Gesù, p.84. “Della moltitudine dei suoi ascoltatori, Gesu, dunque, ne scelse, 

mettendoli da parte, dodici, che onorò del suo particolare insegnamento, per abilitarli a promuovere la 

diffusione della sua dottrina; e, poichè ben comprendeva che non sarebbero state sufficienti la vita e l’energia 

di um solo uomo per elevare una intera nazione allá moralità”. 
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 É aqui que reside o germe da eticidade hegeliana, seu caráter intersubjetivo, o 

qual será desenvolvido em suas obras posteriores (como no período frankfurtiano), e alcança 

seu ápice nos Princípios de Filosofia do Direito de 1821.  

Após várias tentativas de colocar Jesus numa situação em que este pudesse ser 

acusado, os lideres religiosos judeus prendem Jesus no Getsêmani e, após julgamento pelo 

Sinédrio, Jesus é espancado e condenado a morte por pregar preceitos contrários à lei judaica, 

e então é crucificado. No relato de Hegel não há referência à ressurreição, pois como foi dito 

antes, qualquer evento miraculoso desviaria Jesus de sua intenção original, que era a lei 

moral contida no íntimo do homem. 

 Podemos concluir dizendo que na visão do jovem Hegel, ainda profundamente 

influenciado por Kant, a religião judaica não cumpria o papel de orientação da conduta do 

homem e nem possibilitava uma verdadeira adoração de Deus, pois seus preceitos se 

tornaram pedra de tropeço para todo aquele que quisesse ser livre e autônomo. Jesus, como 

mestre da religião moral e da virtude, ensina aos homens de seu tempo que só através de uma 

transformação interior e do reconhecimento de sua parcela divina, a razão, o homem poderia 

alcançar os princípios universais da moralidade. Tal moralidade se coloca para além do mero 

cumprimento dos mandamentos, pois conduz o homem para a autodeterminação de sua 

liberdade e lhe possibilita a elevação acima dos interesses limitados e finitos, aproximando-o 

da divindade. Para Hegel, a importância de Jesus não está no fato de que ele tenha 

autoridade, isto é, que ele seja o Messias, o Filho de Deus, ou o taumaturgo que obra 

milagres ou faz curas fantásticas, mas no fato de que ele aponta para o homem o caminho da 

razão e da virtude. 

 No próximo capítulo faremos uma discussão acerca da positividade, tal como é 

compreendida por Hegel na obra A Positividade da religião cristã (também do período de 

Berna). Nesta obra, Hegel demonstra como o cristianismo tornou-se uma religião positiva, 

isto é, uma forma de ‘despotismo religioso’ no qual o indivíduo se submete à regras 

exteriores e não à autonomia da razão. Aqui o filósofo passa da discussão sobre a religião 

moral às características políticas assumidas por uma religião puramente positiva. Nesta obra 

fica clara a diferença de Jesus e Sócrates, de seus ensinamentos e de seus discípulos, ou seja, 

como se distinguem seguidores de uma seita positiva e pessoas que assumem autonomamente 
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o caminho da virtude. Como teremos a oportunidade de ver, à crítica de Hegel não escapa 

nem o protestantismo de sua época. 
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3. Positividade e Cristianismo. 

 

3.1.Introdução. 

 

A partir da obra Vida de Jesus Hegel expõe sua concepção de Religião Moral 

segundo os princípios morais apontados por Kant nas suas obras sobre a Razão Prática e a 

Religião. Nesta Religião, concebida por Hegel como fundamentada na razão e nos princípios 

morais, se encontra uma forte oposição ao que o filósofo alemão denomina Religião Positiva 

ou Estatutária. Tal Religião é positiva no sentido de que suas máximas de orientação da ação 

são exteriores ao individuo, ou seja, são postas de fora; no vocabulário kantiano dir-se-ia que 

são heterônomas e, por isso, vão contra a autonomia do individuo de fornecer a lei moral a si 

mesmo, sendo assim elas são uma afronta à razão humana. 

Na obra A Positividade da Religião Cristã, ainda do período bernês, Hegel se 

detém na questão da positividade e de como o Cristianismo tornou-se uma religião positiva. 

Este conceito de positividade é fundamental para a compreensão do desenvolvimento da 

visão hegeliana do Cristianismo e das origens da dialética, na medida em que a positividade é 

uma forma de alienação ou estranhamento do homem, ou seja, o positivo é algo que é posto 

e, por isso mesmo, estranho, e que é necessário superar. Esta nova forma de compreensão do 

Cristianismo por Hegel é o fundamento de sua análise da realidade histórica, que será 

desenvolvida no período de Frankfurt. 

Como assinala Lukács em relação à questão da positividade segundo o jovem 

Hegel: 

A verdadeira questão central do período bernês do jovem Hegel é a 

da ‘positividade’ da religião, especialmente da cristã. (...) para o 

jovem Hegel, a religião positiva do cristianismo é uma coluna do 

despotismo e da opressão, enquanto que as antigas religiões não-

positivas foram as religiões da liberdade e da dignidade do homem. 

Sua renovação é, segundo as idéias do jovem Hegel, um objetivo 
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revolucionário ante cuja realização está posta a humanidade de sua 

época.
110

 

No decorrer de sua exposição Hegel demonstra que tal concepção positiva da 

Religião remonta ao Judaísmo da época de Jesus, o qual o próprio mestre de Nazaré 

combateu mostrando a alternativa moral que se encontra na autonomia do homem enquanto 

ser racional e, por isso, capaz de se auto-determinar enquanto livre por sua razão. Nesta 

polêmica de Jesus com o Judaísmo de sua época, Hegel quer situar o problema que surge no 

Cristianismo moderno, que é o de sua moralidade meramente estatutária, que se fundamenta 

na observância de regras cerimoniais e tradicionais. Neste sentido, ao criticar o Judaísmo em 

sua obra sobre Jesus, critica na verdade o próprio Cristianismo de sua época que se tornou 

positivo. 

Aqui nos surge uma questão fundamental: o que é positividade para o jovem 

Hegel? 

A fé positiva é um sistema de enunciados religiosos que possui uma 

verdade para nós pelo fato de haver sido estabelecida por uma 

autoridade a qual não podemos rechaçar e, a qual nós devemos 

submeter nossa fé. (...) Estas verdades, que anteriormente se tem 

chamado amiúde verdades objetivas, devem transformar-se agora em 

verdades para nós, em verdades subjetivas.
111

 

A Positividade é, para Hegel, o baluarte do despotismo, pois ele tem na religião 

seu principal bastião, visto ser a religião algo a que os homens se submetem conscientemente 

por considerarem como algo de origem divina, cuja autoridade está acima de suas 

consciências. Por essa razão, tal religião iniciada por Cristo, na forma de uma purificação do 
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 Lukács, El jovem Hegel, p.49. “La verdadera cuestión central del período bernés del joven Hegel es la de 

la “positividad” de la religión, especialmente de la cristiana (...), para el joven Hegel, la religión positiva del 
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 Hegel, Positivität, II, In: Frühe Schriften, p.190: “Ein positiver Glaube ist ein solches System von 
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legalismo judaico, acaba por se tornar ela mesma opressora, desrespeitando deste modo, o 

princípio da autonomia moral do homem que está fundado em sua racionalidade.   

Desta forma exprime Lukács sua compreensão do que Hegel entende por 

positividade e em que medida este conceito se afasta da visão de Kant sobre tal tema em sua 

obra sobre religião: 

Positividade significa, pois, para o jovem Hegel antes de tudo a 

supressão da autonomia moral do sujeito. Neste sentido, a concepção 

estaria intimamente aparentada com a da moral kantiana, e 

efetivamente contém muitos elementos deste parentesco. Porém, 

temos que chamar atenção sobre o fato de que o sujeito no qual 

Hegel pensa propriamente não é idêntico com o sujeito moral de 

Kant; mas é sempre o sujeito histórico-moral.
112

 

Ao discutir a questão da positividade do Cristianismo, Hegel esbarra com o 

problema de explicar por que a Religião Moral de Jesus tornou-se Religião Positiva e, para 

isso, escreve a obra A Positividade da Religião Cristã
113

(1795-1796) ainda no período de 

bernês. Esta obra parte da questão da origem do positivo e passa a expor quais os elementos 

positivos que se encontram na doutrina de Jesus. Após determinar estes elementos passa a 

discutir como uma Igreja se torna um Estado, qual a relação existente entre ambos e quais os 

conflitos que surgem nesta relação. A partir dessa discussão expõe também outras questões 

que daí decorrem, como as da igualdade, da comunidade de bens, da educação e do culto.   

Outra característica que chama atenção neste escrito sobre a positividade é que 

nele Hegel está cada vez mais voltado para questões históricas, ao contrário da Vida de Jesus, 

onde trata de questões morais e religiosas. Esta preocupação histórica suscitada com este 

escrito se tornará cada vez mais profunda na obra O Espírito do Cristianismo e seu destino.  
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Agora devemos nos ocupar com a questão da origem da positividade na religião 

cristã, já que esta religião está baseada na doutrina de Jesus, doutrina esta que tem sua base 

na razão e na moralidade.  
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3.1. A Origem da Positividade no Cristianismo. 

 

 

A questão que Hegel põe na sua obra sobre a Positividade do Cristianismo é de 

como o ensino moral de Jesus Cristo tornou-se uma religião positiva e estatutária. Ele inicia 

sua obra falando da não necessidade de começar por uma confissão de fé, pois tal confissão 

seria o ponto de partida de uma fé positiva, já que o que se confessa é algo posto como 

verdade inquestionável, como dogma. O verdadeiro princípio de uma religião deve ser a 

moralidade, como vimos ao expormos a concepção de religião moral na Vida de Jesus. Hegel 

nesse sentido permanece fiel às idéias expressas por Kant em suas obras morais e sobre 

religião. 

(...) a finalidade e a essência de toda religião verdadeira, a nossa 

incluída, é a moralidade dos homens, e que todas as doutrinas 

especificas da religião cristã, todos os meios para propagá-la e todas 

suas obrigações (seja enquanto crenças ou enquanto ações que são 

em si arbitrárias) se apreciam, em sua santidade e seu valor, de 

acordo a esta vinculação mais estreita ou mais distante com este fim. 

114
 

Hegel parte então da condição da religião judaica na época de Jesus e do impacto 

de sua doutrina em relação a esta. A religião dos judeus está presa aos seus mandamentos 

estatutários e leis positivas, numa triste condição de dependência e falta de autonomia moral. 

Os judeus são um povo que vive como escravo de suas leis, leis que deveriam ser sinal de sua 

autodeterminação e liberdade frente às imposições exteriores; porém, apenas os essênios e 

João Batista são reconhecidamente exemplos de virtude
115

. Como já havíamos dito, João 

Batista é o precursor do ensinamento de Cristo, é ele que leva os homens a reconhecerem em 

si mesmos a lei moral que está presente em seus corações, e que se fundamenta na razão.  
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Jesus aparece em meio a estas circunstâncias como o homem livre por excelência, 

aquele que tem como fim libertar seu povo da observância cega dos mandamentos e do 

cerimonialismo tradicionalista que são sinais de uma dependência puramente exterior a 

normas que não são fruto da racionalidade humana. Tanto a obediência a normas, quanto o 

ritualismo revelam a condição miserável do povo judeu. Para Hegel Jesus pretende livrá-lo 

desta dependência através da introdução da moralidade no seio da religião judaica, 

moralidade esta que já estava implícita, mas que foi sufocada pela sedimentação das 

tradições farisaicas pensadas segundo a idéia de hegemonia do sagrado que impedia que as 

pessoas tivessem acesso direto a Deus. Esta intromissão de Jesus fere o orgulho e o desejo de 

manutenção do poder das autoridades judaicas que viam nele um empecilho e um estorvo que 

deveria ser eliminado. É aqui que surge a animosidade das autoridades judaicas em relação a 

Jesus, que passa a ser visto como uma ameaça e por isso é perseguido e morto. 
116

 

Hegel passa então a se perguntar de onde surge o positivo na religião cristã, já que 

Jesus buscava fundamentar seus ensinamentos na Razão e na moralidade desta derivada. Em 

relação a esta questão, há, segundo Hegel, dois grupos que se opõem à idéia de que a 

doutrina de Jesus seja positiva em sua natureza íntima, contendo, entretanto, apenas 

prescrições positivas. Um destes grupos sustenta que o elemento positivo não tem a ver com 

a essência da religião pura; já o outro grupo põe a proeminência da religião de Jesus 

precisamente no elemento positivo. O próprio Hegel é da opinião de que a religião cristã não 

é uma religião positiva em absoluto; sua transformação numa religião positiva se deve ao 

fator histórico de sua ligação e identificação com o Estado, tornando-se com isto, um Estado 

eclesiástico. 

O Cristianismo, ao se tornar uma religião positiva (autoritária), acaba por solapar 

seus próprios fundamentos racionais tornando-se autoritária e despótica: 

(...) nos ocuparemos unicamente daquilo que, dentro da religião de 

Jesus, induz a que a mesma se convertesse em religião positiva; quer 

dizer, em uma religião que ou não se postula pela razão e até entra 
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em conflito com ela ou concordando com ela, exige sem embargo ser 

crida só na base da autoridade.
117

     

 

Após esclarecer seu objetivo, Hegel parte para uma definição de seita, que seria a 

diferença entre uma doutrina (ou opinião) diversa da doutrina dominante e identifica seus 

dois tipos principais: a seita filosófica e a seita positiva. Além destas, também identifica um 

terceiro tipo, a seita de Jesus, que seria aquela que aceita como sagrado o princípio positivo 

do conhecimento do dever, convertendo-o em fundamento da fé, apesar da essência desta 

mesma fé não se basear neste elemento positivo, mas nos mandamentos da virtude. 

Doravante veremos quais os elementos que permitiram que a doutrina de Jesus se torne 

positiva; dentre elas podemos destacar: a) Jesus, para se tornar crível, necessita fazer crer que 

suas idéias e doutrinas derivam exclusivamente da vontade de Deus Pai, b) Jesus teve que 

exigir fé em sua pessoa enquanto mestre de virtude, c) Jesus, para ser aceito, fala de si como 

o Messias esperado por Israel, d) Jesus precisa apresentar o testemunho e a autoridade dos 

milagres para convencer seus contemporâneos, e) os discípulos de Jesus não eram 

independentes do mestre, mas totalmente dependentes de sua pessoa (neste sentido Hegel 

compara-os aos discípulos de Sócrates), f) a diferença entre os discípulos de Jesus e Sócrates 

decorre da condição política em que eles viviam, que é a mesma diferença entre a vida 

política dos antigos e dos modernos sob Roma e o Cristianismo, g) também é digno de nota a 

preocupação com a difusão das idéias do mestre, h) seguimento das demais ordens de Jesus 

pelos seus discípulos (obediência, fé na ressurreição, etc.). 

Em relação ao primeiro elemento acima citado, devemos entender que diante da 

visão religiosa judaica todo mandamento ou lei tinha como fundamento a vontade de Deus; a 

lei de Moisés servia como paradigma para compreender esta relação, pois o povo judeu se 

reconhecia como nação a partir da revelação de Deus no Sinai. Neste sentido, para que a 

doutrina de Jesus tivesse crédito era necessário que ela fosse constantemente referida a esta 

vontade absoluta. Jesus é o primeiro que denomina Javé de Pai (Abbá), revelando assim uma 
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estrita relação de proximidade com o deus de Israel, fazendo com que todos os seus 

ensinamentos estejam em consonância com esta vontade
118

. Ademais, para que a nova 

doutrina pudesse enfrentar uma instituição já consolidada, como era a religião judaica com 

seus mandamentos e cerimoniais litúrgicos, era necessário estar fundada numa autoridade ou 

numa instância superior, mesmo que estivesse sustentada por regras puramente morais e 

racionais. Foi por isso que Jesus apelou para o Pai como instância legitimadora de seu 

ensinamento; desta forma não correria o risco de ser tachado de herege ou mero subversor.  

Como segundo elemento que determinou o caráter positivo da religião de Jesus, 

podemos citar o messianismo de Israel. Desde suas origens, enquanto nação de um povo 

escolhido, Israel esteve sempre ligado à esperança messiânica, mesmo porque após a 

promulgação da lei, Moisés havia já profetizado a vinda de um profeta que guiaria seu povo. 

Com a criação da monarquia, surge um movimento profético que se punha como crítico da 

pretensão de Israel em ter um rei. Este movimento profético apontava já para a vinda de um 

Messias (Mashiah – ungido, em hebraico) que seria o libertador de Israel do domínio das 

nações inimigas. O messianismo tende a crescer à medida que o povo judeu se vê sob o peso 

da dominação estrangeira (dos egípcios, assírios, babilônios, persas, gregos e finalmente dos 

romanos). Na época de Jesus este movimento levaria vários líderes de tendências diversas à 

morte. Jesus, apesar de pretender defender os valores fundados na racionalidade e na moral, 

deveria submetê-los à idéia de esperança messiânica e, com isso, torná-los aceitáveis e 

legitimados para todo judeu fiel, elevando, assim, a esperança messiânica ao nível de uma 

realização moral. 
119

   

No que diz respeito aos milagres, como já vimos na Vida de Jesus, eles são 

considerados por Hegel como indignos de serem fundamento da verdadeira lei moral, dado 

que tais sinais exteriores estão por demais dominados pela faculdade sensível, não servindo, 

portanto, de elemento caracterizador da religião moral. Na Positividade do Cristianismo, no 

entanto, Hegel nos revela que estes milagres são assumidos no conjunto do ensinamento de 

Jesus para garantir-lhe uma autoridade, autoridade esta que era um dos elementos centrais da 
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crença positiva judaica, pois tais sinais revelavam o poder e a autoridade daquele que os 

fazia. 

Segundo Hegel: 

Independente do que os adversários do Cristianismo tem avançado 

contra a realidade dos milagres e de quanto os filósofos tem 

argumentado contra a possibilidade dos mesmos, todos concedem 

que se tratam de atos de Jesus que foram milagres para seus amigos e 

discípulos: isto é suficiente aqui para nós. Nada contribuiu mais que 

esta fé nos milagres para a transformação da religião de Jesus em 

religião positiva, a sua fundamentação – ainda enquanto doutrina da 

virtude – sobre a autoridade. 
120

 

Esta crença nos milagres leva a um desvio da moralidade, ou seja, o princípio que 

deve ser o fundamento da religião cristã passa a ser colocado em segundo lugar. Neste 

sentido fica claro como Jesus está distante da concepção religiosa legalista e, ao mesmo 

tempo, do curandeirismo e da taumaturgia tão em voga em sua época, apontando, assim, a 

razão como verdadeiro sinal e princípio da moralidade. 

Passamos agora da pessoa de Jesus à figura dos seus discípulos para mostrarmos 

como estes reagiram ao ensinamento e às doutrinas do mestre de Nazaré. Hegel afirma que  

por se tratarem de homens simples e submetidos a um regime de escravidão política por parte 

do poder romano, os discípulos não puderam se tornar seguidores da pura lei moral, se 

revelando antes como sendo pessoas dependentes e profundamente apegadas à pessoa de 

Jesus, não podendo, deste modo, divergir de seus ensinamentos e agirem com liberdade e 

autonomia, diferindo neste ponto, dos discípulos de Sócrates. Aqui fica clara a influência das 

idéias republicanas no pensamento do jovem Hegel, que vê no ideal grego de liberdade 

política uma posição semelhante a dos revolucionários franceses, que pretendiam livrar-se de 

todo jugo exterior ou despotismo. 
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A analogia dos discípulo de Sócrates com os de Jesus está intimamente 

relacionada tanto à oposição Antiguidade-Presente, quanto à oposição Liberdade-

Positividade. À liberdade política dos gregos se opõe a positividade surgida com o 

Cristianismo. Nesse sentido, para Hegel, a renovação do ideal helênico é fundamental para se 

superar esta situação de despotismo derivado de uma religiosidade positiva. A situação da 

Alemanha, que vive uma condição de atraso econômico, social e político em relação à França 

revolucionária está intimamente relacionada com tal preocupação, como atesta Lukács: 

E se, todavia em seus últimos anos chamou (Hegel) a Revolução 

Francesa uma ‘grandiosa aurora’, não será difícil imaginar-se a 

impaciência com a qual esperava dela nos anos de Berna a renovação 

do mundo. Esta renovação tem, segundo ele, seu pressuposto 

necessário na polêmica crítica do Cristianismo, e o conteúdo positivo 

da renovação se apresenta a Hegel como renovação precisamente, da 

Antiguidade. A análise e o elogio da democracia antiga têm, pois, 

para Hegel neste contexto uma grande relevância política atual. 
121

   

Os discípulos de Sócrates viveram num regime republicano, onde os cidadãos 

poderiam livremente expressar suas idéias e vontade. Tal regime os permitiu uma certa 

independência diante de possíveis controles externos, já que a legislação a que se submetiam 

era fruto de sua escolha. Daí não dependerem de Sócrates racional ou moralmente, mas de 

seu exemplo e de sua virtude enquanto homem livre
122

. Já os discípulos de Jesus foram 

homens escolhidos dentre pescadores e trabalhadores pobres que não tinham expressividade 

moral e política em seu Estado, o qual, por sua vez, era um Estado dominado por forças 

externas, os romanos, que não lhes permitiam livre escolha, o que se agrava quando se leva 

em consideração a sua constituição política, fundada numa lei pretensamente revelada por 
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Deus, sem participação do homem e imposta pelos sacerdotes como única fonte da virtude e 

da moral
123

. 

Mas, pergunta-se Hegel, o que levou o cristianismo a se tornar uma religião 

predominante e universal? Como esta religião substituiu a religião cheia de fantasia dos 

gregos? 

A substituição da religião pagã pela cristã é uma daquelas revoluções 

incríveis por cujas causas o historiador pensante tem que preocupar-

se (...). A substituição de uma antiqüíssima religião nativa por outra 

adventícia é uma revolução que se efetua diretamente no mundo 

espiritual; por isso suas causas têm que estar – de uma maneira 

imediata também - no espírito da época. 
124

 

Neste sentido, Hegel parece seguir as idéias de Eduard Gibbon, em sua obra 

Declínio e queda do império romano, onde o autor procura traçar as linhas fundamentais de 

uma explicação da decadência do império romano e da ascensão do cristianismo
125

. A obra 

de Gibbon foi uma das leituras fundamentais do jovem Hegel no seu período de formação. A 

religião cristã assume o caráter de uma religião que se adequou à perda de liberdade, uma 

religião de submissão e passiva frente a uma situação de despotismo e de alienação.  

É aqui que se encontra o germe da idéia de ‘consciência infeliz’ que será 

desenvolvida posteriormente na Fenomenologia do Espírito, e que é um dos conceitos 

centrais na análise hegeliana da religião cristã em contraposição à religião dos gregos e 

romanos, pois, como podemos observar, os povos antigos não separavam religião de política, 

sendo, portanto, povos livres e felizes, o que é o oposto do cristianismo, cujo reino não é 

deste mundo. 

Como o próprio Hegel já observara: 
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A religião grega e romana eram religiões só para povos livres, mas 

com a perda da liberdade tinha que perder-se também o sentido desta 

religião, sua força, sua adequação aos homens. De que servem os 

canhões a um exército que ficou sem munições? Terá que buscar 

outras armas. De que servem as redes a um pescador se o rio 

secou?
126

 

Em certo sentido a religião cristã estava muito aproximada dos ideais estóicos
127

 

ao revelar tanto o caráter de submissão ao poder dominante, quanto inatividade e falta de 

autonomia. O estóico, assim como depois o cristão, é aquele cuja liberdade é puramente 

subjetiva, uma forma de negação que, Hegel explicitará posteriormente, na Fenomenologia 

do Espírito em toda sua dialética, no momento da Consciência de si ao falar do epicurismo, 

do estoicismo e do ceticismo
128

. O Cristianismo, ao invés de propor uma revolução contra o 

poder do império romano, acaba por ser uma forma de sua aceitação passiva.    

Além disso, o Cristianismo destituiu o povo alemão de sua fantasia religiosa e ao 

invés de substituí-la por algo que lhe trouxesse uma consciência de si mesmo enquanto povo, 

e lhe deu uma religião individualista e voltada para questões privadas (como a salvação e a 

eterna bem-aventurança), retirando-o com isso, do mundo real e concreto e elevando-o a um 

mundo celeste onde se realizariam seus anseios. O cristão é aquele que está separado deste 

mundo; como diz Jesus “meu reino não é deste mundo” (João 18, 36). Esta característica do 

Cristianismo será marcante para entender porque a religião de Jesus acaba por impossibilitar 

o projeto de uma religião popular, como queria Hegel. Já na sua obra A Religião popular e o 

Cristianismo (1792), Hegel tentava desenvolver a idéia de uma religião nacional que 

assumiria a fantasia popular e lhe daria como reflexo uma unidade necessária para a 

identidade deste mesmo povo, coisa que o Cristianismo não conseguiu realizar.  
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O Cristianismo despovoou o Walhalla, cortou os bosques sagrados e 

extirpou a fantasia do povo como se fosse uma superstição 

vergonhosa, um veneno maldito; ao contrário, nos deu a fantasia de 

um povo cujo clima, cuja legislação, cultura e interesses nos são 

alheios, cuja historia não tem conexão alguma com a nossa... Talvez 

com a exceção de Lutero para os protestantes, que heróis poderíamos 

ter, nós que nunca fomos uma nação? Quem poderia ser nosso 

Teseu, que havia fundado um Estado e o tinha dado leis?
129

 

Há também outros elementos no ensinamento de Jesus que estão relacionados ao 

seu caráter positivo, os quais são: a difusão de suas idéias por todo o mundo e a obediência 

devida a seu ensinamento. Estes dois pontos são fundamentais para compreendermos como 

tal religião tornou-se mundial e, ao mesmo tempo, como manteve intactos seus princípios 

positivos. A exortação de Jesus de difundir seu ensinamento é, segundo Hegel, uma das 

principais características de uma fé positiva que sobrepõe a confissão de uma determinada 

fórmula de fé à prática e ao fazer, que são típicos de um mestre da virtude. Com isso a 

espontaneidade da fé, que deriva da autonomia moral do indivíduo (fundamento de uma 

religião da liberdade), dá lugar à imposição de uma fórmula de fé que deve ser aceita como 

única e universal, o caracteriza a queda numa religião da escravidão.   

Como assinala Hegel em sua obra: 

Em vez da ordem: ‘Ide por todo mundo...’, etc, um mestre da virtude 

quiçá teria dito: “que cada um obre o bem que puder dentro da esfera 

de atividade que lhe foi assinada pela natureza e pela providencia”. 

Naquela despedida (antes da morte) o mestre de virtude coloca todo 

o valor no fazer; a ordem em Marcos dá toda importância a fé. 

Ademais introduz um signo externo, o batismo, como sinal de 

diferenciação e converte estas duas coisas positivas, a fé e o ser 
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batizado, em condições da bem-aventurança condenando ao mesmo 

tempo o não-crente.
130

 

A isto se acrescenta a exigência de obediência absoluta da parte de Jesus por seus 

discípulos, o que mais uma vez caracteriza o elemento positivo da sua doutrina que, ao invés 

de fundamentar-se na autoridade intrínseca da moralidade racional e da virtude, mantém a 

dependência a uma autoridade exterior que se torna superior à autonomia do indivíduo 

enquanto ser racional; esta imposição torna a razão uma faculdade meramente receptiva e 

leva a religião de Jesus a se tornar uma doutrina positiva em detrimento da virtude. 
131

  

Com isso, a virtude deixa de ser algo derivado do respeito e da reverência 

espontânea à lei moral, mas algo imposto de fora, como um dever externo que nos coage a 

agir de tal forma, sem liberdade e sob o despotismo que caracteriza a religião positiva em 

geral. Assim, a doutrina de Jesus perdeu seu caráter puramente moral e tornou-se uma seita 

positiva, na qual a autonomia moral perde sua força e cede espaço para a fé estatutária. As 

conseqüências dessa mudança são perceptíveis para Hegel no processo histórico de sua 

expansão pelo mundo e é aqui que a concepção histórica começa a ganhar força no seu 

pensamento e o permitirá perceber a dinâmica do processo dialético presente na história.  

Este processo pelo qual a doutrina de Jesus se converteu em fé 

positiva de uma seita teve conseqüências decisivas tanto para a 

forma da doutrina quanto para seu conteúdo. Estas lhe afastaram 

cada vez mais do que se começa a ter por essência de toda a religião 

verdadeira – também da cristã -; quer dizer, da determinação interna 

de estatuir, em toda a pureza, os deveres do homem em relação com 

suas motivações e impulsos e de mostrar a possibilidade do sumo 

bem através da idéia de Deus.
132
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 Hegel, Positivität, In: Frühe Schriften, p.122: “Statt: gehen hin usw. hätte eine Tugendlehrer vielleicht 

gesagt: ein jeder in dem Kreise der Tätigkeit, den ihm Natur und Vorsehung angewiesen, wirke soviel Gutes 

als möglich; in jenem Abschied legt der Tugendlehrer alle Wert auf das Tun, hier auf Glauben; hier setzt er 

auch ein äusseres Zeichen, das Taufen, als Unterscheidungszeichen und macht diese zwei positiven Sachen, 

Glauben und Getauftwerden, zur Bedingung der Seligkeit, und auf den Unglauben setzt er Verdammnis”.  
131

 Idem, ibidem, In: Frühe Schriften, p.124. 
132

 Idem, ibidem, In: Frühe Schriften, p.124: “dass die Lehre Christi also zu einem positiven Sekte-glauben 

wurde, daraus entwickelten sich für ihre äussere Form sowohl als für ihren Inhalt die wichtigsten Folgen, die 

sie von dem, was man anfängt, für das Wesen jeder wahren und auch der christlichen Religion zu halten, von 
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Doravante veremos como determinados elementos que eram possíveis em uma 

pequena comunidade cristã se tornaram inadmissíveis em um Estado, como se tornou na 

igreja cristã, em especial na Igreja Católica. Entre estes elementos podemos citar: a 

comunidade de bens
133

, a qual deixa de ser possível na medida em que se tornou difícil para 

aqueles recém convertidos renunciarem a seus vários bens, passando-se, com isso, a 

estimular as doações espontâneas (ofertas) que eram mais aceitáveis
134

. Outro elemento que 

devemos citar é a idéia de igualdade que aos poucos se tornou um ideal a ser apenas 

concretizado no céu
135

. Também devemos citar o caráter simbólico da Ceia: Segundo o 

filósofo alemão, se a ceia tinha como função expressar simbolicamente o amor que unia os 

discípulos em torno do mestre e que deveria se tornar um rito de recordação e evocação deste 

amor e desta união, se transformou, pela mão das autoridades cristãs, em um dever religioso, 

uma imposição, um mandamento divino
136

.  

Aqui acrescentamos outros pontos importantes que caracterizam uma seita 

positiva generalizada, como, por exemplo, o afã de expansão, ou proselitismo. Estes pontos 

acima nos levam à compreensão de como uma comunidade moral se tornou um Estado. Tal 

afã proselitista era indiferente e mesmo desconhecido pelos gregos antigos e pelos seguidores 

da virtude e da moral, pois apenas para um seguidor de uma fé positiva torna-se necessário 

que sua crença seja universal, já que, na sua opinião, todos devem ser convencidos de sua 

verdade, e que esta verdade deverá ser válida para todos. Como vemos, sua pretensa 

universalidade não se baseia na racionalidade e na moralidade dela advinda, mas em uma 

concepção autoritária que vê na adesão incondicional e cega de todos os indivíduos o critério 

fundamental.  

Esta concepção já estava presente nos Fragmentos Republicanos (1794-1795) de 

Hegel, nos quais ele reconhece o proselitismo como um dos pontos fundamentais em uma 

                                                                                                                                                     
der Bestimmung, die Pflichten des Menschen und die Triebfedern zu denselben in ihrer Reinheit aufzustellen 

und die Möglichkeit des höchsten Gutes durch die Idee von Gott zu zeigen, immer mehr und mehr abgebracht 

haben”. 
133

 Como se apresenta em Atos dos Apóstolos, cap. 242-247. 
134

 Hegel, Positivität, In: Frühe Schriften, p.126. 
135

 Idem, ibidem, In: Frühe Schriften, p.127. 
136

 Idem, ibidem, In: Frühe Schriften, p.128-129. 



 65 

religião positiva que precisa expandir sua fé de forma que esta se torne universal e assim 

reconhecida como tal. 

Uma religião positiva que pretende apoiar-se em uma fé razoável 

tem que tender por sua própria natureza a fazer prosélitos. E é que, 

como racional, sua validez tem que ser universal e cada um se 

confirma em sua própria fé, quando pode convencer também a outros 

de que é verdadeira.
137

   

Esse proselitismo é uma das principais marcas da religião positiva não apenas nos 

tempos de Hegel, mas também hoje, como podemos observar nas ditas religiões 

fundamentalistas, tanto de cunho católico, quanto protestante, judeu e islâmico. Tal 

fundamentalismo tem originado verdadeiros genocídios e conduzido à humanidade à 

intolerância e à cegueira religiosa.  

Como diz Hegel em um comentário que nos parece profundamente atual diante 

dos fatos de intolerância religiosa, intolerância política e terrorismo que vivemos nos dias de 

hoje: 

O crente individual se convencerá tanto mais de sua fé positiva 

quanto mais pessoas possa convencer ou ver convencidas da mesma 

(...) O adepto de uma seita (positiva) sempre se vê invadido por uma 

espécie de desconcerto se ouve a gentes que não são de sua fé, e este 

sentimento embaraçoso se transforma muito facilmente em antipatia, 

em ódio contra as mesmas.
138
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 Hegel, Fragmentos Republicanos, 3, p.45. In: Escritos de Juventud. “Una religion positiva que pretenda 

apoyarse en una fé razonable tiene que tender por sua própria naturaleza a hacer prosélitos. Y es que, como 

racional, su validez tiene que ser universal y cada uno se confirma en su própria fé, cuando puede convencer 

también a otros de que es verdadera”. 
138

 Hegel, Positivität, In: Frühe Schriften, p.132: “Der einzelne wird von seinem positiven Glauben desto 

fester überzeugt, je mehrere Personen er davon überzeugen kann oder überzeugt sieht (...) es kommt den 

Sektengläubigen immer eine Art von Befremdung an, wenn er von Menschen hört, die nicht seines Glaubens 

sind, - und dies Gefühl von Unbehaglichkeit, das sie ihm verursachen, verwandelt sich sehr leicht in 

Abneigung, in Hass gegen sie”. 
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Como vemos, uma das características fundamentais de uma seita positiva é esse 

afã de fazer prosélitos e expandir-se, fazendo com que a pequena comunidade dos fiéis se 

torne uma grande sociedade que, enquanto tal, assume o caráter de Estado.  

Daqui em diante veremos as conseqüências desta evolução do Cristianismo 

enquanto baseado em princípios positivos. Dentre as características, destaca-se a 

transformação da Igreja Cristã em um Estado eclesiástico, uma instituição jurídica que não 

permite aos homens o exercício de sua autonomia racional e moral, uma forma de 

despotismo moral e político que finca suas raízes na religião cristã que, em sua origem, foi 

uma religião moral.   

 

 

3.3.Da comunidade moral ao Estado. 

 

 

Ao falar sobre a passagem de uma comunidade moral ao Estado, Hegel esclarece 

que aquela está baseada na lei moral que diz respeito a mim enquanto individuo, porém, a 

partir do momento em que faço parte de um Estado sou levado a reconhecer o direito do 

outro enquanto alguém que me coage a respeitá-lo, a aceitar que ele tem direitos em relação a 

mim. O direito cedido por mim ao Estado é o de inspecionar-me em minha moralidade, de 

confessar faltas cometidas e ser punido por elas, sem esquecer que o mesmo Estado não pode 

exigir de mim o cumprimento da lei moral só por se tratar de um mero Estado, mas por 

encarnar uma entidade moral; por isto, ele não pode nos obrigar a sermos morais, mas deve 

fomentar a lei. Nesse sentido, a religião é o melhor meio para conduzir os indivíduos ao 

pleno cumprimento da lei moral, pois lhe dá a convicção de que seus atos devem ser morais, 

agindo sobre seu interior e os conduzindo a ação moral. 

Diante disso, Hegel mostra a incompatibilidade entre moralidade e legalismo, o 

que foi desconhecido pelos judeus na época de Jesus, que achavam estar agindo moralmente 

simplesmente porque cumpriam os mandamentos da lei de Moisés. Jesus, ao contrário, 

revelou essa incompatibilidade através de seu ensinamento, declarando que a lei moral deriva 

da razão e de sua autonomia. Jesus queria, com isso, mostrar que, ao seguir tais leis, o judeu 
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piedoso estava não agindo moralmente, mas seguindo leis do Estado e, por isso, estava preso 

ao legalismo e à positividade desta decorrente. Nas suas parábolas em, em especial, no 

Sermão da Montanha, ele pretendeu introduzir a moralidade em suas consciências. 

Apesar disso, os primeiros cristãos formaram uma comunidade em que, ao dela 

participarem, os indivíduos passavam a depender dos direitos de uns em relação aos outros. 

A primeira comunidade cristã tornou-se sociedade e, assim, seus membros estavam 

submetidos uns aos outros por relação de direitos e deveres recíprocos e, com isso, perdeu-se 

o caráter de liberdade moral, ou, como diz Hegel: 

Pelo contrário, ao se entrar na sociedade da seita cristã positiva 

aceitar o dever de obedecer a seus estatutos, não porque ele mesmo 

julgava algo como imperativo, bom e adequado: o juízo sobre isso 

correspondia à sociedade (...). O prosélito ao entrar na sociedade 

cristã, transferia a esta o direito de determinar, também para ele, o 

que é verdadeiro, e assumia o dever de aceitar esta determinação, 

independente de sua razão e ainda em contradição com a mesma. 
139

   

Daí em diante a comunidade cristã, que surgiu formada por amigos, passou a ser 

uma sociedade e, na medida em que esta cresceu e se expandiu, se fez necessário um contrato 

mútuo que permitisse que os seus mais diversos membros se relacionassem como amigos. O 

ingresso em tal sociedade exigia de todos a obediência à fé, porém isto não evitou que tal 

sociedade se tornasse uma Igreja universal e, aos poucos, um Estado. Ou seja, a partir do 

momento em que as comunidades antes independentes tiveram que se submeter ao poder 

centralizado da Igreja como um todo, esta se tornou o que Hegel chama de um Estado 

eclesiástico.  

Este Estado eclesiástico detém para si poderes que estão para além daqueles 

denominados espirituais, assumindo, em virtude disto, a pretensão de ser mais que um Estado 

civil. Como diz Hegel: 
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 Hegel, Positivität, In: Frühe Schriften, p.140: “durch den Eintritt in die Gesellschaft der positiven 

christlichen Sekte hingegen übernahm er die Pflicht des Gehorsams gegen ihre Statuten, nicht weil er selbst 

etwas für pflichtmässig für gut und nützlich hielt, sondern [er hatte] die Beurteilung hierüber der Gesellschaft 

zu überlassen (...) beim Eintritt in die christliche Gesellschaft übertrug der Proselyt ihr das Recht, auch für ihn 

auszumachen, was wahr sei, und nahm die Pflicht über sich, dies unabhängig von seiner Vernunft, mit 

Wiederspruch derselben anzunehmen”. 
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Quando a Igreja cristã estava, todavia em formação, cada uma das 

congregações tinha o direito de eleger seus diáconos, seus 

presbíteros e bispos. Quando a Igreja se converteu em um Estado as 

congregações tinham que perder este direito. Como no Estado civil 

as comunas individuais cedem ao soberano – cuja vontade se 

considera como expressão da vontade de todos – o direito de eleger 

seus administradores e cobradores de impostos e de fixar estes 

últimos, da mesma maneira cada uma das congregações cristãs 

perdeu o direito de eleger a seu pastor, cedendo este direito ao 

Estado eclesiástico.
140

 

Tal Estado eclesiástico assume a prerrogativa de controlar os indivíduos 

pertencentes a sua jurisdição, seja através da confissão de pecados (que no início era apenas a 

confissão voluntária e livre dos erros a pessoas escolhidas pelo confidente e tornou-se uma 

forma de controle interior das intenções e dos sentimentos), seja através da supervisão da 

moralidade através de uma legislação que tentava coagir os indivíduos à ação moral de 

acordo com sua concepção, situação que se agrava na medida em que esse Estado 

eclesiástico se amplia ao ponto de confundir-se com o próprio Estado civil, levando à 

punição os indivíduos com a exclusão da sociedade e à perda de seus direitos civis. A Igreja 

esteve sempre ligada ao Estado civil, seja se sobrepondo a ele, como no caso da Igreja 

Católica que possui sua própria estrutura jurídica, seja no caso da Igreja protestante que 

sucumbiu ao mesmo, como no luteranismo. 

Nessa estrutura estatal que a Igreja assimilou existem mecanismos de constituição 

dos indivíduos enquanto pertencentes a ele, tais como o batismo (que antes servia apenas 

como cerimônia simbólica da pertença do individuo a dada comunidade, passando a ser um 

selo de ingresso na sociedade eclesiástica), a Confirmação, rito de confirmação da fé 
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 Hegel, Positivität, In: Frühe Schriften, p.144: “Als die christliche Kirche noch im Entstehen war, hatte jede 

Gemeine das Recht, ihre Diakone, Presbyter und Bischöfe selbst zu wählen; bei Ausbreitung derselben, als 

die Kirche zu einem Staate wurde, muss jede einzelne Gemeine dies Recht verlieren, und wie im bürgerlichen 

Staat eine einzelne Gemeinschaft das Recht, ihre Verwalter, Einnehmer der Einkünfte (die sie jetzt auch nicht 

mehr selbst bestimmen kann) selbst zu wählen, dem Souverän, dessen Wille als Ausdruck des Willens aller 

angesehen wird, überlässt, so hat auch jede einzelne christliche Gemeine da Recht verloren, ihre Seelenhirten 

selbst zu wählen, und überlässt dies dem geistlichen Staate”. 
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individual e a educação, mecanismos que se tornaram obrigações para garantir o vínculo ao 

Estado eclesiástico e civil. 

Não contente com o puro direito eclesiástico, a Igreja se vinculou, 

desde sempre, com o Estado; daqui se originou um direito 

eclesiástico misto, tanto que há poucos Estados em que o direito civil 

se conservou puro (...). Por mais que os protestantes rechacem o 

termo [estado no estado], nunca defenderam algo tão gloriosa e 

valentemente como a realidade a qual corresponde (...). Sem dúvida, 

quando os direitos eclesiásticos e os do Estado entraram em conflito 

a maioria dos estados tiveram que ceder tanto ante a Igreja Católica 

quanto a protestante, sacrificando assim seus direitos.
141

 

Uma vez assumindo essa prerrogativa de ser um Estado eclesiástico, a Igreja 

perde suas características de comunidade moral, passando a impor direitos e deveres e 

desconsiderando a liberdade dos indivíduos que passam a se tornar meros cumpridores dos 

estatutos da Igreja, que age juridicamente sobre a liberdade dos seus membros. É aqui que 

surge o conflito entre a Igreja e o Estado, enquanto estes têm funções e princípios diversos de 

estruturação (apesar de se constituírem de elementos idênticos), como, por exemplo, no que 

diz respeito aos direitos do cidadão, à propriedade e à educação. 

Daqui pra frente se esclarecerá em que sentido Hegel faz a crítica da positividade 

do Cristianismo em oposição à vida política e religiosa dos gregos antigos, mostrando como 

a Igreja se tornou o baluarte do despotismo e da perda de autonomia e liberdade dos 

inidivíduos, um Estado acima do Estado. Veremos também como se definem a relação e o 

conflito entre Estado e Igreja na concepção hegeliana, presente na Positividade da religião 

cristã, no que diz respeito aos direitos, à propriedade e à educação do cidadão, bem como à 

relação contratual.     
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 Hegel, Positivität, In: Frühe Schriften, p.148: “Mit diesem reinen Kirchenrecht nicht zufrieden, hat die 

Kirche von jeher sich mit dem Staate verbunden, und daraus ist ein vermischtes Kirchenrecht entstanden, so 

wie es auch wenige Staaten mehr gibt, in welchen das bürgerlichen Recht rein geblieben ist (…) so sehr sich 

die Protestanten gegen diese Ausdruck einerseits wehren und auf der andere Seite nichts so ehrenvoll und 

mutig verteidigt haben als die Sache selbst (…) in den Fällen hingegen, wo die Kirchen- und Staatsrechte in 

Kollision kommen, haben die moisten Staaten der protestantischen sowohl als der katholischen Kirche 

weichen und ihr ihre Recht aufopfern müssen”. 
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3.4.Relação entre Estado e Igreja. 

 

 

Devido a esta usurpação do poder por parte da Igreja, surge o conflito entre ela e 

o Estado civil. Este conflito se dá no âmbito dos direitos do cidadão, da propriedade e da 

educação. Também no que diz respeito à relação entre Religião e Estado é de se notar a 

influência exercida sobre Hegel pelo Contrato Social
142

 de J.J.Rousseau, que vê na Moral a 

função essencial da religião.  

Em relação aos direitos do cidadão, Hegel afirma que, as leis civis dizem respeito 

à garantia da seguridade e da propriedade do cidadão. O conflito surge quando a Igreja se 

transforma em Estado eclesiástico e absorve os direitos civis do cidadão a ponto de torná-lo 

totalmente subserviente e só permitir-lhe gozar de seus direitos ao pertencer e submeter-se ao 

seu poder. Uma prova disso são os ritos do batismo (que se torna a marca do ingresso na 

sociedade e no Estado) e do matrimônio, este inclusive acompanhado por um funcionário 

público. 

Na maioria quase absoluta dos paises católicos ou protestantes o 

Estado eclesiástico fez prevalecer seus direitos sobre o do Estado 

civil, e nenhum que professara uma fé distinta poderia obter neles os 

direitos cívicos nem a mesma proteção da lei, em casos criminais ou 

civis, da qual goza um cidadão. Não pode adquirir nenhuma classe 

de imóveis, não pode desempenhar nenhum cargo publico e até se vê 

submetido a um trato distinto enquanto aos impostos.
143
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 No Contrato Social Rousseau distingue dois tipos de religião: a religião geral e a particular, ou do homem 

e do cidadão, a primeira é a pura religião dos Evangelhos, uma religião puramente moral, a segunda seria 

religião do direito divino civil, uma teocracia ou religião do Estado, como a dos antigos gregos e romanos, 

mas há ainda um terceiro tipo de religião, que para o filósofo genebrino corresponde ao cristianismo católico, 

que ele chama de religião dos padres. Cf. Rousseau, J.J. O Contrato Social e outros escritos. Tradução 

brasileira Rolando Roque da Silva, São Paulo, Cultrix, 1995, Livro IV, parte VIII – Da religião civil, págs. 

126-134. 
143

 Hegel, Positivität, In: Frühe Schriften, p.149-150: “In den beinahe allermeisten katholischen als 

protestantischen Ländern hat der kirchliche gegen den bürgerlichen Staat seine Rechte behauptet; und kein 

Andersgläubiger ist darin fähig, bürgerliche Rechte zu erlangen, noch des Schutzes der Gesetze sowohl in 

Kriminal - als Zivilfällen zu geniessen, den ein Bürger geniesst; er kann keine Art von liegendem Eigentum 

erwerben, kein Amt des Staats verwalten, wird auch in Ansehung der Auflagen anders behandelt”. 
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No que diz respeito à propriedade, o Estado eclesiástico assumiu a prerrogativa de 

se considerar de pleno direito o detentor de determinados edifícios; na antiguidade os cristãos 

se reuniam em casas (só depois, através das doações, apareceram os primeiros templos) que 

deviam pertencer ao povo e à igreja, enquanto corpo dos fiéis, e ao Estado civil. Com o fim 

das perseguições e a elevação da Igreja ao poder, edifícios e templos pagãos se tornaram 

propriedade da Igreja, o direito de propriedade adquirido pelo Estado eclesiástico chega a se 

tornar superior ao do Estado civil, a ponto deste reclamar a si as propriedades protestantes 

(antes igrejas católicas), que seriam sua propriedade ‘de jure’.  

Como, pois, resolver esta diferença entre as igrejas em relação aos seus direitos? 

Os direitos eclesiásticos de duas igrejas não podem ser reconciliados 

juridicamente, posto que entre as mesmas subsiste uma contradição 

direta e irredutível. Tal conflito encontra desenlace só na violência 

ou através da legislação do Estado. Neste último caso haveria de 

reconhecer ao Estado um direito superior; sem dúvida a Igreja 

Católica não concede isto nunca e a Igreja protestante só em muito 

poucos aspectos. Se uma Igreja concede algo renuncia a alguns de 

seus direitos e exerce assim, desde seu ponto de vista um ato de 

graça.
144

  

Ao falarmos em educação temos que considerar que, de acordo com Hegel, é 

dever do Estado e da Igreja orientarem o indivíduo em direção à moralidade, cada um de 

acordo com seus princípios, mas nunca ferindo a autonomia do indivíduo, enquanto ser capaz 

de guiar-se por sua razão, princípio este fundamental tanto para a Igreja quanto para o 

Estado
145

. A educação da fé deve ser vista como um dever, não como um obrigação exterior 
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 Hegel, Positivität, In:  Frühe Schriften, p.155: “Zwei Kirchenrechte können gegeneinander, da sie in 

geradem und verreinbarem Widerspruche stehen, nicht rechtlich geschlichtet warden, nicht anders als durch 

Gewalt oder durch Staatsrecht geschlichtet werden, das alsdann als ein höheres Recht eingeräumt werden 

muss, welches die katholische Kirche in keinem Falle, die protestantische nur in einigen Rücksichten 

einräumt. Was die eine Kirche einräumt, so vergibt sie etwas von ihrem Rechte, und es ist von ihrer Seite 

Gnade”. 
145

Assim define Hegel o Estado, e sua relação com a religião, na Positividade da Religião cristã, na página 

109: “Um Estado, enquanto Estado civil, não deveria aderir-se a fé alguma: tampouco o deveriam fazer seus 

legisladores e administradores enquanto tais. Sem dúvida, habitualmente ocorre que estes legisladores e 

administradores, enquanto membros da Igreja dominante, se vêem obrigados formalmente a defender os 

direitos desta Igreja, mas o conflito entre as duas Igrejas geralmente não se decide de acordo com os direitos 
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ao sujeito. O Estado, ao entregar esta educação à Igreja positiva, não permite o exercício de 

sua liberdade, mas impõe ao indivíduo uma crença baseada em fantasias e regras estatutárias, 

impossibilitando-o de servir-se de seu entendimento e de sua liberdade, inculcando-lhe uma 

legislação alheia.
146

  

Como podemos observar, a tarefa de educar as crianças compete tanto ao Estado 

quanto a Igreja. O Estado não pode, pois, simplesmente desobrigar-se de tão importante 

tarefa entregando-a à Igreja positiva, pois esta transformará o indivíduo em um ser passivo 

que se submeterá às leis que lhe são estranhas, ao invés de educar-lhe para o pleno exercício 

de sua faculdade racional. A tarefa do Estado, enquanto educador, é fazer com que o cidadão 

seja capaz de encontrar em si mesmo as condições de exercer sua autonomia moral, fazendo 

com que esta seja transmitida não como leis prontas, mas como derivadas do uso da razão. À 

Igreja compete a educação para a fé, mas para uma fé racional, de acordo com os princípios 

morais racionais, pois uma fé estatutária o tornaria um mero repetidor de regras e 

mandamentos positivos, bem como de cerimônias fetichistas contrárias à razão.    

 

 

                                                                                                                                                     
do Estado, senão pela mera força de um lado e pela aceitação resignada do outro”. Cf. também Hegel, 

Positivität, In: Frühe Schriften, p.153: “Ungeachtet nun ein Staat, als bürgerlicher Staat, und die Gesetzgeber 

und Verwalter desselben als solche keine Glauben haben sollten, so geschieht es doch gewöhlich, dass ihnen 

als Mitglieder der herrschenden Kirche es von dieser als Pflicht aufgelegt wird, die Rechte der herrschenden 

Kirche zu schützen; und der Streit zwischen beiden Kirchen wird gewöhnlich nicht nach Staatsrechten 

entschieden, sondern gewöhnlich durch Gewalt von einer und Not von der andern Seite.”  Muito semelhante é 

a posição de Hegel nas obras de maturidade, destaque-se aqui Princípios da Filosofia do Direito, parágrafo 

270. Nesse sentido, argumenta Hegel, o Estado deve ser laico e garantir a fé de todos os cidadãos, seus 

funcionários e legisladores não podem representar nenhuma igreja em particular e defender o direito de todas, 

pois caso sejam partidários da igreja dominante passariam a defendê-la contra as minorias, negando assim 

seus direitos. 
146 Como diz Hegel: “Por esta legislação alheia, pois, o entendimento e a razão foram privados de sua 

liberdade; quer dizer, da capacidade de responder a leis que lhe são próprias, que estão fundadas em sua 

natureza, e já não existe a liberdade de decidir-se ‘centrar’ em uma Igreja ou deixar de fazê-lo, o Estado, por 

mais que suas intenções hajam sido excelentes, traiu o direito das crianças ao livre desenvolvimento das 

faculdades da alma.” In: Hegel, A Positividade, Escitos de Juventud, p.112. Cf. também Hegel, Positivität, 

In: Frühe Schriften, p.156-157: “dass die Vernunft und Verstand es nicht wagen kann und darf, seiner 

Freiheit sich bewusst zu werden und sie auch über religiöse Gegenstand zu gebrauchen, so hat die Kirche die 

Möglichkeit der freien Wahl und Entschliessung ihr Mitglied zu sein, worauf sie doch allein ihre Ansprüche 

auf jemand gründen kann und will, ganz hinweggenommen, das natürliche Recht der Kinder einer freien 

Ausbildung der Fähigkeiten verletzt und sich Sklaven anstatt freier Bürger erzogen”. Esta posição de Hegel 

está inteiramente de acordo com o escrito de Kant O que é o Esclarecimento?. 
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3.4.1.O Contrato da Igreja. 

 

 

Agora iremos acompanhar a reflexão que Hegel faz sobre Igreja, enquanto esta se 

torna Estado eclesiástico assentado em um contrato que abrange todos os fiéis, os quais se 

tornam, por essa razão, obrigados a acatar as regras que a Igreja impõe a seus membros. 

O contrato é uma forma pela qual os indivíduos se comprometem a obedecer a 

preceitos por eles acordados e que, com isso, dão origem a um Estado civil. Na tradição 

filosófica, essa idéia de contrato, ou pacto social, surgiu com o filósofo inglês Thomas 

Hobbes e foi seguida por John Locke e Jean Jacques Rousseau. Tal contrato surge da 

necessidade dos homens criarem uma ordem superior que possa pôr limite às liberdades dos 

indivíduos que, em um estado natural, estão em condição de infligir dano aos outros, pela 

ausência de um limite imposto a esta mesma liberdade; assim, cada indivíduo se submete à 

vontade geral que é representada pela lei. 

 No que diz respeito ao contrato da Igreja, Hegel parte do princípio de Rousseau, 

segundo o qual em um Estado civil todos estão submetidos à vontade geral através da lei
147

. 

Quando esta assume a condição de Estado eclesiástico passa então a impor a todos a sua fé, a 

qual deveria ser fruto de uma livre escolha individual. Tal poder está fundado em um 

consentimento dos fiéis que consideram as leis promulgadas pela Igreja como leis de fé. Esta 

promulgação se dá através dos funcionários da Igreja, instituídos enquanto legisladores (os 

bispos) de todo o povo que, se no princípio do Cristianismo, eram escolhidos por todos 

passaram a ser escolhidos pelos próprios funcionários da Igreja (cardeais), o que impediu ao 

povo a participação em suas decisões. Estes bispos se reuniram em concílios e criaram a 

legislação canônica que devia ser acatada por todos os membros. 

Segundo Hegel, então: 

A Igreja, nos primeiros séculos de sua expansão, era, com efeito, 

essa república representativa, e se pode ver nisso um notável conflito 

entre dois princípios: o princípio da liberdade de opinião de cada 

                                                 
147

 Rousseau, J.J. op.cit., p.29-31. 
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congregação e de seus representantes, e o principio segundo o qual é 

um dever submeter-se a maioria dos votos. 
148

 

 

A partir deste conflito, irão surgir as primeiras oposições internas entre as 

comunidades cristãs. A contradição gerou um descontentamento que, por sua vez, levou a 

formação de outros concílios, considerados pela Igreja dominante de latrocínios. A facção 

que se tornava hegemônica impunha a observação de seus estatutos, escolhidos pelos 

funcionários da Igreja, sem a participação dos leigos. Com isso, é indiferente para os fiéis se 

a constituição da Igreja é monárquica, aristocrática, etc., em ambos os casos o direito dos 

fiéis, como diz Hegel, é nulo. Muito embora a Igreja protestante tenha procurado ser fiel ao 

princípio de que a fé é individual e escolhida livremente
149

 e não porque seja da igreja, ela 

permanece, segundo Hegel, na condição acima criticada, por serem seus símbolos de fé e 

seus livros simbólicos fixados pelos teólogos, cuja obscuridade impede que qualquer fiel 

reconheça neles sua escolha individual
150

. 
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 Hegel, Positivität, In: Frühe Schriften, p.162: “Eine solche repräsentative Republik war nun die Kirche in 

den ersten Jahrhunderten ihrer Ausbreitung, und man erblickt dabei einen sonderbaren Konflikt des 

Grundsatzes der Freiheit der Meinungen jeder einzelnen Gemeinde ind ihres Repräsentanten mit dem 

Grundsatz, dass es Pflicht sei, sich der mehrheit der Stimmen zu unterwerfen”. 
149

 Idem, ibidem, Frühe Schriften, p.163. 
150

 Idem, ibidem, Frühe Schriften, p.164. 
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3.4.2.O Contrato com o Estado. 

 

 

Segundo Hegel, quando uma sociedade constituída como Igreja chega a celebrar 

um contrato, seja entre seus membros, seja com outra sociedade, comete uma torpeza, pois 

não é possível considerar a fé como objeto de contrato, já que esta é fruto da livre escolha 

individual; por isso não se pode impor uma fé a alguém, dado que todos têm a liberdade de 

assumi-la ou mesmo deixá-la quando quiser. 

A partir disso também é questionável a exigência que fazia a Igreja Católica aos 

protestantes de pagar impostos, taxas, entre outras tributações derivadas dos aluguéis de 

edifícios e congregações, tributações que a Igreja protestante, em virtude de sua ruptura, não 

estaria obrigada a pagar. Com isso se vêem os inconvenientes que surgem quando uma Igreja 

assume a condição de Estado eclesiástico e arroga para si direitos que só um Estado civil 

poderia fazê-lo. Já os protestantes tiveram muitas dificuldades em conseguir sua 

independência do poder secular e garantir o livre exercício de seu culto, como diz o próprio 

Hegel, ele mesmo protestante: 

Assim os protestantes pagaram com muito sangue a liberdade – 

assegurada (logo) na constituição do Império – de sua fé e seu culto; 

sem dúvida, nos tratados de paz o contrato sempre está redigido de 

tal maneira que os príncipes católicos assumam a obrigação – frente 

à Igreja evangélica e reformada – de proteger o culto e as 

propriedades das mesmas. A essência das Igrejas protestantes foi (ao 

mesmo tempo) solenemente declarada nas confissões e nos Livros 

Simbólicos das mesmas.
151

 

Hegel define, pois, o direito de religião como um direito civil, que deve ser não 

apenas garantido, mas assegurado pelo Estado civil. Este direito consiste na escolha de sua 
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 Hegel, Positivität, In: Frühe Schriften, p.168-169: “So haben die Protestanten die 

reichskonstituitionsmässige Freiheit ihres Glaubens und Gottesdienstes mit vielen Blute erkauft – aber in allen 

Friedensschlüssen ist der Vertrag immer so abgefasst, dass die katholischen Fürsten gegen die evangelische 

und reformierte Kirche die Verpflichtung, ihren Gottesdienst, ihr Eigentum zu schützen, auf sich genommen 

haben. Worin nun das Wesen der Protestantischen Kirchen bestehe, dies haben diese in ihren Kofessionen und 

Symbolen feierlich erklärt”. 
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fé, em seu exercício e no direito de permanecer nesta enquanto lhe interessar. Este direito é, 

pois, individual enquanto se é cidadão e não somente porque seja membro de uma 

determinada Igreja. Tal direito foi proposto pela Igreja protestante, por Lutero e por Calvino 

em seus Livros Simbólicos. Como já foi dito acima, fica claro então o sentido da palavra 

protestante, como a comenta Hegel: 

Na época recente grandes homens reivindicaram o sentido 

(fundamental) da palavra ‘protestante’. Afirmaram que esta se aplica 

a um homem ou Igreja que não se tem atado a determinadas normas 

de fé inalteráveis, senão que ‘protesta’ contra toda autoridade em 

questões de fé, contra todas as obrigações que contradizem sagrados 

direitos humanos...Estes homens viram também as conseqüências em 

que ocorre ao Estado eclesiástico frente aquele direito eterno, se 

considera que toda sua constituição interna repousa em determinados 

símbolos e que a manutenção afanosa de uma fé estrita nos mesmos 

pertence a seus deveres.
152

 

Assim, a Igreja, ao fazer qualquer tipo de contrato que surge somente da 

sociedade civil, comete uma injustiça contra si mesma e seus membros, sejam contratos 

feitos com todos seus membros, seja com alguns deles
153

. Como conseqüência desta 

assimilação de um Estado civil no Estado eclesiástico, surgem determinadas garantias 

assumidas por este último: a) a proteção e a conservação da fé, b) a regulamentação de um 

culto religioso adequado a ela e, finalmente, c) a estimulação daquelas características de seus 

membros que são adequadas ao ideal eclesiástico da perfeição. 
154

  

A proteção e a conservação da fé é um dever do Estado, ou seja, faz 

necessariamente parte do contrato, o que permite, assim, que os indivíduos possam 
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 Hegel, Positivität, In: Frühe Schriften, p.170-171: “dass alle jene Verträge der Kirche mit fremden Staaten 

für die den symbolischen Büchern anhängende Kirche gemacht wurden und in welche Inkonsequenzen gegen 

jenes ewige Recht der kirchliche Staat verfalle, wenn er innerhalb seiner den ganzen Vertrag dieses Staats auf 

gewissen Symbolen beruhend glaube und also den pünktlichen Glauben an dieselben mit Eifer bewahren zu 

müssen für Pflicht halte, - haben grosse Männer in neueren Zeiten dem Begriffe des Namens der Protestanten 

den Sinn vindiziert, das er einen Menschen oder eine Kirche bedeute, sie sich nicht an gewisse 

unveränderliche Glaubensnormen gebunden habe, sondern die gegen alle Autorität in Glaubenssachen, gegen 

alle Verpflichtungen, die jenem heiligen Rechte widersprächen, protestiere”. 
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 Idem, ibidem, Frühe Schriften, p.171 
154

 Idem. 
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livremente exercer sua fé e seu culto, mesmo quando esta fé não seja a da maioria. Essa idéia 

é uma conquista moderna que só pôde ser garantida a custa de derramamento do sangue de 

milhares de protestantes e católicos, nas guerras religiosas da Europa. A Igreja não pode 

exigir de alguém que permaneça sob sua tutela, nem pode puni-lo por não fazê-lo. O Estado 

garantirá a fé enquanto universal, mas não enquanto de determinada Igreja particular. A 

Igreja Católica da época de Hegel, elevada à condição de Estado eclesiástico, tratava os 

dissidentes de sua fé como rebeldes e os excluía de seus direitos civis. Esta deformidade é 

fruto, como já vimos, do caráter positivo que assumiu a Igreja. O contrato eclesiástico 

assimilou por completo o contrato da sociedade civil e do Estado, assim como seus 

respectivos direitos
155

. 

Em relação ao culto, entendido enquanto dever do fiel diretamente relacionado 

com Deus e que não é dedutível de quaisquer outros direitos (apesar do que aconteceu com o 

Estado eclesiástico), não deve ser ele objeto de contrato. Da mesma forma que a fé, deve ser 

da livre aceitação por parte dos fiéis. O culto é, pois, um ritual espontâneo dirigido à 

divindade, não uma obrigação eclesiástica regulada por mandamentos. Porém o culto se 

tornou possessão do próprio clero, que o administra e regula segundo os critérios 

estabelecidos pela Igreja: 

Estas diferentes funções estão geralmente reunidas, e de uma 

maneira muito natural, no clero. Seus membros não são somente 

mestres livres da verdade eclesiástica, senão também funcionários 

encarregados pela Igreja de proteger a fé; são ademais sacerdotes 

que oferecem em nome do povo orações, sacrifícios, etc., a 

divindade, ou que dirigem ao povo em tais atos, pondo-se a sua 

frente. Ademais, tem como uma de suas tarefas principais incitar, 

pelo ensinamento dogmático de sua Igreja, por sua moral pessoal e 

por seus cuidados e admonições, ao que se chama piedade ou temor 
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a Deus; portanto, hão de ter tonalidade e matiz diferentes em cada 

uma das igrejas.
156

 

É, porém, no que diz respeito à moralidade e a sua promoção, o que mais se 

modificou com a difusão do Cristianismo e a transformação da Igreja em Estado, pois a 

moralidade também se converteu em assunto do Estado, ou seja, o que dependia do livre 

arbítrio se tornou um dever, e em parte, em um direito da Igreja. O sistema moral da Igreja 

tornou-se algo que não mais dependia da autonomia racional do indivíduo; porém, como já 

vimos, em algo estabelecido de fora, ou seja, em um dever imposto e em uma obrigação, a 

qual todos deviam se submeter. 

Esse despotismo eclesiástico é uma dominação dos indivíduos que perdem a 

possibilidade de agir segundo a determinação moral que lhes é intrínseca e dependente 

apenas da universalidade racional. Esta forma de estabelecimento de regras e mandamentos 

sem referência a autonomia moral dos homens, que requer sempre novos complementos da 

lei, foi criticado por Jesus em seu ensinamento moral. Surge, com isso, um ascetismo e uma 

forma de casuística
157

 em que os atos e até os sentimentos devem ser controlados para se 

adequarem aos critérios estabelecidos pela Igreja. 

O que vemos então é que no Cristianismo houve um retorno a uma forma de 

Judaísmo em que tudo está submetido a uma legislação exterior aos indivíduos. Isto também 

é observado por Hegel no período de Frankfurt na obra O Espírito do Cristianismo e seu 

destino. Assim explicita Hegel, logo no início desta obra, quando fala do Espírito do 

Judaísmo: 

Assim, os cristãos voltaram para lá onde estiveram os judeus. A 

característica da religião judia – a servidão sob uma lei – a 

encontramos de novo na Igreja cristã, por mais que os cristãos se 
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 Idem, ibidem, Frühe Schriften, p.178: “Diese verschiedenen Funktionen sind gewöhnlich und sehr 

natürlich vereinigt: die Geistlichen sind nicht nur freie Lehrer der kirchlichen Wahrheit, sondern zugleich 

Beamte, denen die Pflicht der Kirche, den Glauben derselben zu schützen, anvertraut ist, ferner Priester, d.h. 

die teils im Namen des Volks der Gottheit die Gebete, Opfer usw. darbringen, wodurch man sich bei 

derselben in Gunst setzen zu können vermeint, teils dabei dem Volke Anleitung geben und sich dabei an die 

Spitze stellen. Ausserdem ist es noch vorzüglich ihr Amt, teils durch die dogmatische Lehre der Kirche, teils 

durch ihre Moral und sonstige Aufsicht und Ermahnungen das hervorzubringen, was man Frömmigkeit, 

Gottesfurcht nennt, und die also jeder Kirche einen anderen Ton und Strich haben muss”. 
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 Hegel, Positivität, In: Frühe Schriften, p.184. 
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felicitem de haver-se liberado dela. A diferença se encontra, 

parcialmente, nos meios (para impor a lei); os deveres religiosos dos 

judeus eram de certo modo deveres que tinham que se cumprir pela 

força, ainda que na Igreja Cristã tenham, em parte, o mesmo caráter: 

aquele que não os cumpre é, todavia executado em alguns lados, e 

quase em todas as partes se vê privado de seus direitos cívicos.
158

 

Em que pese a semelhança entre Judaísmo e Cristianismo, aquele decretava antes 

de tudo ações, enquanto que o Cristianismo positivo decreta sentimentos e disposições de 

ânimo. Por essa razão, como diz Hegel, a Igreja não conseguiu nada mais que legalidade e 

não a moralidade que pressupunha incutir. Como conseqüências desta tentativa de impor 

sentimentos se fez com que os indivíduos na verdade se auto-enganassem, porque se 

tratavam de sentimentos artificiais, de uma falsa tranqüilidade em relação a sua condição 

moral, de uma forma de hipocrisia. 
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 Hegel, Positivität, In: Frühe Schriften, p.184: “...und die Christen sind wieder dahin gekommen, wo die 

Juden waren; das Charakteristische der jüdischen Religion – die Knechtschaft unter einem Gesetze, von der 

frei geworden zu sein die Christen sich so sehr Glück wünschen – findet sich auch wieder in der christlichen 

Kirche. Der Unterschied besteht zum Teil in den Mitteln, indem die religiösen Pflichten der Juden 

gewissermassen auch Zwangspflichter waren, welches sie zum Teil in der christlichen Kirche auch sind, 

indem derjenige, der sie unterlässt, hier und da noch verbrannt, fast allgemein aber der Rechte seines Staats 

beraubt wird”.  
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4. Positividade e Reconciliação no Cristianismo. 

 

 

4.1.Introdução. 

 

Como vimos até aqui, o itinerário de Hegel em sua reflexão sobre a questão da 

Religião cristã o levou (inicialmente no período bernês) à compreensão do caráter moral da 

religião de Jesus e de sua contraposição à positividade da religião judaica (em A Vida de 

Jesus); posteriormente procura descobrir e demonstrar que a positividade do cristianismo em 

sua época se deve a um processo histórico no qual o cristianismo passa de uma comunidade 

moral a um Estado eclesiástico e no qual a Igreja assume prerrogativas que antes competiam 

ao Estado civil (em A Positividade da religião cristã). Esta nova compreensão será 

fundamental para o desenvolvimento de sua concepção da religião cristã e de sua relação 

com a política. 

No período posterior, especificamente no de Frankfurt (1796-1800), Hegel sofrerá 

uma transformação na forma de abordar os temas relacionados ao Cristianismo e à 

Positividade. Destacam-se nesse período as questões de cunho histórico e moral, entre elas o 

espírito do Judaísmo e do Cristianismo, o crime, a punição e a reconciliação do criminoso 

com seu destino através do amor. Também se destacam neste período as obras: O primeiro 

programa de um sistema do idealismo alemão de 1796-1797, Esboços para o espírito do 

Judaísmo (1796-1798), Esboços sobre Religião e Amor (1797-1798), Amor e Propriedade, 

Espírito do Cristianismo e seu destino (1799) e A Constituição alemã (1798-1799).  

Ao contrário do período bernês, Hegel goza agora de certa satisfação
159

, pois em 

Frankfurt passa a ser preceptor de uma família da aristocracia frankfurtiana
160

 (a família 

Gogel), bem como está em contato com Hölderlin
161

, que muito o influenciou neste período 
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 Wiedmann, F. Hegel, p.25. 
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 Idem. 
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 Idem, p.24-25. Hölderlin compartilha com Hegel a idéia de um Estado e uma Igreja diversa daqueles que 

eles conheciam em sua época. A influência dos gregos é profunda em ambos os pensadores, em especial no 

que diz respeito à possibilidade dos cidadãos serem determinados por leis que eles mesmos fazem para si 

mesmos, como na Grécia antiga. No Hiperion de Hölderlin a crítica ao Estado despótico é evidente neste 

trecho: “Uma casca grossa envolvendo o germe da vida e nada mais. Isso é o Estado. É o muro que ladeia o 
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no campo da estética, da poesia e no ideal helênico. É a ele que Hegel dedica seu poema 

Eleusis (1796)
162

, o qual é perpassado por uma profunda inspiração panteísta
163

 e mística
164

.  

Além disso, é notável seu interesse pelo Evangelho de João
165

, do qual extrai profundas 

reflexões sobre a Trindade e o ensinamento de Jesus em relação ao amor
166

. Neste mesmo 

período, no ano de 1799, morre seu pai, deixando-lhe uma pequena herança. 

As idéias de ‘Amor’ e ‘Vida’
167

, no pensamento do Hegel de Frankfurt, são um 

avanço em relação às suas concepções filosóficas, pois estes conceitos assumem a condição 

de princípios metafísicos necessários para a reconciliação da realidade. O Amor é, para 

Hegel, a unidade dos contrários que mantém a diferença em si mesma. Esta concepção 

reconciliadora é o pressuposto daquilo que no pensamento da maturidade será o fundamento 

da dialética que resolve as oposições numa unidade sintética
168

. Além destes novos conceitos, 

se tornarão também característicos de seu pensamento outros como ‘suspensão’ (ou 

‘superação’), ‘evolução dialética’ e ‘reconciliação’
169

. Também devemos dar relevo a outras 

idéias desenvolvidas neste período, como a de ‘Destino’ individual (que remonta às tragédias 

gregas, como Rei Édipo e Antígona de Sófocles) e de um povo, de ‘Espírito’ de um povo e de 

uma religião, os quais possibilitam compreender a ‘Vida’ deste povo e desta religião que se 

                                                                                                                                                     
jardim dos frutos e das flores humanas”. Holderlin, Hipérion ou O Eremita na Grécia. Tradução brasileira 
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 Hegel, Eleusis, In: Frühe Schriften, p.230. 
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 Hegel posteriormente se oporá ao panteísmo, em sua leitura de Spinoza nas Lições sobre Filosofia da 
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 Hegel, Der Geist , In: Frühe Schriften, p.274-418. 
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 Segundo Bernard Bourgeois em sua obra O Pensamento político de Hegel, o conceito de ‘Vida’ em Hegel 
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op.cit, pág.49.  
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Baum. Die Entstehung der Hegelschen Dialektik, Bonn, Bouvier Verlag, 1986. 
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manifestam na história, como é o caso do ‘Espírito do Judaísmo’ e o ‘Espírito do 

Cristianismo’
170

. 

É necessário também enfatizar que o que vai distinguir o Hegel do período de 

Frankfurt dos anteriores (de Tübingen e Berna) será a concepção do processo histórico 

desenvolvida por ele, mas já presente no pensamento de Fichte e Schelling. Isso se tornará 

evidente em seus escritos de maturidade, em especial na Fenomenologia do Espírito, nos 

Princípios da Filosofia do Direito e por fim nas Lições sobre Filosofia da História.  

Como bem observa Jean Hyppolite: 

A experiência das totalidades históricas é, sem duvida, a experiência 

fundamental de Hegel, aquela que ele vai tentar integrar no 

idealismo alemão (...) O idealismo filosófico precisava de pensar o 

homem na sua história concreta e de encontrar assim, no homem, o 

espírito.
171

   

Também nesse período da filosofia clássica alemã estão em voga as idéias 

panteístas derivadas da leitura do pensamento de Spinoza
172

, feitas por poetas e filósofos 

alemães de então, tais como Schelling, Herder, Jacobi e Mendelssohn. Esta leitura de 

Spinoza levará a uma profunda mudança nas concepções idealistas que tinham em Kant seu 

principal centro de gravitação. Segundo Dilthey, o período de 1795 a 1800 do pensamento 

hegeliano revela uma profunda influência destas concepções panteístas e místicas, advindas 

do movimento que vinha se desenvolvendo na Alemanha nesta época, tanto na poesia, quanto 

na religião e na filosofia de Hölderlin
173

, Schlegel, Novalis e Schleiermacher
174

. 
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Como nos informa Dilthey, em sua pesquisa sobre o jovem Hegel: 

O novo panteísmo se diferencia do de outros tempos, sobretudo 

porque a interpretação do dado a base de uma conexão espiritual se 

converteu em um método consciente, bem fundado na teoria do 

conhecimento de Kant e de Fichte e em seus conceitos filosóficos 

transcendentais de uma conexão necessária e universal do espírito.
175

 

De Berna a Frankfurt, Hegel passa por uma série de mudanças no seu pensamento 

filosófico; entre estas mudanças podemos citar a evolução no tratamento de questões que no 

período bernês se voltavam apenas para a moral e a política, desconsiderando aquelas de 

natureza lógica e metafísica. Também aqui muda a perspectiva em relação ao cristianismo, o 

qual passa a ser visto de forma diferente. Neste período Hegel desenvolve os germes de seu 

sistema filosófico, ao entender o Judaísmo segundo uma concepção de separação do real, 

alienante, o que o distingue do cristianismo, que busca a reconciliação de Deus com o 

homem e com o mundo. A partir disso desenvolver-se-ão os germes do método dialético, 

cuja pretensão é a resolução da separação e da divisão, a reconciliação dos contrários, 

questão que será matéria das discussões presentes nos escritos do período de Jena, em 

especial naquele sobre a Diferença entre os sistemas de Fichte e Schelling (1801)
176

.  

Na concepção de Gyorgy Lukács, em sua obra sobre o jovem Hegel
177

, o 

pensador alemão procurou encontrar uma forma de reconciliar o indivíduo moderno com a 

sociedade burguesa, seguindo uma tradição que vinha das concepções estéticas e filosóficas 

dos humanistas alemães, em especial de Goethe e de Schiller
178

, os quais buscavam, através 

de seu humanismo, resolver as contradições no seio da sociedade capitalista, cujas mazelas 

impediam que indivíduo e sociedade pudessem fazer parte de um todo integral, pois o 

indivíduo burguês é um sujeito atomizado, isolado e preso à sua privacidade, revelando um 
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completo antagonismo em relação aos gregos, cujo ideal de vida política tanto influenciou 

estes pensadores. 

Hegel, segundo Lukács, procura resolver estas contradições se opondo à forma 

mais objetiva e mais palpável na sociedade, a saber, a positividade que, desde as obras de 

Berna, tem sido tema de suas discussões e que, em Frankfurt, levará a uma crise e posterior 

evolução na forma do filósofo pensar a sociedade e a história. O filósofo alemão na leitura de 

Lukács, fica porém, limitado a uma resolução puramente religiosa, decorrente das 

concepções místicas adotadas neste período. Hegel busca, então, no conceito de religião, uma 

forma superior na qual as contradições não resolvidas do amor
179

 (que fica limitado às 

relações privadas entre os indivíduos) poderiam encontrar sua resolução
180

. Ao contrário de 

Lukács, consideramos que esta tentativa de resolução das contradições a partir da religião, 

longe de ser uma limitação é, na verdade, a forma que permite ao filósofo encontrar os 

elementos que possibilitarão a compreensão dialética destas contradições e sua resolução.   

É na obra O Espírito do Cristianismo e seu destino (1797) que o filósofo alemão 

desenvolve tais questões, avançando rumo a uma compreensão mais histórica dos problemas 

do Cristianismo; e será a partir dela que toda a reflexão desembocará nas questões dialéticas 

e metafísicas posteriores. Desenvolvidos nesta obra, além da questão do Judaísmo e de sua 

separação em relação ao mundo, encontramos conceitos seminais da filosofia hegeliana, 

sendo talvez uma das mais ricas e profundas de seu período juvenil. Hegel também discute, 

como já afirmamos, a questão da positividade, já tratada nas obras anteriores, a questão do 

crime e do castigo, a idéia do amor enquanto reconciliação, bem como o conceito de destino 

(retirado das tragédias gregas) e, finalmente, a de espírito, que remete ao espírito de um povo 

e de uma religião.  

São esses elementos fundamentais da filosofia do jovem Hegel que iremos 

abordar neste capítulo, em especial a do Judaísmo enquanto alienação, o Sermão da 

montanha, onde está o núcleo do ensinamento de Jesus e, por fim, os temas do destino e da 

reconciliação. 
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3.2. Espírito do Judaísmo: Alienação e Positividade. 

 

 

O escrito de Hegel intitulado Espírito do Cristianismo e seu destino (1797) é um 

dos mais importantes, senão o mais importante, dos escritos do período de Frankfurt. Ele se 

inicia com uma abordagem acerca do espírito do Judaísmo. Aqui, ao contrário das obras 

anteriores, Hegel é mais atento ao Judaísmo, pormenorizando suas limitações e diferenças em 

relação à religião de Jesus
181

. Para o filósofo, o Judaísmo se caracteriza, pois, como uma 

religião da separação e do estranhamento em relação à natureza. Os judeus são um povo que 

busca estar sempre separado de todos, como nos deixa entrever sua idéia de povo escolhido 

por Deus, enfim, como um povo que se distingue de todos os outros.  

A primeira parte do texto de Hegel começa tematizando Abraão, que saiu da 

Caldéia rumo à terra prometida para tornar-se um homem inteiramente autônomo e 

independente, para poder ser chefe. Este mesmo Abraão faz questão de se manter separado, 

isolado de todos os povos vizinhos, de não estabelecer relações com ninguém. Ele é o judeu 

por excelência, aquele que se fecha no ‘gueto’ e se distancia do contato com o outro. Um 

exemplo deste estranhamento é o sinal escolhido por seu deus Javé para distingui-lo dos 

outros povos, a saber, a circuncisão; com este sinal, o judeu seria reconhecido pelo seu povo 

que, segundo o mandamento divino, deveria ser uma nação santa, separada de todos os 

povos. 

O primeiro ato que caracteriza e será decisivo para a compreensão do Judaísmo é 

a “quebra dos vínculos da convivência e do amor, a totalidade das relações com os homens e 

a natureza”
182

. Ao contrário dos exemplos gregos, Danao e Deucalião, por exemplo, Abraão 

não queria amar. Enquanto aqueles amaram através de “relações puras e belas”, Abraão 

queria ser livre até destas relações; era, pois, um homem separado, distinto de tudo e de 

todos. O que o motivava era um espírito de auto-conservação que se mantinha por meio de 

uma “estrita oposição contra todas as coisas”. Como podemos observar, esta separação é o 

que caracteriza o Judaísmo. 
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Ele era um “estrangeiro na terra”, um estranho
183

 que procurou permanecer 

isolado, não entrando em relações com os povos vizinhos, como os egípcios, por exemplo. 

Abraão se aferrou a sua separação e usava de artimanhas e força para levar vantagem diante 

dos outros, recorrendo até mesmo à violência direta, mantendo relações estritamente jurídicas 

e, devemos acrescentar, comerciais que são, pois, uma das características fundamentais do 

povo judeu. 

Neste sentido, o Deus de Israel se adequava ao ideal judaico. Este povo pretendia 

estar relacionado apenas com Javé. Para eles, até mesmo a natureza estava submetida a este 

deus que, para Abraão, era seu único vínculo, sua única referência, um Deus ciumento que 

tinha como prerrogativa a exclusividade. Por essa razão, o povo judeu permaneceu um povo 

desligado do mundo natural, ao contrário dos povos asiáticos que tinham na natureza o 

símbolo da infinitude de Deus
184

.   

O Mundo inteiro que lhe estava em oposição, tinha que ser 

sustentado - para não ser considerado um nada - pelo Deus que era 

alheio ao mesmo; neste Deus não devia participar nada da natureza, 

tudo devia ser dominado por ele. Era também este Deus que 

sustentava outro ser oposto ao mundo inteiro, a Abraão, que 

tampouco tinha podido existir por si mesmo. É unicamente por meio 

deste Deus que Abraão entrou em relação mediata com o mundo, a 

única forma de relação que lhe era possível. 
185

  

Seu ideal, o deus Javé, subjugou tudo, inclusive seu filho Isaac, o qual se 

transformou em carga e moléstia ao seu coração separado de tudo. Já que Abraão não podia 

dominar Javé legou este poder a Ele, tornando-se sujeitado a esta dominação que habitava em 

si mesmo. O sacrifício de Isaac era, pois o símbolo desta dominação interior exercida por 

                                                 
183

 Idem, Der Geist, In:  Frühe Schriften, p.278: “Fremdling auf Erden”. 
184

 Vemos aqui o que podemos considerar o germe da distinção entre a arte simbólica e a arte clássica, e entre 

as religiões da natureza e da individualidade espiritual, feita por Hegel na Estética e na Filosofia da Religião. 
185

 Hegel, Der Geist, In: Frühe Schriften, p.279: “Die ganze schlechthin entgegengesetzte Welt, wenn sie 

nicht ein Nichts sein sollte, war von dem ihr Fremden Gott getragen, an dem nichts in der Natur Anteil haben 

sollte, sondern von dem alles beherrscht wurde. Auch von ihm hatte das andere der ganzen Welt 

Entgegengesetzte, das als solches ebensowenig hätte sein können, - hatte Abraham Haltung, welcher durch 

ihn auch allein in mittelbare Beziehung mit der Welt, die einzige ihm mit der Welt möglich Art von 

verbindung kam ”. 



 87 

Deus sobre Abraão. Seu Deus era diferente dos outros deuses nacionais, e por isso 

“reivindicava que só ele era Deus e esta nação era a única que tinha um Deus” 
186

. 

Como veremos adiante, Abraão representa em sua pessoa o destino judaico, ou 

seja, ele carrega em si todo o posterior desenvolvimento de seu povo. É assim que se revela 

no destino do povo judeu o ‘espírito’ que está em sua base. 

Como se apresentava à fantasia e à memória dos judeus a sua libertação? 

Escravos do Egito, os judeus nunca foram capazes de lutar por sua liberdade, nem 

mesmo se revoltaram. Foi então o próprio Javé que decidiu libertá-los através de um 

escolhido, Moisés. Moisés mesmo sentiu-se inibido em tentar liderar um povo que se 

acomodou à escravidão. Por isso ele falava em nome do Deus Eterno que ele devia 

representar ante o faraó e usou de artifícios fantásticos, como os milagres, para convencer o 

povo de suas intenções em libertá-lo. Este se inquietava com os rigores pelos quais devia 

passar chegando a maldizê-lo. A história da libertação dos judeus inicia-se com a tentativa de 

convencer o faraó da necessidade de libertar o povo para adorar seu Deus no deserto; para 

isso Moisés enfrentou os sacerdotes egípcios com sinais miraculosos. Apesar disso, quando o 

povo se viu na provação do deserto, passou então a murmurar contra o próprio Moisés. Tais 

eventos nos mostram que, desde seu início, o povo judeu não foi capaz de se libertar por 

conta própria, mas permaneceu dependente de algo exterior. Tal libertação foi um ato alheio 

à sua vontade.   

Desde seu início, os judeus foram um povo dependente. Sua libertação não foi o 

ato heróico de um povo convicto de sua liberdade; não lutaram pela sua liberdade, nem 

mesmo fizeram uma guerra para alcançá-la. Seus inimigos foram vencidos pelo seu Deus que 

lutava por eles. Eles não sentem o orgulho de ter conquistado tal libertação, mas “sentem 

unicamente ante o mal alheio à satisfação do covarde quando seu inimigo cai sem que ele 

intervenha, só tem consciência do mal que se cometeu em seu favor, porém não a 

consciência da valentia que permite verter em lágrima pela dor que necessariamente 

causa”
187

. 
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Segundo Hegel, “os judeus foram vencedores sem luta”, pois todo o processo de 

libertação não foi fruto de sua auto-determinação, mas uma ação do próprio Deus, que 

intimou os egípcios através de um ataque invisível de sua parte. 

Não é então nenhum milagre que este povo, que em sua liberdade 

teve um comportamento de escravo, expressava ante toda dificuldade 

ou perigo posterior seu arrependimento por haver deixado o Egito, e 

seu desejo de voltar a esse país, demonstrou assim que o curso de 

sua libertação estava desprovido de alma (própria) e do sentimento 

da necessidade da libertação.
188

 

No curso destes acontecimentos foi necessário da parte de Moisés impor um 

pesado jugo para que este povo dependente pudesse orientar-se em sua conduta; daí a 

necessidade da lei e dos mandamentos, que passaram a ser a forma pela qual eles tinham sua 

“liberdade” resguardada. Seu libertador tornou-se seu legislador; isto é, aquele que lhe 

liberava de um jugo lhe impôs um outro. Como uma nação passiva seria auto-legislante? 

Como iriam valorizar o que não lutaram para conseguir? 

Sua legislação estava baseada no espírito herdado de seus antepassados, o objeto 

infinito, seu Deus, o sujeito único, antítese de si mesmo. Daí, segundo Hegel, o caráter 

niilista e vazio do povo judeu. Este povo é algo apenas diante do objeto infinito que os fez, 

seu Deus Javé. O sujeito infinito tinha que ser invisível para não ser limitado e fixado em 

alguma forma. Por isso, toda figura lhes era proibida. Por essa razão, eram incapazes de fruir 

a beleza como os gregos, sendo assim um povo “inestético”
189

. O combate à idolatria entre os 

judeus tinha um pressuposto epistemológico, qual seja, o da impossibilidade de determinar 

                                                 
188

 Hegel, Der Geist, In: Frühe Schriften, p.282: “Es ist kein Wunder, das dieses in seinem Freiwerden sich 

am sklavischen betragende Volk der jeder in der Folge vorkommenden Schwierigkeit oder Gefahr durch die 

Reue, Ägypten verlassen zu haben, und den Wunsch, wieder dahin zurückzukehren, zeigte, dass es ohne Seele 

und eigenes Bedürfnis der Freiheit bei seiner Befreiung gewesen war”. 
189

 O termo ‘inestético’ diz respeito à separação feita pelos judeus, entre o espiritual e o sensível, ou seja, os 

judeus não viam nada de divino na natureza e nas formas esculturais artísticas, os ídolos, diferentemente dos 

gregos, cuja religião é aquela em que há uma perfeita adequação entre o espiritual e o sensível, e que por isso 

será denominada por Hegel, na Estética, de religião estética, onde floresceu a Arte Clássica.  



 89 

Deus. Ou seja, nesta religião, percebemos a separação entre finito e infinito, entre ser e 

pensar
190

.  

Para os judeus, a existência de Deus não é uma verdade acessível por meio da 

razão, mas um mandamento, algo que lhes é imposto de fora, pois eles são totalmente 

dependentes de Deus. Não há aqui a possibilidade de conhecer a Deus a partir da 

consciência, pois sua existência é algo estabelecido segundo uma revelação que lhes é 

transmitida, como uma obrigação. Por Deus estar separado da Natureza e do homem, não é 

possível conhecê-lo seja na primeira, seja no segundo.  

Aqui repousa a diferença entre o povo judeu e o povo grego: este último é aquele 

povo em que a arte por excelência se manifesta. A partir disso Hegel desenvolverá, 

posteriormente, nas obras de maturidade, sua concepção da arte clássica e da religião estética 

dos gregos
191

.  

O que caracterizará a distinção entre a unidade da vida grega é o seu caráter de 

unidade imediata, algo diferente do que se percebe no mundo moderno, que é caracterizado 

pela individualidade ou pela particularidade, como observará Hegel nos Princípios de 

Filosofia do Direito. Tal fragmentação e individualização da sociedade moderna exige que 

sua unidade só possa ser concebida como unidade mediata
192

, ou seja, perpassada pela 

categoria da particularidade. Hegel perceberá este elemento irrecusável do espírito da 

modernidade. O Cristianismo terá, pois, como tarefa, incluir a particularidade e a 

individualidade não presentes no pensamento clássico. 

Esse caráter alienante de separação e divisão é marcante no Judaísmo. Isto será 

compreendido nas obras de maturidade de Hegel como um princípio
193

. Exemplo disso é o 

objeto de veneração invisível, “o Santo dos Santos”: seu centro misterioso era um vazio, isto 

é, sua religião se assentava na indeterminação, em algo inalcançável. Para os judeus, ao 

contrário dos gregos, o sagrado era inacessível, invisível, serviam a um Deus do qual não se 
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tinha imagem nem figura, suas epifanias não eram manifestações suas enquanto tais, mas 

apenas sinais de sua presença. O seu sábado e suas festas anuais (Páscoa, Tabernáculos) 

remetiam ao descanso das obras dos escravos, enfim, um dia vazio, isto “só podia ocorrer a 

um legislador de um povo para o qual o estado supremo era a unidade triste, não sentida, de 

um povo que contrapunha à vida de seis dias de trabalho de seu Deus, a dar nova vida ao 

mundo frente a esse mesmo Deus; considerava isso uma dissipação estranha a ele pela qual 

logo desejava descansar.”
194

  

Hegel contrapõe gregos e judeus, mostrando que os gregos enquanto 

republicanos, independentes e livres, são um povo que tem em si mesmo o princípio a partir 

do qual orientam sua conduta e sua vida política, constituindo-se em um povo que se auto-

determina racionalmente. Os Judeus, ao contrário, não são livres, nem proprietários, são 

incapazes, portanto da autonomia, da legalidade e da propriedade; são, assim, um povo 

dominado e dependente. Entre os judeus não há direito público, mas dependência de todos 

frente ao soberano invisível, Javé, estando submetidos a uma Teocracia. 

Esta comparação e contraposição entre gregos e judeus já foi discutida no capítulo 

anterior, em especial na obra sobre a Positividade da Religião da cristã, quando Hegel fala 

da diferença entre os discípulos de Jesus e os discípulos de Sócrates. É claro que aqui há uma 

diferença, uma vez que, na obra sobre a Positividade, Hegel mostra a dependência dos 

discípulos de Jesus em relação a seu mestre e, no Espírito do Cristianismo e seu destino, o 

acento está não na relação entre mestre e discípulo, mas no caráter do povo judeu enquanto 

tal.  

Tais são, então, as conseqüências do destino original judeu: 

Todos os estados consecutivos do povo judeu - incluindo o estado 

miserável, sórdido e mesquinho em que se encontram até hoje em 

dia - não são senão as conseqüências e desenvolvimento de seu 

destino original. Foi este destino – um poder infinito que eles se 

opuseram como algo inconciliável – o que os maltratou e os 
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maltratará até que o reconciliem pelo espírito da beleza, superando-o 

através da reconciliação.
195

  

O destino do povo judeu é estar separado de Deus e da Natureza, por isso seu 

estado é a conseqüência de seu destino, o qual é preciso reconciliar. Este será o projeto de 

Jesus que será seguido por sua comunidade
196

. 

Como vemos, os judeus estão dominados sob o peso de uma legislação que lhes é 

exterior, e que os submete de forma tal que não podem ser vistos como senhores de si 

mesmos. Para eles a divindade é algo alheio e distante, um ser transcendente e invisível. Já os 

gregos, como vimos, são um povo que tem autonomia e cuja relação com a divindade é de 

proximidade; seus deuses não estão distantes, mas fazem parte de sua vida. 

Em alguns momentos de sua história, os judeus participam de uma situação em 

que lhes é permitido experimentarem a condição de liberdade e independência (como no 

período dos juízes), bem como de contato com outros povos, com seus deuses e com a 

natureza, o que lhes possibilita uma vida menos medíocre, mas esta situação é logo 

transformada na medida em que renasce o “odium generis humani”
197

 característico deste 

povo, o que o faz se separar de tudo e retomarem seu Deus único. 

Mesmo sob a monarquia, a vida judaica está limitada a uma tirania, já que apenas 

o rei é livre
198

. Será neste período que surgirão os profetas, como denunciadores dos abusos 

do poder por parte dos reis, intentando retomarem a unidade antiga; mas mesmo assim não 

passaram, segundo Hegel, de “fanáticos frios”
199

 que, ao invés de suscitarem uma forma de 

libertação, pretendiam resgatar um espírito prostrado e submetido ao Ideal Infinito. 

A partir disso, surgirá a esperança de um libertador do poder alheio, o Messias, 

que encarnaria o ideal buscado por um povo passivo e submisso; reflexo disso são as seitas 

surgidas neste período, como a dos os fariseus, por exemplo, que se apegavam à objetividade 
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 Hegel, Der Geist, In: Frühe Schriften, p.292: “Alle folgenden Zustände des jüdischen Volks, bis auf den 

schäbigen, niederträchtigen, lausigen Zustand, in dem es sich noch heutigentags befindet, sind weiter nichts 

als Folgen und Entwicklungen ihres ursprünglichen Schicksals, von dem – einer unendlichen Macht, die sie 

sich unüberwindlich gegenübersetzten – sie misshandelt wurden und so lange werden misshandelt werden, bis 

sie es durch den Geist der Schönheit aussöhnen und so durch die Versöhnung aufheben”. 
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 Bourgeois, La penseé politique de Hegel, p.50. 
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 Hegel, Der Geist, In: Frühe Schriften, p.293. 
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 Esta é uma característica do despotismo oriental, o qual Hegel explicitará nos Princípios da Filosofia do 

Direito, parágrafo 355, e nas Lições de Filosofia da História. 
199

 Hegel, Der Geist, In: Frühe Schriften, p.295: “kalte Fanatiker”. 
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da lei, os saduceus, que visavam uma vida variável e os essênios, que desejavam encontrar 

algo de eterno na vida em comum
200

. 

A condição dos judeus, segundo Hegel, é em si mesma deplorável: 

A tragédia judia não é uma tragédia grega; não pode suscitar nem 

temor nem compaixão, pois ambos surgem unicamente do destino do 

erro necessário de um ser belo; sua tragédia não pode suscitar senão 

o horror. O destino do povo judeu é o de Macbeth, que, ao 

abandonar os mesmos vínculos da natureza, se aliou com seres 

alheios e que, ao pisotear e destruir, no serviço dos mesmos, todo o 

sagrado da natureza humana, tinha que ser abandonado por seus 

deuses (posto que estes eram objetos, e ele seu servo) fechando-se 

em sua mesma fé.
201

 

Com a aparição de Jesus, os judeus enfrentarão um novo desafio na compreensão 

da lei e da sua relação com a divindade. Jesus é aclamado como o Messias que irá salvar seu 

povo da dominação política romana, porém, sua missão está além de uma simples libertação 

política, pois seu ensinamento vai ao sentido de fazer uma distinção entre legalismo e 

moralidade. Jesus não enfrenta apenas uma parte do Judaísmo, mas este em sua totalidade; 

ele busca reconciliar o povo judeu com seu destino e levar-lhe a relações livres e belas
202

. 

Na parte seguinte, veremos como Jesus se distancia do Judaísmo tradicional, 

apontando para uma nova concepção de moral alicerçada no Sermão da Montanha, onde 

Hegel apresenta a idéia de reconciliação do homem com seu destino por meio do amor.  
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 Idem. 
201

 Hegel, Der Geist, In: Frühe Schriften, p.297: “Das grosse Trauerspiel des jüdischen Volks ist kein 

griechisches Trauerspiel, es kann nicht Furcht noch Mitleiden erwecken, denn beide entspringen nur aus dem 

Schicksal des notwendigen Fehltritts eines schönen Wesens; jenes kann nur Abscheu erwecken. Das 

Schicksal des jüdischen Volkes ist das Schicksal Macbeths, der aus der Natur selbst trat, sich an fremde 

Wesen hing und so in ihrem Dienste alles Heilige der menschlichen Natur zertreten, und ermorden, von 

seinen Göttern (denn es waren Objekte, er war Knecht) endlich verlassen und an seinem Glauben selbst 

zerschmettert werden musste”.  
202

 Bourgeois, B. La penseé politique de Hegel, p.50-51. 
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4.3. Jesus e o Espírito do Cristianismo. 

 

 

Diante dessa situação do povo judeu, aparece Jesus, o mestre de Nazaré, que tem 

como tarefa enfrentar a visão legalista judaica, baseada no apego aos mandamentos positivos 

e no seu ritualismo e cerimonialismo vazio. Jesus aparece em um momento de fermentação e 

crise do judaísmo; ele enfrenta o destino judaico em sua totalidade, tentando ir além deste, 

pois ele se punha acima de tal destino. 

Jesus contrapõe aos mandamentos positivos, sem alegria e sem amor, a 

necessidade derivada da vida. Tais atos religiosos estão vazios de beleza, pois são, na 

verdade, práticas vazias. A necessidade se apresenta como ato de profanação, violação do 

sagrado. 

Jesus não renunciou a nada porque fora sagrado para os judeus, nem 

sequer postergou por isso a satisfação de uma necessidade muito 

ordinária, de um capricho. Com esta atitude expressava sua 

separação de seu povo e todo seu desprezo à sujeição a 

mandamentos objetivos. 
203

 

Na sua leitura do Judaísmo da época de Jesus, Hegel tem como ponto de vista a 

moralidade kantiana, através de seu apego ao conceito de dever. Este apego guarda o caráter 

legalista presente na religião judaica
204

, o qual ele remete à positividade, já criticada nas 

obras anteriores. A estes mandamentos objetivos, Hegel opõe a subjetividade e a 

necessidade, como princípios a partir dos quais a moralidade se fundamenta.  

O povo judeu estava preso a uma série de mandamentos que, mesmo tendo uma 

origem moral, passaram a se tornar leis civis e, com isso, assumiram o caráter positivo. Seu 

apego a leis cerimoniais, como aquelas relativas ao sacrifício, à pureza, à guarda do sábado, 
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 Hegel, Der Geist, In: Frühe Schriften, p.319: “und um einer jüdischen Heiligkeit willen versagte er (Jesus) 

nicht, schob nicht einmal die Befriedigung eines sehr gemeinen Bedürfnisses, einer Willkür auf; er liess darin 

seine Trennung von seinem Volke, seine ganze Verachtung gegen die Knechtschaft unter objektiven Geboten 

lesen”. 
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 Segundo Bourgeois, em La penseé politique de Hegel, o espírito do cristianismo não é o espírito kantiano, 

p.50. 
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etc., passaram a se tornar imposições exteriores que impedem o indivíduo de encontrar em si 

mesmo o princípio de sua autonomia moral. 

Às regras e mandamentos positivos Jesus contrapôs a necessidade que deriva da 

vida e cancela toda culpa, pois ou o homem submete a natureza a si, ou se submete a ela e é 

oprimido. Como exemplos desta necessidade, ele cita o caso de Davi que comeu os pães da 

proposição, assim como Jesus comeu as espigas em dia de sábado para satisfazer a uma 

necessidade. A necessidade assim se sobrepõe ao mandamento objetivo enquanto legalidade, 

já que ela decorre de uma exigência da vida. A vida é um dos conceitos chaves que Hegel 

desenvolverá no período frankfurtiano. A vida é algo que brota da interioridade, algo 

dinâmico, enquanto o mandamento é algo posto, exterior e, por isso mesmo, morto. A 

oposição moralidade-legalismo está intrinsecamente ligada à oposição vida-morte
205

. 

Jesus se opõe desse modo à legalidade e à positividade através do recurso à 

subjetividade e à necessidade enquanto princípios.  

Desta maneira era de se esperar que Jesus obrara contra a 

positividade dos mandamentos morais, contra a mera legalidade, que 

mostrava a universalidade, pois se, por uma parte, todo ‘Dever’, todo 

mandamento se anuncia como algo alheio, por outra, enquanto 

conceito é algo subjetivo. 
206

 

Vemos aqui que Hegel parte de Kant e sua idéia de subjetividade para dela tirar 

conseqüências que vão além de sua filosofia; pois mesmo fundando a autonomia da moral na 

subjetividade, Kant se torna refém da positividade que transforma o dever em algo externo 

aos indivíduos. Já em Hegel a subjetividade começa a ser entendida não como algo isolado e 

solipsista, mas que está relacionado com outras subjetividades num processo de relação 

mútua, como intersubjetividade. Em seus escritos de juventude Hegel começa a perceber o 

caráter comunitário da autonomia moral.    
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 Este conceito de vida está intrisecamente ligado ao de Espírito e revela a dinamicidade presente na 

compreensão hegeliana da realidade. 
206

 Hegel, Der Geist, In: Frühe Schriften, p.322-323: “Auf diese Art könnte man erwarten, dass Jesus gegen 

die Positivität moralischer Gebote, gegen blosse Legalität gearbeitet hätte, dass er gezeigt hätte, das 

Gesetzliche sei ein Allgemeines und seine ganze Verbindlichen liege in seiner Allgemeinheit, weil einesteils 

jedes Sollen, jedes Gebotene zwar als ein Fremdes sich ankündigt, anderenteils aber als Begriff (die 

Allgemeinheit) ein Subjektives ist...”. 
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É, pois, no Sermão da Montanha que está o cerne da concepção anti-legalista e 

anti-positiva de Hegel que se baseia numa crítica ao caráter objetivo da lei moral, fundado no 

amor como forma de plenificação desta mesma lei. 

O programa de Jesus se encontra no seu famoso Sermão da Montanha (Mateus 

5,1-12) que é uma espécie de programa de cumprimento da lei através de uma forma mais 

elevada de justiça, a qual não está presa ao simples cumprimento literal, mas visa uma 

reconciliação entre as inclinações sensíveis e a moral racional, ou seja, para Hegel a moral 

racional, enquanto algo abstrato e puramente formal, encontra nas inclinações sensíveis seu 

conteúdo e motivo de agir, como já havia observado Schiller na educação estética. No 

Sermão da Montanha, Jesus se eleva acima do legalismo judaico e supera as leis, fazendo-as 

sair da mera forma da lei, para encontrar seu conteúdo interior presente na intenção. 

Segundo Dilthey, o Sermão da Montanha, pregado por Jesus na obra O Espírito 

de Cristianismo e seu destino, divide-se em três partes fundamentais: a primeira, que aponta 

os paradoxos
207

, a segunda parte, que é o corpo principal do texto e onde se encontra o 

cumprimento da lei pela nova moralidade e a terceira, em que, por fim, se apresentam 

algumas manifestações da vida em uma forma bela, como a união dos homens no Reino de 

Deus. 
208

 

O Sermão não predica respeito à lei, mas mostra aquilo que a 

cumpre, porém o que a cancela enquanto lei, e que é superior a sua 

obediência frente a ela e fá-la lei supérflua.
209

  

Aqui vemos como o caráter dialético de Hegel se apresenta na concepção moral 

da reconciliação que se dá entre o sensível e o racional, entre as inclinações e a lei. Aqui 

Hegel vai além da perspectiva deontológica de Kant que coloca o dever acima de todas as 

condições de realização da moralidade, em que o amor, neste sentido, não pode ser algo 

imposto como dever. Ora, ninguém pode pensar no amor como um mandamento, pois este se 

apresenta como algo que encontra em si mesmo sua necessidade, que não se impõe portanto, 
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 Hegel, Der Geist, In: Frühe Schriften, p.325. 
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 Dilthey, Hegel y el Idealismo, p.96. 
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 Hegel, Der Geist, In: Frühe Schriften, p.324: “(der Bergpredigt) der nicht Achtung für dieselben predigt, 

sondern dasjenige aufzeigt, was sie erfüllt, aber als Gesetze aufhebt, und also etwas Höheres ist als der 

Gehorsam gegen dieselben und sie entbehrlich macht”. 
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de fora. A expressão “ama a Deus...” é uma forma não legalista de nos falar da necessidade 

do amor, de uma necessidade que não se impõe por vias externas, mas que deriva da vida.  

No Sermão, Jesus se expressa de forma totalmente diversa daquela em que Kant 

apresenta o dever e os mandamentos: 

Kant errou profundamente ao conceber esta forma de expressão 

(inapropriada ao vivente): “Ama a Deus...” como um mandamento 

que exige respeito a uma lei que manda o amor. Nesta confusão entre 

o mandamento do dever (antagonismo conceito-realidade) e a forma 

inteiramente acidental em que se expressa o que Kant chama um 

“mandamento” (ama a Deus...) descansa sua sutil redução deste 

“mandamento a seu imperativo moral”. Sua observação de que o 

amor não se pode mandar perde seu sentido por si mesma, posto que 

no amor desapareça todo pensamento do dever.
210

  

Como vemos, na crítica à concepção kantiana de amor enquanto dever ou 

mandamento, Hegel apresenta uma diferença qualitativa ao conceber o amor pregado por 

Cristo como uma plenitude ou suspensão do dever, pois o anula ao cumpri-lo. O amor está 

para além da lei, na medida em que sua necessidade se dá no interior do indivíduo. 

Nesta obra de Hegel devemos destacar a idéia do ‘Reino de Deus’, idéia que foi 

uma senha e um lema que se tornou muito importante no reconhecimento do ideal que era 

comum entre Hegel e Hölderlin no período de formação em Tubingen
211

.  O ‘Reino de Deus’, 

no Sermão da Montanha da obra Espírito do Cristianismo e seu destino, não é a dissolução 

das leis, mas a necessidade das mesmas que preenchem uma justiça diferente, mais ampla e 
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 Hegel, Der Geist, In: Frühe Schriften, p.324-325: “so hatte Kant sehr Unrecht diese zum Lebendigen nicht 

gehörige Art des Ausdrucks: Liebe Gott über alles und deinen Nächsten als dich selbst, als ein Gebot 

anzusehen, welches Achtung für ein Gesetz fordert, das Liebe befiehlt. Und auf dieser Verwechslung des 

Pflichtgebots, das in der Entgegensetzung des Begriffs und des Wirklichen besteht, und der ganz 
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Bemerkung, dass Liebe – oder in der Bedeutung, die er dieser Liebe geben zu müssen meint: alle Pflichten 
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 Carta de Hölderlin a Hegel 10 de Julho de 1794. Nela diz Hölderlin: “Estou seguro de que tens recordado 

de mim, desde que nos separamos com a senha “Reino de Deus”. Por muitas metamorfoses que passemos, 

creio que sempre nos reconheceremos neste lema”. In: Hegel, G.W.F. Escritos de Juventud, Correspondência 

de Hegel com Hölderlin y Schelling, p.49. 
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mais completa que a justiça dos escravos do dever; sua plenitude repousa numa síntese 

superior, que Hegel chama de “Pleroma” (acabamento, cumprimento) da lei. 

Esta concordância com as inclinações é o pleroma) da 

lei, o complemento da possibilidade, dado que a possibilidade é o 

objeto enquanto objeto pensado, enquanto universal, enquanto que o 

ser é a síntese do sujeito e do objeto, na qual sujeito e objeto 

perderam sua oposição.
212

 

Jesus põe a reconciliação como princípio básico que plenifica a lei superando-a. 

Este princípio reconciliador Hegel denomina ‘Amor’, entendendo por este conceito uma 

síntese que abarca a oposição, embora depois Hegel se dê conta que o conceito de amor é 

insuficiente para dar cabo das contradições da realidade. Assim, vemos que tal princípio se 

desenvolverá posteriormente como fundamento da dialética hegeliana
213

. 

O conceito de ‘Amor’ ocupará um lugar importante no pensamento de Hegel neste 

período, como podemos observar pelos manuscritos Esboços sobre Religião e Amor, dos 

anos 1797-1798, Amor e Propriedade de 1798-1799 e na parte final de O Espírito do 

Cristianismo e seu destino de 1799. Para Hegel, o amor representa o conceito unificador das 

oposições, lembrando, assim, uma perspectiva já presente em Platão nos diálogos Fedro
214

 e 

Simpósio
215

.  

Como diz o próprio Hegel: 

A religião é uma com o amor. O amado não está oposto a nós, é uno 

com nosso ser; às vezes vemos somente a nós mesmos nele, e logo, 
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 Hegel, Der Geist, In: Frühe Schriften, p.326: “diese Übereinstimmung der Neigung ist das  des 

Gesetzes, ein Sein, das, wie man sich sonst ausdrückte, das Komplement der Möglichkeit ist; denn 
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Objekts, in welcher Subjekt und Objekt ihre Entgegensetzung verloren haben”. 
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 Cf. Baum, Manfred. Op.cit. Cap.01. 
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 Hegel, Entwürfe über Religion und Liebe, In: Frühe Schriften, p.244. 
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 Platão, O Banquete. In: Os Pensadores. No diálogo o Banquete ou Simpósio, Sócrates juntamente com 
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de rechaço, é algo diferente de nós: um milagre que não chegamos a 

compreender.
216

 

Mais adiante veremos a relação do Amor com a propriedade, no que diz respeito a 

discussão feita por Jesus com o jovem rico que cumpre todos os mandamentos e pergunta a 

Jesus o que lhe falta para alcançar o Reino, ao que Jesus lhe propõe a entrega dos bens aos 

pobres. Nesta proposta, vemos uma questão de grande atualidade na época de Hegel, ou seja, 

a questão da propriedade, um dos elementos fundamentais do sistema capitalista que surge 

como um empecilho para uma relação de unidade e totalidade que é o amor.  

Hegel passa, então, a demonstrar o caráter reconciliador do amor, pois é através 

dele que os elementos opostos de nossa alma, a razão e a sensibilidade, são unificados em 

uma síntese que não os destrói, mas os conserva de forma a manter a sua diferença interna. 

Dando seqüência a essa leitura, Hegel proporá a tese de que o amor é a unificação das 

virtudes
217

 .  

Assim, por uma parte, a santidade do amor é o complemento 

(pleroma) da lei contra o adultério; somente esta santidade capacita o 

homem para impedir que uma de suas múltiplas partes próprias 

chegue a repor sua totalidade ou que se levante contra esta. 

Unicamente a sensação da totalidade, o amor, pode impedir a 

dissolução da essência humana.
218

 

Agora devemos discutir a questão da vinculação entre ação e palavra, algo que diz 

respeito àquela passagem em que Jesus rechaça a possibilidade do juramento através de sua 

vinculação com algo objetivo, pois, para o Jesus hegeliano, a ação do homem deve ser uma 

conseqüência de sua afirmação, a qual tem como fonte o próprio homem. Neste sentido, é 

desnecessário e até supérfluo remeter o juramento a algo alheio como o céu ou a terra, etc. 
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 Hegel, Esboços sobre Religion y Amor, In: Escritos de Juventud, p.243. “La religión es uno con el amor. 

El amado no está opuesto a nosotros, es uno con nuestro ser; a veces vemos solamente a nosotros mismo en 
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217

 Idem, p.337. 
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Empfindung des Ganzen, die Liebe, vermag die Zerstreuung des Wesens zu verhindern...”. 
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Para Jesus, estes objetos são propriedades alheias, pois a palavra não pode depender de algo 

alheio; a conexão entre a palavra e a ação tem que ser vivente, tem que descansar no homem 

mesmo
219

. 

Além disso, Jesus também expressa sua crítica à hipocrisia judaica, sua tentativa 

de querer ser objeto de observação dos homens através do jejum, da esmola e da oração. Ao 

jejuar, diz Jesus, o homem não deve desfalecer o próprio semblante para revelar que está 

jejuando. Assim como as esmolas não são objeto de vanglória daquele que as dá, a oração é 

algo interior que só interessa ao homem e a Deus que a ouve. Jesus critica, da mesma forma, 

a concepção farisaica de dever cumprido e a falsa caridade: 

Jesus condena nela, como na oração e no jejum, a presença de um 

elemento estranho, a impureza da ação: não o façais para que os 

vejam; que o fim da ação, quer dizer, a ação enquanto pensada, antes 

que se tenha cumprido seja igual a ação realizada. Aparentemente, 

Jesus descarta assim não só a hipocrisia que faz intervir no 

pensamento da ação o outro, o ser visto pelos homens [elemento que 

não está na ação], senão que descarta também a consciência da ação 

enquanto dever cumprido.
220

 

Com isso, Hegel quer demonstrar que a ação moral não está submetida à nenhuma 

referência exterior que influa em sua intenção de agir; o fariseu é aquele que age para ser 

visto pelos homens (como recompensa puramente ilusória), para, com isso, sentir em si 

mesmo uma satisfação de ter cumprido a letra da lei ou do mandamento que, assim, se torna  

letra morta, destrói no homem a sua capacidade de agir de forma autônoma e auto-

determinante. Neste sentido, não há diferença entre o sentimento de dever cumprido e a 

honra, pois, na honra, o universal não se representa como algo que deve ter validez, mas 

como algo que a tem. Na consciência do dever cumprido o indivíduo dá a si mesmo o caráter 
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 Idem, Der Geist, In: Frühe Schriften, p.330. 
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 Hegel, Der Geist, In: Frühe Schriften, p.331: “Jesus verurteilt bei ihr, wie beim Gebet und Fasten, das 

Einmischen eines Fremden, die Unreinheit der Handlung; tut es nicht, um gesehen zu werden -: der Zweck 
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werden, einmischt, das nicht in der Handlung ist, scheint Jesus auch hier selbst das Bewusstsein der Handlung 
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de universal, contempla a si mesmo como algo de universal elevado acima de si e dos 

outros
221

.    

Para exemplificar isto, Hegel faz uma leitura da parábola do fariseu e do 

publicano (Lucas 18, 9 ss), onde pretende demonstrar o caso citado acima, isto é, da elevação 

do indivíduo à condição universal; o fariseu, diante do publicano, sente-se superior, pois está 

consciente de ter cumprido seus deveres religiosos, assim como o jovem rico da parábola de 

Mateus 19,20. Com isso sua satisfação torna-se pura hipocrisia, pois se esta já estava 

implícita na intenção da ação isto indica uma reflexão sobre si mesmo, uma impureza da 

ação, sua boa consciência de ter cumprido seus deveres supõe ser uma totalidade, quando na 

verdade é uma virtude particular e, por isso mesmo, incompleta.  

Agora nos remeteremos à questão já comentada acima e suscitada pela discussão 

entre Jesus e o jovem rico (Mateus 19,23), no que diz respeito ao problema da propriedade. O 

jovem rico pergunta a Jesus o que deve fazer para chegar ao Reino de Deus, ao que Jesus 

responde que ele deve seguir os mandamentos; tendo confirmado sua observância, o jovem 

permite a Jesus colocá-lo diante de um impasse, pois para ser perfeito este deveria dar aos 

pobres todos seus bens, o que o deixa muito desapontado. Diante disso surge o problema da 

relação da propriedade com o amor, pois como podemos cumprir a exigência do Reino de 

Deus de desapego dos bens terrenos numa época em que a propriedade se tornou uma 

necessidade e um direito? Como confrontar tal exigência no seio do capitalismo?  

Hegel apresenta o problema da seguinte forma: 

O destino da propriedade se tornou demasiado poderoso entre nós 

para que se tolerem reflexões a respeito e para que se faça pensável 

seu cancelamento (...) a possessão de riquezas, junto com todos os 

direitos e todas as preocupações com eles vinculadas, faz entrar 

determinações na vida dos homens, barreiras que fixam limites às 

virtudes e lhes impõem condições e relações de dependência (...) Seu 

sincretismo, o serviço de dois senhores, é impensável, porque o 
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indeterminado não se pode vincular com o determinado, se 

conservam suas formas respectivas. 
222

 

  Também nos manuscritos anteriores o problema da relação entre amor e 

propriedade foi discutida, como podemos observar no texto O Amor e a Propriedade escrito 

entre 1798 e 1799
223

. Neste texto, o amor é apresentado como unificação que se dá entre 

seres viventes e que difere do entendimento. No amor todas as oposições são canceladas, nele 

o separado se apresenta como unido e o mortal tende a ser imortal. O amor é um dar e um 

receber mútuos, através do qual o mortal torna-se germe da imortalidade
224

. Na propriedade a 

coisa não pode ser comum já que não é viva, mas é exterior; por isso ou não pertence a 

nenhum dos amantes ou pertence a cada um deles de forma especifica
225

.  A Comunidade dos 

bens indica, pois, o direito de cada um sobre a coisa, a parte correspondente de cada um, que 

pode ser algo determinado ou indeterminado. 

 No Espírito do Cristianismo e seu destino, Hegel mostra que Jesus se opõe ao 

serviço a dois senhores, ou seja, ao Reino de Deus e à riqueza (como se vê na parábola), 

porque estes se excluem mutuamente. Ora, não há possibilidade de servir ao indeterminado e 

ao determinado, sendo necessário elevar-se acima do âmbito do direito, da economia, ou seja, 

acima da esfera da propriedade
226

. Já em Lucas (12,13), Jesus rechaça a possibilidade de 

servir de intercessor na divisão de uma herança entre dois irmãos; a isto ele acrescenta uma 
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advertência aos discípulos sobre o perigo do acúmulo de riquezas, ao narrar a parábola do 

rico amedrontado por Deus
227

.  

Devemos agora compreender como Hegel se contrapõe à positividade da lei, no 

que diz respeito a questão do crime e do castigo, mostrando como aquele remete ao destino 

do indivíduo que é reconciliado pelo amor. Logo em seguida analisaremos como Jesus 

assume o destino de seu povo e como a comunidade segue este mesmo destino. 

 

 

 

4.3.1.Lei e castigo. 

 

 

Um outro elemento importante na reflexão de Hegel sobre o Judaísmo e o 

ensinamento de Jesus é a questão da lei, da punição do criminoso e de sua superação e 

reconciliação através do amor. Esta reflexão hegeliana tem como meta uma refutação da 

visão kantiana da lei enquanto universalidade formal.  

Como podemos observar, é neste período que Hegel faz uma leitura crítica da 

Metafísica dos Costumes
228

 (1797) de Kant, no que toca à Doutrina do Direito e a da Virtude. 

Kant distingue a Moral do Direito: enquanto a primeira diz respeito ao motivo da ação, o 

segundo está relacionado com o seu aspecto exterior
229

.  

Para Kant, tanto a Moral quanto o Direito possuem deveres, muito embora estes 

deveres sejam entendidos de forma diferente. Ele deixa claro que há duas legislações da 

razão prática: uma de foro interno, baseada na autonomia da razão e outra de foro externo, 

denominada heteronomia que, neste caso, é obrigação jurídica e tem como necessidade a 

coerção
230

. Kant define o Direito como “o conjunto de condições sob as quais o arbítrio de 
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um pode conciliar-se com o arbítrio do outro segundo uma lei universal de liberdade”
231

.  

Para o filósofo de Königsberg, o Direito, enquanto coação legal fundada em imperativos 

hipotéticos, é necessário para tornar possível a realização daquele ‘Reino dos Fins’ postulado 

por ele
232

. A virtude será compreendida pelo filósofo como o cumprimento da lei moral; é 

por essa razão que ela é estudada posteriormente à doutrina do direito
233

. A base da crítica de 

Hegel será a contraposição à lei entendida como universalidade abstrata, bem como à 

punição do criminoso. Esta contraposição se dá através do conceito de ‘Vida’, o qual Hegel 

compreende como universalidade concreta.  

A dogmática protestante, que se fundamenta nas idéias de Paulo e Lutero, 

desenvolve o conceito de lei e reconciliação através da idéia do sacrifício redentor de Jesus. 

Para o Judaísmo, a lei mosaica prescrevia uma série de sacrifícios e penitencias, as quais 

serviam para aplacar a ira de Deus em relação ao pecado cometido; entretanto, por mais que 

se buscasse jamais se alcançava o pleno cumprimento da lei, pois será apenas com o 

sacrifício redentor de Jesus que o preço pago pelos pecados será suficiente para a 

reconciliação, como diz o apóstolo Paulo: “Onde abundou o pecado superabundou a graça” 

(Romanos 5,20).  Hegel vai além do pensamento protestante de sua época, na medida em que 

via na unidade entre Deus e os homens não apenas uma reconciliação exterior, mas uma 

conexão de vida
234

, que, por sua vez, está relacionada diretamente ao ideal grego, 

considerado por Hegel superior ao Judaísmo. Hegel vê na idéia de reconciliação jurídica, 
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inspirada em Paulo, Lutero e no teólogo protestante Storr
235

, os elementos da filosofia de 

Kant que separam conceito e realidade, razão e sensibilidade, lei e amor, autonomia e 

heteronomia
236

. 

Segundo Hegel, Jesus opôs o homem à positividade dos judeus, isto é, o ser 

humano enquanto tal é mais importante e está acima da legalidade. Os judeus colocaram os 

estatutos e as leis positivas acima do indivíduo; estas são impostas sem recurso à razão, sua 

obediência é cega e irracional, por isso mesmo as leis judaicas são despóticas e mortas. O 

Judaísmo é, como já foi dito, uma religião da separação, da separação entre o homem e a 

natureza, entre o homem e seu semelhante e, finalmente, entre o homem e Deus. Neste 

sentido, Hegel, por meio da figura de Jesus, opôs às leis e aos deveres as virtudes, que são em 

si mesmas unas no amor, isto é, no amor as virtudes, enquanto múltiplas e diversas, são 

unificadas. Assim, ao amar, o indivíduo cumpre com todas as virtudes possíveis, sendo 

desnecessário o exercício de cada uma delas em particular. O amor é o cumprimento da lei, 

sua plenificação, seu ‘pleroma’; nele as virtudes são completas e com elas se cancela a 

imoralidade do homem positivo. 

Da mesma maneira que a virtude é o complemento da obediência 

frente às leis, o amor é o complemento das virtudes. Por intermédio 

dele se cancelaram todas as unilateralidades, todas as exclusões, 

todos os limites das virtudes. 
237

 

Porém, na visão legalista judaica, ao cometer um crime, o indivíduo deve se 

submeter à punição suscitada pelo mesmo; mas esta punição suprime a forma que é 

representada pela lei, isto é, na punição o caráter universal da lei é suprimido.  Assim, o 

criminoso se colocou ao mesmo tempo fora do conceito que é o conteúdo da lei. A lei, nesse 

sentido, não pode ter como conteúdo a piedade, pois ela é a exigência da razão e por isso 

deve ser universal. A piedade seria a supressão do castigo, pois se ela ocorrer na lei esta se 

cancela a si mesma. O castigo é suscitado como uma forma de reparação ao rompimento da 
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lei, mas para que este seja aplicado é necessário alguém que sirva como mediador entre o 

crime e o castigo para reparar a lei; este alguém é a figura do juiz. O juiz é o ser vivente que 

quita o criminoso do direito que ele perdeu no conceito. O juiz faz a mediação entre o 

criminoso, que pelo seu crime se aparta do universal, e o castigo. O ato do criminoso é algo 

particular que rompe com a universalalidade da lei, sendo, pois uma negação desta. Nesse 

sentido a mediação do juiz é necessária, pois a lei enquanto algo conceitual não pode se 

aplicar sem esta mediação. A relação se dá entre o juiz, que como ser vivente aplica a lei, que 

é algo abstrato, conceitual e universal, e o criminoso, que é o vivente que rompe com a lei e 

precisa ser reconciliado com o universal.  

A lei é lei pela oposição ao particular; enquanto a forma da lei é o universal, sua 

condição de universalidade é que os atores e atos sejam particulares e estes o são enquanto 

em relação ao universal. A lei se satisfaz pelo castigo do criminoso e este não está 

reconciliado com aquela enquanto não sofre o castigo. O castigo é o ato pelo qual se retoma à 

universalidade da lei, e se nega a particularidade que negou a universalidade da lei. Logo, há 

na visão legalista uma separação entre o individuo (particular) e a lei (universal); esta 

separação é que dá à lei o caráter de letra morta. É necessário, pois que ambos, particular e 

universal, sejam unificados para que não se rompa o vínculo com a vida, como acontece no 

crime e castigo.   

Contra esta visão separatista e cindida, surge a idéia do castigo suscitado pelo 

‘destino’. O castigo do destino é de outro caráter, pois é um poder alheio em que o universal 

e o particular estão unidos. É esta união entre o particular e o universal que difere o castigo 

pelo destino. Neste sentido, o dever e sua execução são o mesmo. Como veremos mais 

adiante, o castigo do destino é um conceito que Hegel toma das tragédias gregas, como do 

Rei Édipo e de Antígona de Sófocles, que pode ser individual ou coletivo, ou seja, enquanto 

destino de um povo e de uma religião e revela aquilo que é suscitado pelo seu espírito.  

No caso do castigo como destino, sem duvida, a lei é posterior à vida 

e se encontra em um nível mais baixo que esta. Aqui o destino é 

somente um oco de vida, é a carência de vida como poder, e a vida 

pode voltar a curar suas feridas, a vida separada e inimiga pode 
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voltar a si mesma e cancelar este artefato do crime que é a lei e o 

castigo.
238

 

No destino o temor não ocorre em relação a algo alheio, mas em relação ao poder 

da vida. Este temor produz um desejo de retomar a vida perdida, em melhorar. Esta busca faz 

com que o sofrer pela má consciência seja prolongado, daí a sensação da dor.  A dor é a 

consciência de que estamos separados; esta separação é alienação, pois o indivíduo está 

desligado daquilo que lhe dá sustentação, a vida. A dor está justamente nesta sensação de 

separação em relação à vida que precisa ser reconciliada; e para que haja uma reconciliação é 

necessário algo que unifique o indivíduo particular e a vida universal, o que é propiciado pelo 

amor. Segundo Hegel, “o amor é o que reconcilia o destino”.  

A vida encontra no amor a própria vida e é a vida que se dissociou e se reunificou 

a si mesma. Jesus encontrou nisto a conexão entre pecado e perdão, a reconciliação com 

Deus que se dá fora da natureza, no reconhecer o espírito pelo espírito. 

A fé em Jesus significa mais que conhecer sua realidade de uno, 

mesmo como menor em força e poder, mais que ser um servidor. Ter 

fé significa conhecer o espírito por meio do espírito, e somente 

espíritos iguais podem conhecer-se e compreender-se; os desiguais 

podem reconhecer somente que não são o que é o outro. 
239

 

É essa fé que reconhece no espírito o Espírito que posteriormente irá se tornar um 

dos pilares da metafísica hegeliana nas Lições de Filosofia da Religião. Para além da idéia de 

lei e castigo, encontrará Hegel nas idéias de ‘destino’ e ‘Espírito’ aquilo que verdadeiramente 

define o caráter do Cristianismo. 
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4.3.2.O Destino e o Espírito de Jesus e do Cristianismo. 

 

Partindo da idéia de lei e castigo, Hegel chega ao conceito de ‘destino’. Aqui 

surge a possibilidade de uma explicação daquilo que está na base do processo histórico do 

Cristianismo e que revela nele seu ‘espírito’. A idéia do ‘destino’ de um indivíduo, de um 

povo, de uma religião, é um dos conceitos centrais da filosofia do jovem Hegel no período 

frankfurtiano, através dela ele consegue superar a separação que surgiu com a idéia de 

castigo como reparação do crime, a qual opõe a universalidade da lei e a particularidade do 

indivíduo. Tal concepção se fundamenta em uma visão trágica da realidade, chamada por 

Jean Hyppolite de “pantragismo”
240

 do jovem Hegel, visão essa retomada dos gregos, aos 

quais o filósofo sempre se reportará. 

Além do conceito de ‘destino’, também é necessário compreender que este se 

refere ao de ‘Espírito’, o qual se manifesta por meio deste mesmo destino
241

. Com isto 

poderemos entender melhor o alcance destas concepções hegelianas e como elas se 

desenvolverão no sistema maduro.  

Como sabemos, a questão do ‘destino’ no pensamento trágico dos gregos 

representa a visão de algo irracional que está acima dos indivíduos, os quais passam a 

cumprir os desígnios que eles mesmos não controlam, nem entendem. O destino (tyché, em 

grego) é, na mitologia, um poder ao qual ninguém pode escapar, nem mesmo os deuses. 

Todos os acontecimentos da vida humana e divina seguem a trama do destino cujos fios estão 

entrelaçados de forma que niguém conseguem entender ou advinhar, sua necessidade 

(ananké, em grego) é imutável. Nele o entrelaçamento universal engloba os fios particulares. 

Exemplo disso é o de Édipo, na tragédia de Sófocles Rei Édipo, que sem saber casa com a 

própria mãe, mata o pai e como castigo fura seus próprios olhos; diante destes 

acontecimentos ele sucumbe de forma a não poder controlar o que lhe acontece. Um outro 

exemplo clássico é o da tragédia Antígona, em que a personagem se opõe às leis do Estado 

que a impedem de enterrar seu irmão Polinice. Apelando para uma lei superior, divina, luta 

para que este ‘direito fundamental’ possa ser exercido. A obra de Sófocles foi muito 
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importante no desenvolvimento de Hegel em sua fase juvenil
242

. A figura de Jesus, 

apresentada por Hegel, retoma os aspectos fundamentais da tragédia grega antiga, pois, como 

afirma Hyppolite, “a tragédia antiga é o prelúdio da tragédia de Cristo. Tal é o sentimento 

dos estudos de Berna e, sobretudo Frankfurt (Espírito do Cristianismo e seu destino). No 

período de Berna é que Hegel nos oferece o primeiro esboço daquilo que será a consciência 

infeliz”
243

. Jesus, como os heróis das tragédias gregas, sucumbirá ao destino que o ultrapassa 

e sobre o qual ele não tem controle. O destino e o espírito do Judaísmo coincidem com o do 

Cristianismo. 

O destino de um povo, na concepção do jovem Hegel, é compreendido como 

manifestação do espírito deste povo; ou seja, já na figura do indivíduo fundador de uma 

religião percebemos os sinais do destino de toda uma nação e de uma religião. É assim com 

Abraão que, desde o início, assume a separação em relação à Natureza, em relação às pessoas 

e em relação a Deus; da mesma forma podemos observar em relação ao destino do 

Cristianismo com Jesus. Segundo Hegel, Abraão “não queria amar” e, por isso, desde o 

início, ele se torna um estranho, suas relações são de estranhamento, não mantém relação 

com os outros povos e seu Deus permanece como um Deus transcendente. O povo judeu 

revela sua separação em relação à Natureza e a Deus, o qual é pensado como o que está além, 

o transcendente. No Judaísmo esta separação é fruto daquele destino suscitado por Abraão
244

. 

As conseqüências desta separação suscitada por Abraão serão continuadas por 

todo o povo judeu que, em sua alienação do mundo e de Deus, cria uma cisão entre o finito e 

o infinito; esta cisão será aquilo que Jesus tentará superar e reconciliar através do Amor
245

, 

mas, como veremos, Jesus acabará sucumbindo a esta separação que se reflete na 

positividade que ele tenta superar. Com a idéia de que “o Reino de Deus não é deste mundo” 

(João 18,36) Jesus acaba por cair no mesmo problema que queria resolver
246

. O cristão, não 
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sendo cidadão deste mundo, está separado dele e, por isso, só encontra uma reconciliação na 

sua consciência individual, como já assinalava Rousseau; o cristão é um homem privado e, 

por isso, um inimigo da política
247

.  

Logo, como afirma Hegel, seguindo a trilha do filósofo genebrino: 

Para os membros do Reino de Deus se cortou um vínculo 

importante; uma parte da liberdade, do caráter negativo de uma 

união bela, se perdeu para eles. Os cidadãos do Reino de Deus se 

convertem em seres que estão em oposição contra um Estado 

inimigo, em pessoas privadas que se excluem dele.
248

 

Mesmo lutando contra o destino de seu povo, Jesus passa a assumir a condição 

em que o Judaísmo tinha permanecido, ou seja, separado de tudo, da Natureza, do Mundo, de 

Deus. Nesse sentido, Jesus se separa de sua família, de seus irmãos, do Estado e, com isso, 

ocorre uma perda da liberdade e uma restrição da vida que se limita às relações dentro da 

comunidade. A comunidade cristã está então separada da sociedade e do Estado e seus 

membros não são cidadãos deste mundo. 

Ao tentar superar a cisão entre Deus e o homem e dos homens entre si pela 

reconciliação do amor, Jesus acaba por suscitar o ódio dos fariseus que, aferrados à lei, o 

condenam a morte pela crucificação
249

. A comunidade dos discípulos passará a viver de 

acordo com este ideal de reconciliação pelo amor, mas permanecerá alheia à vida pública e 

política; ou seja, o amor se torna o vínculo entre seus membros, mas mantém a comunidade 

separada do mundo e limitada a relações privadas. 

O destino de Jesus era sofrer pelo destino de seu povo; ou bem tinha 

que aceitar este destino seu, suportar sua necessidade e participar em 

seu gozo unindo seu espírito com o do seu povo, sacrificando sua 

própria beleza, sua conexão com o divino, ou bem tinha que rechaçar 

o destino de sua nação e conservar sua vida (própria) em si mesmo, 
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porem sem desenvolvê-la ou gozá-la. Não podia em nenhum dos 

casos levar a natureza a sua realização. 
250

 

O destino da comunidade cristã será o de manter esta cisão em relação ao mundo 

e a Deus, como o fez o Judaísmo
251

. O Judaísmo, na reflexão hegeliana, tem como destino a 

separação que se inicia com o destino de Abraão, o qual se separou de sua terra, e da família, 

não estabelecendo relações com os outros povos. Como podemos concluir a partir desse 

pressuposto, a religião cristã nasce da necessidade de superar a separação que o amor não 

conseguiu resolver, por permanecer como algo subjetivo e sensível. Esta mesma religião 

busca então representar o vínculo de união que é o amor, através de uma forma mais elevada 

e espiritual, enquanto algo que não pode ser objetivado. 

Desta forma, se manifesta o espírito da comunidade cristã primitiva: 

O espírito da comunidade cristã viu também uma realidade (fixada) 

em cada uma das relações da vida, da vida que é desenvolvimento e 

auto-manifestação. Porém como o maior inimigo deste espírito, 

enquanto sentimento de amor, era a objetividade, se manteve na 

mesma pobreza que o espírito judio, depreciando sem dúvida as 

riquezas, por amor as quais o espírito judeu aceitava sua servidão.
252

 

Há, pois um lado negativo e um positivo no destino da comunidade cristã; o 

negativo será a oposição ao mundo, algo que o Cristianismo tem em comum com o 

Judaísmo; o positivo será o amor, que é o vínculo de união entre seus membros, embora este 

vínculo permaneça sensível e particularizado. Este amor, enquanto sentimento individual, 
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subjetivo, deveria manifestar-se em uma forma objetiva, como uma união entre o universal e 

o particular. Ele deve tornar-se religião, que é uma representação, mas esta, enquanto 

impulso da comunidade cristã, necessitava de um Deus que estivesse em oposição ao mundo; 

este Deus totalidade é o Pai, ele é Javé, e o próprio Jesus enquanto unido a ele é seu Filho. O 

Deus da comunidade cristã é seu Deus. Jesus, ao morrer, rompe o vínculo vivente que unia os 

indivíduos numa fé, a divindade revelada
253

.  

Posteriormente, na Fenomenologia do Espírito, Hegel entenderá a religião como a 

consciência de si do espírito
254

 enquanto espírito no mundo. Nela o homem apreende a 

essência absoluta sob a forma de uma representação, que é uma forma inadequada de 

conceber esta essência. Deus é concebido como um movimento que vai da universalidade à 

singularidade, ou seja, em sua universalidade infinita ele é o Pai que nega a si mesmo ao 

objetivar-se em algo diferente de si, o mundo, seu ‘ser-outro’, todavia, para encontrar a si 

mesmo de forma consciente e reconciliada, Deus torna-se homem, assume a carnalidade e, 

com isto, reconcilia o espiritual e o material; esta é a ‘kenosis’ do Absoluto. Apesar disso, o 

homem divino, o Filho de Deus, precisa morrer para assim destruir a finitude e elevar o 

natural à condição espiritual. Esta condição espiritual é retomada com a ressurreição que é a 

suspensão desta oposição anterior. A comunidade vive desta representação viva do Filho 

ressuscitado que está presente em sua comunidade pelo espírito. 

No Espírito do Cristianismo e seu destino, a ressurreição de Jesus é vista como a 

restituição do vínculo e da união entre o espiritual e o corporal. Através dela a comunidade 

vai além da mera representação de sua imagem, pois anteriormente a ela a comunidade 

apenas sentia este vínculo, ou seja, não a tinha como algo objetivo e concreto
255

. Esta 

imagem da reconciliação criada pela fantasia da comunidade carecia de vida própria; 

somente na ressurreição e na ascensão, a união de ambos, espírito e corpo, alcança a vida 

concreta
256

. 

A imagem não alcançou ser beleza, divindade, porque carecia de 

vida. O que faltava ao divino da comunidade do amor, a vida da 
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comunidade, era a imagem, a forma real. No ressuscitado, sem 

duvida, em Jesus ascendido ao céu, a imagem reencontrou a vida, o 

amor encontrou a representação de sua união; nesta reconstituição do 

vinculo entre espírito e corpo a oposição entre o vivo e o morto 

desapareceu e se unificou em um Deus.
257

 

Como podemos observar, a ressurreição de Jesus é o elemento fundamental para a 

reconciliação da cisão entre corpo e espírito, formando, assim, um todo vivo e concreto, mas 

permanecerá a sensação de que a reconciliação plena do homem com Deus se torna algo 

apenas querido e representado pela comunidade, que sempre será esperado para um além no 

qual “Deus será tudo em todos”. Para Hegel, a reconciliação não se resumirá apenas ao seu 

aspecto moral, mas assumirá no pensamento do filósofo cada vez mais um aspecto 

ontológico e metafisico, sendo compreendido como uma unidade entre o infinito (Deus) e o 

finito (homem), muito embora nesse período juvenil ainda não seja possível pensar essa 

reconciliação como algo realizado plenamente pela religião, pois para a comunidade, apesar 

da presença do espírito de Cristo em seu interior, é preciso pensar em um Deus que está para 

além dela própria, separado do mundo como a própria comunidade. Neste sentido, a 

reconciliação se deu apenas na pessoa de Cristo, mas não na comunidade como um todo
258

; 

isto é algo que está na base da idéia posteriormente desenvolvida na Fenomenologia do 

Espírito como ‘consciência infeliz’
259

, ou seja, permanece a separação entre a consciência 

individual e o além, o transcendente. Esta consciência de separação de sua essência pode ser 
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considerada como a característica essencial do espírito do Cristianismo
260

; ou seja, para 

Hegel “a consciência infeliz é a consciência de si como essência duplicada e somente 

contraditória”
261

, isto é, a experiência cristã de Deus é uma experiência de cisão, de 

separação, que não permite uma plena consciência de Deus em si e no mundo. O 

Cristianismo, neste sentido, se apresenta como uma rejudaização, um retorno a concepção de 

um Deus totalmente transcendente e separado da humanidade.   

Em todas as formas da religião cristã que se desenvolveram no 

destino progressivo dos séculos encontramos esta característica 

fundamental de oposição dentro do divino, encontramos o divino que 

deve existir sempre na consciência, porém nunca na vida. 
262

 

Veremos agora o que Hegel entende pelo conceito de Espírito, esta idéia gestada 

nos escritos juvenis se tornará o fundamento da concepção posterior de tal conceito na 

Fenomenologia, na Enciclopédia e nos últimos escritos de Hegel. A idéia de Espírito está na 

base do destino, pois é pelo destino que o Espírito se manifesta. Ele é, pois o fundamento da 

realidade e sua essência. Para bem compreender tal concepção é necessário dizer que há três 

elementos que inspiram tal idéia em Hegel: a primeira é a concepção bíblica de Espírito 

Santo, desenvolvida ao longo dos séculos anteriores ao filósofo
263

; em segundo lugar, as 
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definições filosóficas de ‘Espírito’ que vão desde o ‘Nous’
264

 de Anaxágoras até o ‘Espírito 

das Leis”
265

 de Montesquieu (entre as formas de compreender o ‘Espírito’ na tradição 

filosófica, destacam-se, à época de Hegel, as influências da Ilustração e do Romantismo
266

) e 

em terceiro lugar, as concepções dos místicos do final da Idade Média como Meister Eckhart, 

Johannes Tauler e Jacob Böhme
267

. 

No desenvolvimento do pensamento do jovem Hegel, podemos perceber como o 

conceito de Espírito vai ganhando as características que o tornarão um elemento fundamental 

na sua filosofia posterior. Inicialmente, este conceito está relacionado à vida de um povo, a 

partir das leituras feitas por Hegel de Herder
268

 e Lessing
269

 (primeiros românticos alemães). 

Relacionado a este tema está a influência da Revolução Francesa
270

, que é o grande 

acontecimento da modernidade e o entusiasmo dos seminaristas de Tübingen, que esperavam 
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a realização do ‘Reino de Deus’ na terra (reino da razão e a liberdade) e, como podemos ver 

aqui, é estreita a relação entre religião e política
271

. A positividade, investigada no período de 

Berna por Hegel na Vida de Jesus e na Positividade da religião cristã, será um elemento 

essencial para se entender a cisão radical desta época, a qual ele pretende superar através da 

religião moral de Jesus. Nesta o Espírito se identifica com a razão, se apresentando como 

‘fagulha divina’ e assumindo conteúdos bíblicos como as idéias de ‘inabitação do espírito’, 

‘animação interior’, ‘espírito de reconciliação’ e amor. Um tema posterior, relacionado ao 

de Espírito, é o de ‘Espírito dos tempos’
272

, ou seja, as mudanças na mentalidade e costumes 

coletivos que ocorrem na substituição das religiões pagãs pelo Cristianismo
273

.  

A partir do período de Frankfurt e de Jena surgem os primeiros elementos do 

conceito de ‘espírito objetivo’ que, mais tarde, na Filosofia do Direito englobará direito e 

eticidade
274

. Neste período frankfurtiano, como já vimos, Hegel passa de uma crítica radical 

(feita nas obras anteriores) a uma visão mais favorável ao Cristianismo. Também neste 

período o filósofo alemão procura ultrapassar a moral kantiana em seu legalismo e 

formalismo da lei moral e pretende superar as contradições de sua época a partir da dialética 

entre cisão e unidade; neste sentido se fala do ‘Espírito do Judaísmo’ como espírito de cisão, 

separação, de estranhamento e alienação
275

.  

O ‘Espírito do Cristianismo’ será entendido como ‘espírito de reconciliação’ e 

‘unidade’; nele a fé é um conhecimento do espírito através do espírito e da unidade do amor 

(como na última Ceia e sua dialética do símbolo e o espírito frente à realidade), na presença 

do Espírito Santo como centro de unidade dos espíritos, manifestado no batismo como 

reconciliação e restauração, como iniciação e imersão no divino e no Todo
276

. Este Espírito 

tem como essência a própria ‘Vida’; ele será interpretado posteriormente como ‘Natureza’ e 

‘Espírito’, como podemos conferir na leitura do Fragmento de Sistema de 1800. Para Hegel, 

o Espírito é uma totalidade viva que contém em si a subjetividade e a objetividade. Como foi 

dito acima, no Fragmento de Sistema ele definirá o Espírito como ‘vida infinita’, pois a 
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religião consiste na elevação da vida finita à vida infinita e o Espírito é a “união concordante 

e vivente do múltiplo” 
277

. Como podemos observar, aos poucos Hegel desenvolverá a visão 

do Espírito segundo a concepção de suas obras de maturidade como a Fenomenologia
278

 e a 

Enciclopédia
279

.  

Assim, a religião é uma forma de representar essa união do subjetivo e do 

objetivo, dado que no Cristianismo o Espírito se revela cindido em si mesmo, apesar da 

tentativa de Jesus de superar e reconciliar esta cisão. O mestre de Nazaré e sua comunidade 

se mantiveram nesta separação de Deus, do mundo e dos homens entre si. Sua condição é 

deplorável em relação à questão da política e do despotismo. “E este é seu destino, que Igreja 

e Estado, culto e vida, ação espiritual e ação mundana, não possam nunca (nela) fundir-se 

no Uno”
280

. 

Por essa razão o Cristianismo levará à impossibilidade da realização do projeto 

hegeliano de uma religião popular que pudesse unificar religião e vida política, como o foi 

entre os gregos
281

. Como já foi dito, a religião dos gregos estava profundamente enraizada na 

vida política desse povo; para eles a religião era algo que era imanente à realidade, pois não 

buscavam uma realização no além ou no mundo espiritual
282

. Para o jovem Hegel, 

influenciado que era pelos ideais clássicos de vida política e pela Revolução Francesa, é 

necessário uma nova forma de religião que pudesse abarcar tanto os princípios políticos da 

liberdade e da auto-determinação, quanto a necessidade de unidade entre a finitude e a 
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infinitude. Este ideal de Hegel é expresso em uma de suas primeiras obras, no caso Religião 

Popular e Cristianismo (1793-1794)
283

, obra anterior à Vida de Jesus e à Positividade da 

Religião Cristã. Como vimos, o Cristianismo não consegue resolver este impasse, pois sua 

principal característica é a separação que deriva de seu elemento positivo, ou seja, esta 

religião tem na positividade sua essência. 

O que podemos compreender desta mudança de compreensão entre o Hegel de 

Berna e o de Frankfurt é que o conceito de positividade desembocará na idéia de objetividade 

que, em sua formulação dialética, é o conceito chave para se entender o processo de 

desenvolvimento e manifestação do Espírito
284

. Passa-se assim de uma concepção moral e 

política de positividade, enquanto algo que é posto como regra do exterior, um princípio 

heterônomo, uma forma de despotismo, para um princípio dialético de oposição, de 

exteriorização, tornando-se, deste modo, uma questão metafísica
285

. O conceito de 

positividade é, no período de Frankfurt, o germe do conceito posterior de “alienação”
286

. 

Se seguirmos a indicação de Dilthey em sua obra sobre o jovem Hegel
287

, 

poderemos dizer que o projeto hegeliano segue já uma linha especulativa e dialética, em que 

primeiro surge a questão do Cristianismo como religião da liberdade, ou seja, o ensinamento 

de Jesus da religião moral. Foi isto que pretendemos desenvolver na análise da obra A Vida 

de Jesus, que nos permitiu descobrir a positividade como um elemento característico do 

Judaísmo da época de Jesus e do Cristianismo contemporâneo a Hegel. Depois segue-se a 

perda da liberdade na positividade, isto é, o que era um princípio interior torna-se algo 

exterior e alienado. Neste sentido, a análise de A Positividade da Religião Cristã nos 

desvelou todo o processo de transformação do Cristianismo, de religião da liberdade e da 

virtude, em religião do despotismo e da positividade. Esta positividade precisa, por fim, ser 

reconciliada na superação da contradição entre Deus e mundo, entre Deus e o homem e dos 
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homens entre si através de uma religião popular
288

, ou seja, uma religião que assumisse a 

tarefa de unificar as oposições surgidas na sociedade moderna. Esta religião deveria ser como 

a religião grega, mas com o diferencial de adotar aquilo que é irrenunciável à modernidade, a 

saber, a particularidade, ao mesmo tempo que despertasse uma consciência nacional
289

, algo 

que, como pudemos ver, não se realiza no Cristianismo. A religião cristã permanecerá para 

Hegel como esta religião da ‘consciência infeliz’ e da impossibilidade de realizar o ideal 

político do jovem filósofo. A positividade permite a Hegel visualizar o delineamento do 

processo histórico que se faz na resolução das contradições postas pelo Espírito em seu 

processo de manifestação e realização. 

Tudo isso nos revela que a positividade discutida nos escritos do jovem Hegel, 

longe de ser algo estranho a esta religião, é o que a caracteriza e faz com que o filósofo 

busque uma outra forma de resolução das contradições. Por isso, no período de Jena, será 

através da Razão, enquanto fonte de reconciliação absoluta, distinta do entendimento 

separador, que ele tentará tal possibilidade de reconciliação (Berna) com a vida histórica 

(Frankfurt)
290

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
288

 Esta religião popular era o projeto inicial de Hegel, na fase anterior à Vida de Jesus, mas que, como vimos, 

será fadada ao fracasso, uma vez que o cristianismo permanecerá uma religião da separação. 
289

 Dilthey, W. Hegel y el Idealismo, p.42. 
290

 Bourgeois, B. La penseé politique de Hegel, p.62. 



 119 

Conclusão. 

 

 

Após tudo que foi dito devemos tirar algumas conclusões referentes à evolução da 

compreensão hegeliana do cristianismo e da positividade, compreensão esta que extrapola o 

âmbito da moral e da política, como pudemos observar anteriormente. 

Em relação ao cristianismo devemos observar que Hegel, inicialmente no período 

bernês, se inspira em uma visão kantiana do ensinamento moral de Jesus e na sua religião da 

liberdade, bem como também se mantém fiel ao projeto da Revolução Francesa de uma 

emancipação da sociedade (em oposição ao despotismo reinante desde a época medieval). 

Seguindo uma tendência iluminista, Hegel faz uma crítica radical do cristianismo de sua 

época. Para ele, o catolicismo romano e o protestantismo ortodoxo são manifestações 

modernas do ‘judaísmo’, na medida em que este é compreendido como uma religião 

estatutária e positiva (o que remete ao despotismo já comentado). Além disso, como 

podemos observar, suas primeiras obras se voltam para as questões morais e políticas, muito 

embora assumam uma forma religiosa. Sua obra, a Vida de Jesus (1795), é uma biografia 

harmonizada do mestre de Nazaré, que é apresentado como ideal moral e de virtude a ser 

seguido, mas que com exceção de seu aspecto de crítica ao farisaísmo (e ao apego a lei e ao 

ritualismo) em nada se assemelha ao taumaturgo e Messias esperado pelos judeus. Sua 

mensagem, resumida no Sermão da Montanha, aponta para uma moralidade puramente 

racional, nos moldes do escrito kantiano sobre a religião nos limites da razão, mas que recebe 

também influências do filósofo e dramaturgo alemão Schiller, numa tentativa de reconciliar o 

elemento racional e o sensível. O Jesus de Hegel busca despertar nos homens a vocação 

moral que se fundamenta na racionalidade e que os permite encontrar o fim incondicionado 

de sua vida e a verdadeira adoração iluminada de Deus
291

. 

A grande descoberta dessa obra é o conceito de positividade. Hegel entende por 

positividade a obrigação de seguir determinada regra moral por uma imposição exterior. O 

cristianismo, na crítica de Jesus ao judaísmo, assume o caráter de positivo por se tornar uma 
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forma de despotismo que impede o homem de exercer sua capacidade de determinar a si 

mesmo pela razão. 

Uma vez descoberto este caráter positivo da religião judaica e, consequentemente, 

do cristianismo contemporâneo a ele, o filósofo passa à explicitação de como a religião da 

liberdade de Jesus transformou-se em uma religião positiva, na obra A Positividade da 

religião cristã (1797), que é do mesmo período bernês
292

. Neste sentido fica claro que a 

positividade deriva da tentativa de impor regras morais como mandamentos exteriores e 

heteronômicos, como diria o filósofo Kant. Hegel se pergunta qual a origem da positividade 

do cristianismo, se esta não é, por exemplo, algo intrínseco à religião cristã. Entendida 

inicialmente como uma característica judaica, Hegel passa a compreender a positividade 

como parte do processo histórico através da transformação de uma pequena comunidade 

moral em um Estado eclesiástico. 

Como pudemos ver, toda a concepção hegeliana de religião cristã está diretamente 

relacionada à questão moral e à política, ou seja, o cristianismo era compreendido por ele 

enquanto uma força capaz de realizar o ideal moral e político que resolveria as contradições 

sociais. Este ideal tinha seu fundamento na idéia de uma religião popular e nacional que se 

assemelhava à vida política dos gregos, a qual não estava separada da religião, mas estava 

unida a ela. Este ideal hegeliano foi elaborado em sua obra Religião popular e cristianismo 

de 1793-1794. Aqui Hegel está longe de pensar numa concepção metafísica ou especulativa 

da religião; neste período sua pretensão é estritamente moral e política, a influência dos 

ideais políticos da Pólis grega e da Revolução Francesa são incontestáveis. 

Será apenas no período frankfurtiano que o filósofo buscará encontrar na religião 

cristã, enquanto religião do amor, uma forma de reconciliação das contradições não 

resolvidas da sociedade. Em O Espírito do Cristianismo e seu destino (1799), Hegel 

compreenderá o caráter positivo da religião a partir do judaísmo e do cristianismo e o 

conceberá no sentido de um princípio que se fundamenta no próprio cristianismo
293

 e que 

depois ampliará para além deste. As idéias de ‘Vida’, ‘Destino’ e ‘Espírito’ serão 

fundamentais para entender como Hegel compreenderá a possibilidade de reconciliação no 
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seio do cristianismo. Apesar disso, a análise destes conceitos nos mostrou que Hegel acaba 

por reconhecer uma impossibilidade de reconciliar as contradições surgidas na sociedade 

capitalista. A religião surge como uma tentativa de tornar isto possível, mas permanecerá 

impossível para a religião cristã, uma vez que esta religião não consegue superar a separação 

entre Deus e o mundo e entre Deus e o homem. Por isso o filósofo verá na positividade um 

princípio que é intrínseco a esta religião. 

A positividade, como pudemos observar, é algo que está presente no período 

juvenil de Hegel como sinal de uma situação de alienação da sociedade capitalista. Ela 

aparecerá nos escritos do período de Berna, como na Vida de Jesus e na Positividade da 

Religião cristã, como algo que impede a possibilidade de uma orientação puramente moral 

do homem. Ela é a marca do despotismo que domina a todos; mesmo a religião de Jesus, que 

pretende ser uma religião da liberdade, acaba por sucumbir a tal despotismo. Uma vez 

descoberta a origem da positividade no cristianismo, o filósofo alemão busca encontrar uma 

forma de superá-la através da idéia de ‘Vida’ e ‘Amor’ no período de Frankfurt, mas o que 

podemos perceber é que a positividade (que era uma marca do despotismo) torna-se então o 

elemento que se desenvolverá posteriormente como principio dialético, tornando-se o 

princípio da alienação.  Segundo Lukács, a crise pela qual passará Hegel em Frankfurt, entre 

suas contradições pessoais e as de seu mundo e sua tentativa de resolvê-las, serão as 

circunstâncias que permitirão ao jovem filósofo desenvolver as primeiras formulações do 

método dialético
294

.   

Hegel descobre que esta positividade vai para além de algo puramente imposto; 

trata-se de um principio intrínseco ao espírito da religião cristã em geral. Esta é também a 

conclusão de Schlomo Avineri ao comentar o prefácio à segunda versão de A Positividade da 

Religião Cristã de 1800-1801. Segundo ele, a positividade não é algo apenas intrínseco à 

religião cristã, “mas deve ser atribuída ao processo imanente a que todas as religiões estão 

submetidas: ele é parte do sucesso de toda crença religiosa que se torna institucionalizado e 
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por isso ‘positiva’”.
295

 Dessa forma, Hegel descobre que este elemento novo não é a 

degradação e a emasculação da mensagem original de Jesus, mas a lei do desenvolvimento 

histórico
296

 que, por sua vez, não se restringe apenas ao âmbito religioso, mas que o extrapola 

no sentido de abarcar todas as manifestações do Espírito. Esse desenvolvimento histórico 

será entendido por Hegel a partir de sua racionalidade intrínseca nas obras de maturidade.  

É neste sentido que a descoberta da positividade na religião cristã é fundamental e 

abre as portas para a compreensão do desenvolvimento histórico que é a principal 

contribuição do pensamento hegeliano
297

. A positividade é aquele elemento irrecusável da 

historicidade, pois é a expressão mais evidente não apenas da alienação e contradição da 

sociedade capitalista, mas do processo dialético que está na sua base
298

.   

Com isso, acreditamos ter contribuído para uma melhor compreensão do 

pensamento hegeliano, de sua concepção do cristianismo e da relação desta religião com a 

positividade, bem como das bases do método dialético. 

 

.  
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