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É assim que 
“filhos dos ho
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a compensação na esfera religiosa 
rrente de pensamento e de ética está sozinha 

ensação parece onipresente. Ela se encontra na economia (com o 
eito a certas pessoas ou instituições como indenização por injúria, perda ou 
ciologia (com a reação individual ou coletiva destinada a contrabalançar 
ão ou a neutralizar ações alheias consideradas uma ameaça ao equilíbrio 
ica (com a neutralização de um efeito por outro oposto, igual ou de outro 
ologia (uma vez que certas zonas do cérebro podem suprir as carências 
xadas por alguma lesão em outras áreas do próprio cérebro) e também na 

ensação na esfera religiosa funciona de ambos os lados. Qualquer evento, 
nto e notícia de determinado ponto de vista compensam qualquer evento, 
nto e notícia de outro ponto de vista. Cada grupo se alegra com o seu 
 pronunciamento e com a notícia ou divulgação destes. 

 a Marcha para Jesus, realizada pelos evangélicos no dia 26 de maio, com 
e 2 milhões de pessoas, e a Parada Gay, organizada pelos homossexuais e 
 dias depois, na mesma Avenida Paulista, em São Paulo, com a presença 
esmo número de pessoas (1,8 milhão), são eventos não paralelos, mas 

mpensatórios. 

lo: a revista Veja publicou uma entrevista com o filósofo francês Michael 
6 anos, que defende o ateísmo com unhas e dentes. Para ele, a tarefa do 
e dê ao respeito é “não deixar a razão, com R maiúsculo, em segundo 
da fé — e sim dar à razão o poder e a nobreza que ela merece”. Outra 
 filósofo diz que “a idéia da criação divina é uma espécie de doença infantil 
to reflexivo”. Para Onfray “é preciso passar da era teológica à era da 
assa”, pois a religião nada mais é do que uma fuga da angústia da morte 

/2005, 11-15). 

ação, cinco dias depois, o Jornal do Brasil publicou um artigo da teóloga 
 Clara Lucchetti Bingemer, do Centro de Teologia e Ciências Humanas da 

re outro filosofo francês, que morreu no dia 20 de maio com 92 anos (o 
de de seu colega e conterrâneo Michael Onfray). Trata-se do filosofo cristão 
 um dos mais importantes pensadores franceses do pós-guerra, que se 
ncia não só na França, como no mundo inteiro, no que diz respeito ao 
o da Bíblia e da teologia cristã. Ricoeur era catedrático em filosofia e 
tras. Foi professor da Universidade de Nanterre, na França, e da 
 de Chicago, escreveu vários livros e dirigiu a Revista de Metafísica e 
 seus livros é sobre a possibilidade de refletir e agir por si mesmo, 

Mesmo com Um Outro (1991). Ricoeur era calvinista e foi um dos 
a Comunidade Ecumênica de Taizé, no centro-leste da França (1940). 

sicanalista e sexóloga brasileira Regina Navarro Lins joga fora os 
reconceitos contra a sexualidade humana junto com as normas que regem 
reger essa mesma sexualidade, a escritora americana Lauren F. Winner, 
oras da revista Christianity Today (ao lado de John Stott, Charles Colson, 
mands e outros), joga fora suas idéias e hábitos sexuais contrários à 
exual. Regina é autora de A Cama na Varanda e Lauren, de Real Sex: the 
About Chastity (Sexo real: a verdade nua e crua sobre a castidade). 

caminha a humanidade. Desde a queda. Desde Caim e Abel. Desde os 
mens” (os descendentes de Caim) e os “filhos de Deus” (os descendentes 
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de Sete). Um grupo se opõe ao outro, um compensa o outro. Nenhuma corrente de 
pensamento e de ética está sozinha. Pelo menos por enquanto, até o retorno de Jesus 
Cristo em poder e glória. 
 
A fraqueza de Acabe, o poder de Jezabel e o cansaço de Elias fizeram o profeta pensar 
que estava sozinho: “Sou o único que sobrou” (1 Rs 19.14). Mas não era verdade e 
Deus o corrigiu: “Fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se 
inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram” (1 Rs 19.18). 
 
Com a parábola do trigo e do joio, Jesus acaba com qualquer confusão: para os cristãos 
o trigo compensa o joio e para os não-cristãos o joio compensa o trigo (Mt 13.24-43). 
 
É a lei da compensação na esfera do bem e do mal, na esfera religiosa. 
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