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Obras de Lutero
Resenha do livro Obras Selecionadas; Volume 5: Ética:
Fundamentos, Oração, Sexualidade, Educação, Economia,
de Martinho Lutero
(São Leopoldo, Sinodal; Porto Alegre, Concórdia, 1995)

A edição de obras do reformador Martinho Lutero em língua portuguesa
registra mais outro avanço com o lançamento do volume 5 no corrente ano. Reúne
escritos compilados sob o critério temático da ética, isto é, posicionamentos
referentes a assuntos de conduta cristã na Igreja e na sociedade. Já habituado à
ótima qualidade dessa série de obras de Lutero, o leitor se congratula com mais
esta publicação, agradecendo à Comissão Interluterana de Literatura (CIL) pela
iniciativa e administração do projeto, à equipe editorial pelo excelente trabalho
realizado e a diversos patrocinadores pela viabilização financeira da tradução e
impressão.
Essa tradução vem preenchendo verdadeira lacuna na teologia e na vida das
igrejas radicadas em ambiente de fala portuguesa. Reveste-se de significado pro
fundamente ecumênico. Isto não só por unir a Igreja Evangélica Luterana do Brasil
(IELB) e a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) no esforço
da CIL de subsidiar a reflexão teológica luterana no país, mas muito mais por
enriquecer o testemunho da fé cristã em seu todo. Martinho Lutero e a herança
que legou não são propriedade particular das igrejas luteranas. São patrimônio da
cristandade. Tàl constatação faz jus ao que Lutero em seu labor teológico, constru
tivo e crítico, sempre pretendia ser, a saber, servo de uma Igreja universal de Jesus
Cristo. Por essa razão é de se esperar que as Obras Selecionadas desse tão
combativo lutador pela causa do evangelho encontrem, além de leitores/os lutera
nos/as, muitos/as outros/as que, como ele, buscam autenticidade na vivência do
discipulado.
Para tanto os escritos reunidos neste 5a volume oferecem especial auxílio.
Tratam dos múltiplos aspectos da existência cristã no cotidiano. É impressionante
a abrangência do cuidado pastoral de Lutero e de seus posicionamentos. A ética
cristã inicia com a espiritualidade, ou seja, com a oração, o louvor a Deus, a
vivência da fé. É este seu fundamento, de onde se estende para as demais esferas
da conduta humana. Lutero aborda questões da sexualidade, do matrimônio, da
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relação entre pais e filhos, o dever e direito à educação, bem como abusos e
obrigações no mundo da economia. Discute, em sentido amplo, as implicações da
existência “ política” do ser humano sob a ótica do evangelho.
Quem se aventura a ler os depoimentos de Lutero se surpreende com a
concreticidade de seus conselhos e a relevância dos mesmos a despeito dos quase
cinco séculos entrementes decorridos. Suas reflexões sobre a usura, por exemplo,
são dignas da mais alta consideração numa época em que vigora um sistema
econômico produtor de pobreza sem precedentes. Algo análogo vale com respeito
à sua insistência na necessidade da educação, aliás numa conceituação mais
abrangente do que aquela que a reduz à mera habilitação profissional. É está aí,
também, valiosa ajuda no aconselhamento familiar. Lutero foi e continua sendo
uma pessoa “ moderna” de quem muito pode aprender quem lhe der ouvidos.
Isto não significa que Lutero não devesse ser lido criticamente. Ele não deixa
de ser filho de sua época. Seu estilo traz as marcas do século XVI, e não faltam
ambigüidades e mesmo incoerências em sua posição. Mas talvez seja esse um dos
motivos do fascínio que suas obras continuam a irradiar e que reside na conjuga
ção de paixão pelo evangelho e de profunda humanidade. Por ambas, Lutero nos
toca no íntimo de nosso ser, permanecendo instrutivo mesmo naquilo em que
errou. Essa experiência, porém, fará somente quem busca o diálogo com esse
profeta e apóstolo de Jesus Cristo.
Também neste 5a volume das Obras Selecionadas a leitura é facilitada tanto
pela boa linguagem da tradução quanto por introduções elucidativas a cada um dos
escritos, por referências bíblicas e bibliográficas e, não por último, pela excelente
qualidade da impressão. Certamente leitura sempre significa trabalho. Também
neste caso isto não é diferente. Entretanto, constitui um dos méritos desta edição
convidar para o estudo, tomando-o acessível também ao não-especialista em
teologia. Assim sendo, e considerando os fortes estímulos que a fé “ prática”
receberá da leitura deste volume dedicado à ética, seja ele insistentemente reco
mendado ao aproveitamento pela comunidade cristã.
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