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Resumo

Cunha, Rogério Guimarães de Almeida; Kuzma, Cesar Augusto
(Orientador). A escatologia do amor: a esperança na compreensão
trinitária de Deus em Jürgen Moltmann. Rio de Janeiro, 2017. 108p.
Dissertação de Mestrado – Departamento de Teologia, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
A escatologia do amor é o estudo da escatologia de J. Moltmann a partir da
sua compreensão de Deus na história do sofrimento do mundo e na história do
sofrimento solidário de Deus por este mundo. Amor é o conceito cristão de Deus
como Trindade que Se move a partir do Seu futuro em direção à Sua criação.
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Trata-se do Deus Amor que sofre (como Deus) solidariamente no sofrimento de
Sua criação. O Deus cristão não é apático, imóvel, mas amor. Este amor
fundamenta a esperança, esta que é característica fundamental da fé cristã. A
partir da passagem da escatologia de um discurso informativo para um discurso
performativo, esta pesquisa aponta o dado biográfico da teologia de J. Moltmann e
a implicação deste dado na compreensão de Deus desde o Evento Pascal de
Cristo, que reflete o pathos divino na cruz de Cristo, solidário na situação de
abandono e morte do homem, o sim de Deus a este Crucificado pela sua
ressurreição e a irrupção em curso de seu futuro por obra do Espírito Santo. Desde
esta perspectiva, a existência cristã como informada pela esperança se fundamenta
nesse amor revelador de Deus. Esta pesquisa parte da pergunta por Deus e pela
esperança em J. Moltmann, segue aprofundando a compreensão moltmanniana de
Deus e reflete o enunciado escatológico desta compreensão de Deus como
Trindade, cujo amor convidativo liberta, transforma e integra, caracterizando a fé
cristã e sua práxis como um dado escatológico.

Palavras-chave
Trindade; Amor convidativo; Sofrimento solidário; Esperança; Escatologia;
Jürgem Moltmann.

Abstract

Cunha, Rogério Guimarães de Almeida; Kuzma, Cesar Augusto (Advisor).
The eschatology of love: the hope in the trinitarian understanding of
God in Jürgen Moltmann. Rio de Janeiro, 2017. 108p. Dissertação de
Mestrado – Departamento de Teologia, Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro.
The eschatology of love is the study of the eschatology of J. Moltmann from
his understanding of God in the history of the suffering of the world and in the
history of the suffering of God's solidarity for this world. Love is the Christian
concept of God as Trinity that moves from His future towards His creation. It is
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all about the Love God who suffers (as God) in solidarity in the suffering of His
creation. The Christian God is not apathetic, immobile, but love. This love bases
the hope, which is a fundamental characteristic of the Christian faith. From the
passage from the eschatology of an informative discourse to a performative
discourse, this research points to the biographical data of J. Moltmann's theology
and the implication of this data in the understanding of God since the Paschal
Christ Event, which reflects the divine pathos on the cross of Christ, united to the
situation of abandonment and death of man, the yes of God to this Crucified One
by His resurrection and the rise up of His future by the work of the Holy Spirit.
From this perspective, the Christian existence as informed by the hope is based on
this revealing God’s love. This research starts from the enquiry for God and hope
in J. Moltmann, which goes on to deepen Moltmann's understanding of God and
reflects the eschatological statement of this understanding of God as Trinity,
whose invitative love liberates, transforms and integrates, characterizing the
Christian faith and its praxis as an eschatological datum.

Keywords
Trinity; Invitative love; Solidary suffering; Hope; Eschatology; Jürgem
Moltmann.
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