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Recensões
Experiência carismática
e tradição luterana
Recensão do livro O toque do Espírito,
de Richard Jensen, trad. por Geraldo Komdõrfer.
(São Leopoldo : Sinodal, 1985 [orig. 1975]. 124 p.)
A razão de se recensear aqui um livro que já está publicado em português há 13 anos
é muito simples. Até agora ele não teve a atenção que merece. Subitamente, graças ao
avanço do movimento carismático nas comunidades luteranas brasileiras, ele ganha nova
relevância e grande atualidade.
O autor é teólogo luterano americano, professor de Teologia. Ele próprio teve expe
riências carismáticas, das quais procura prestar contas neste pequeno livro. Sua abordagem
é honesta, comprometida. O que me parece mais importante de tudo é sua clara perspectiva
confessional luterana. Jensen conhece a teologia evangélica luterana e a ela procura ser fiel.
E é exatamente neste ponto que este livro pode se tomar de grande valia para os cristãos
luteranos que se debatem com a experiência carismática e sua interpretação.
O autor começa relatando suas experiências carismáticas e a surpresa e perplexidade
com que ele próprio reagiu a elas, bem como o seu esforço por relacioná-las com a sua
compreensão teológica evangélica luterana, esforço que resultou no presente livro. Resumilo aqui seria impossível. Importante é que se diga que o livro procura analisar a experiência
carismática à luz da mensagem bíblica em concordância com a teologia evangélica luterana.
Uma dificuldade para o seu uso, talvez, seja que de fato muitas das nossas comuni
dades, especialmente aquelas com feições mais evangelicais, desconhecem na prática a
teologia luterana. Por isso este livro, que devia ser-lhes uma mão na roda para ajudá-las a
trabalhar a questão do Espírito Santo, acaba colocando-lhes perspectivas que parecem
estranhas. Justamente por isso, no entanto, é que é preciso divulgá-lo. Além de dar
perspectivas realmente evangélicas para lidar com esta questão, servirá para muitos como
introdução a fundamentos básicos da teologia luterana.
Um encorajamento ao uso deste livro em grupos de estudo bíblico, em palestras e
retiros, na leitura particular certamente deverá trazer efeitos positivos para nossas comuni
dades, e talvez um pouco mais de compreensão mútua no difícil debate com o movimento
carismático mais radical.
Enio R. Mueller
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