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Apresentação

EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN SACRA THEOLOGIA

Resumen: Periodista y escritor inglés de renombre 
mundial, Gilbert Keith Chesterton fue un importante 
defensor del cristianismo y de la fe católica en el siglo 
XX, permaneciendo hoy como un autor de gran rele-
vancia en el pensamiento cristiano. Últimamente ha 
sido objeto de estudio en el ámbito de la teología por 
varios autores, demostrando así el interés de los escritos 
del autor por esta ciencia. Esta tesis tiene como princi-
pal objetivo, por tanto, identificar el estado actual de los 
estudios de los escritos de Chesterton en el ámbito de la 
teología. Para ello, la obra se divide en tres partes, en las 
que, en la primera, se considera el contexto histórico y la 
vida del autor en cuestión, identificando ya en esta parte 
algunos temas de interés y actualidad de la teología. En 
la segunda y principal parte, se realiza un estudio sobre 
la literatura teológica que ya existe sobre los escritos del 
autor. Se identifican varias líneas interesantes como la 
existencia de una teología del arte, la relación entre fe 
y razón, entre otros temas importantes. En la tercera y 
última parte se hace un breve análisis de algunas de sus 
principales obras literarias, centrando la atención en lo 
que el auctor dice sobre la presencia del misterio. Con-
siderando la tesis en su totalidad, es posible así hacer un 
juicio teológico de conjunto y establecer el estado del 
arte del tema.

Palabras clave: Chesterton, teología, misterio.

Abstract: A world-renowned English journalist and 
writer, Gilbert Keith Chesterton was a leading defen-
der of Christianity and the Catholic faith in the 20th 
century, remaining today an author of great relevance 
in Christian thought. Lately it has been the object of 
study in the field of theology by several authors, thus 
demonstrating the interest of the author’s writings 
for this science. This thesis has as its main objective, 
therefore, to identify the current state of studies of 
Chesterton’s writings in the field of theology. To do 
this, the work is divided into three parts, in which, in the 
first, the historical context and the life of the author in 
question are considered, already identifying in this part 
some topics of interest and actuality in theology. In 
the second and main part, a study is carried out on the 
theological literature that already exists on the writings 
of the author. Several interesting lines are identified, 
such as the existence of a theology of art, the relation-
ship between faith and reason, among other impor-
tant issues. In the third and last part, a brief analysis 
of some of his main literary works is made, focusing 
attention on the what the author says about the pre-
sence of the mystery. Thus, considering the thesis as a 
whole, it is possible to make an overall theological jud-
gment and establish the state of the art of the subject.

Keywords: Chesterton, theology, mystery.

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) foi um grande escritor e jornalista que 
viveu em Inglaterra no final do século XIX e primeira metade do século XX. É 
considerado por muitos como «um dos gigantes da literatura do século XX»1. 

 1 Pearce, J., Wisdom and innocence: a life of G.K. Chesterton, Ignatius Press, San Francisco, Calif., 
2004. Nota: as traduções dos textos dos livros em inglês ou espanhol presentes neste trabalho, 
se não se diz o contrário, foram realizados pelo próprio autor.
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Com seus escritos, «iluminou a literatura inglesas e católicas»2 e foi um ho-
mem de grande produção literária que escreveu sobre diversos temas domi-
nando grande parte deles3.

Seus escritos tiveram uma grande influência no meio em que vivia, o seu 
estilo e grande talento para a literatura, ao mesmo tempo em que toca em 
temas profundos, cativam a muitos leitores, e por isso é conhecido até hoje4. 
O seu engenho para escrever e seus dotes poéticos também se viam nos seus 
artigos de jornais de maneira que «sua forma pessoal de mesclar a prosa poé-
tica com o periodismo constituía um coquetel explosivo»5 e foi este um dos 
motivos do seu êxito nos seus artigos no Speaker e Daily News no início de sua 
carreira jornalística. Chesterton ainda é conhecido como sendo um grande 
apologista cristão6. Quando busca combater as heresias modernas no seu livro 
Ortodoxia, «se dá o caso extraordinário de um expositor da doutrina católica 
que, em vez de valer-se dos argumentos ásperos, se vale dos argumentos ale-
gres, como se o seu vinho religioso se resistisse aos odres pagãos»7.

Além da grande produção e dos seus grandes dons artísticos no campo da 
literatura e do periodismo, é interessante contemplar a quantidade de biogra-
fias que já foram publicadas sobre Chesterton. Para citar algumas colocamos a 
de Joseph Pearce, Wisdom and Innocence, a life of G.K. Chesterton e de Ian Ker8, 
G.K. Chesterton, a Biography, além «daquela que todos possuem um especial 
débito que é a de Maisie Ward9, Gilbert Keith Chesterton»10.

Por último, para apreciar ainda mais os escritos de Chesterton, sabemos 
que «seu trabalho permaneceu sempre forte, [e] recentemente parece estar se 
espalhando com vigor renovado»11. A Ignatius Press está realizando a publica-
ção dos trabalhos completos de Chesterton e é conhecida a revista publicada 
bianualmente The Chesterton Review, editada por Pe. Ian Boyd, C.S.B. A re-
vista, devido ao grande crescimento de Chesterton pelo mundo, é publicada 

 2. Peter, e., «Introduction to G.K. Chesterton» em https://www.catholiceducation.org/en/cul-
ture/art/-introduction-to-g-k-chesterton.html, 1996

 3. Cfr. ahLquist, d., «Who is this Guy and Why Haven’t I Heard of Him?», em https://www.
chesterton.org/who-is-this-guy/ (consultado em 12/01/2018). 

 4. Cfr. reyes, a., «El hombre que era jueves, de G.K. Chesterton (1929)», Archipiélago 65 (2005) 
11.

 5. Pearce, J., Wisdom and innocence, 66.
 6. Cfr. Peter, e., «Introduction to G.K. Chesterton».
 7. reyes, a., «El hombre que era jueves, de G.K. Chesterton (1929)», 12..
 8. Ker, i. t., G. K. Chesterton: a biography, Oxford University Press, Oxford, 2012.
 9. Ward, M., Gilbert Keith Chesterton, Sheed & Ward, 1943.
10. Peter, e., «Introduction to G.K. Chesterton».
11. Ibidem.

https://www.catholiceducation.org/en/culture/art/-introduction-to-g-k-chesterton.html
https://www.catholiceducation.org/en/culture/art/-introduction-to-g-k-chesterton.html
https://www.chesterton.org/who-is-this-guy/
https://www.chesterton.org/who-is-this-guy/
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também com edições em idiomas estrangeiros, espanhol, francês, português e 
italiano12.

Ultimamente o seu trabalho tem sido objeto de estudo no âmbito da 
teologia, algo que parece ser novo e pouco estudado nos anos anteriores. Im-
portantes trabalhos publicados recentemente neste âmbito são os livros Ches-
terton Theologian de Aidan Nichols13 e Chesterton and Tolkien as Theologians de 
Alison Milbank14. Além disso, existem também trabalhos acadêmicos como 
teses de doutorado e artigos que escrevem sobre o mesmo tema. Por exemplo, 
o trabalho de Brian P. Gillen (2013) com o título A Theology of Wonder: G. K. 
Chesterton Response to Nihilism15 se propõe estudar a resposta de Chesterton ao 
niilismo tomando como premissa orientadora a centralidade do assombro16 
(wonder) na experiência cristã e mais explicitamente a visão teológica de G. 
K. Chesterton. Todos estes trabalhos foram publicados nos últimos 15 anos. 
Outra fonte de estudos é a revista periódica Chesterton Review que se publica 
a mais de vinte anos e realiza análises de seus textos abordando, em alguns de 
seus artigos, o tema de Chesterton e a teologia.

Por tudo o que foi dito anteriormente, percebemos que Chesterton 
possui um trabalho digno de ser estudado também na teologia. Chesterton 
trabalhou em grande parte para responder as filosofias de sua época que ele 
considerava equivocadas. Num mundo em que os problemas intelectuais que 
encontramos são ainda consequência daqueles que viveu o autor em seu tem-
po, as repostas que ele ofereceu para as filosofias da primeira metade do século 
XX continuam valendo. Não só porque os problemas encontrados hoje são 
os mesmos, mas também porque, parecendo que estas respostas possuem um 
valor perene, resistiram ao tempo e são também uma resposta aos problemas 
intelectuais que encontramos no século XXI.

Sendo assim, a tese procura estudar a Chesterton no campo da teologia 
segundo alguns autores recentes e, para realizar isso, é dividida em três partes, 
nas quais se estudam: 1) o contexto histórico do autor e a atualidade dos seus 
escritos na teologia, 2) a literatura teológica já existente sobre Chesterton e 

12 Cf. https://www.shu.edu/chesterton/chesterton-review.cfm (consultado em 11/01/2018).
13 nichoLs, a., G.K. Chesterton, theologian, Sophia Institute Press, Manchester, N.H., 2009.
14 MiLBanK, a., Chesterton and Tolkien as theologians: the fantasy of the real, T & T Clark, London, 

2009.
15 GiLLen, B. P., «A Theology Of Wonder: G.K. Chesterton’s Response To Nihilism», Disser-

tatio ad Lauream, Pontificia Studiorum Universitas a Sancto Thoma Aquinate in Urbe, 2013.
16 Para traduzir o substantivo wonder em português, utilizamos a palavra assombro, embora tam-

bém se poderia utilizar a palavra maravilha.

https://www.shu.edu/chesterton/chesterton-review.cfm
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a teologia e 3) breve análise de alguns aspectos teológicos de suas principais 
obras literárias.

Nas próximas páginas, que consiste em um resumo da segunda parte des-
ta tese, fazemos uma exposição resumida dos trabalhos que estudaram Ches-
terton dentro do campo da teologia. As bibliografias citadas acima, sobre este 
tema (ou seja, Chesterton no âmbito da teologia) serão resumidas e, assim, 
procuraremos identificar os principais argumentos de cada autor para dizer 
que Chesterton é um teólogo. A pergunta que fazemos nesta parte é: Porque 
dizem estes autores que Chesterton foi um teólogo? Como o foi? Quais são as 
características de sua obra que nos permitem identificá-lo como um teólogo? 
Ao fim, procura-se realizar um juízo teológico de conjunto e estabelecer o 
estado da arte do tema.

Fazendo isso, poderemos, já por esta parte da tese, perceber quais são os 
principais temas da teologia de Chesterton segundo estes autores e em que se 
fundamenta o pensamento teológico dele.
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St. Thomas Aquinas, Ignatius Press, San Francisco, 1986.

— The collected works of G. K. Chesterton. 3: Where all roads lead. The Catholic Church 
and conversion, Ignatius Press, San Francisco, 1990.

— The collected works of G. K. Chesterton. 15: Chesterton on Dickens, Ignatius Press, San 
Francisco, 1989.

— The collected works of G. K. Chesterton. 16: The autobiography of G. K. Chesterton, 
Ignatius Press, San Francisco, 1988.

— The collected works of G. K. Chesterton. 18: Thomas Carlyle, Ignatius Press, San 
Francisco, 1991.

— As I Was Saying, 2a, Methuen & Co. Ltd, London, 1936.
— Christendom in Dublin, Sheed & Ward, London, 1932.
— Four faultless felons, Dover Publications, New York, 1989.
— On Gargoyles, http://www.gkc.org.uk/gkc/books/gargoyles.html (consultado em 

08/03/2018), 1910.

http://www.gkc.org.uk/gkc/books/gargoyles.html
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— On Original Sin, http://www.gkc.org.uk/gkc/books/ GKC_Come_to_Think.
html #c28 (consultado em 08/03/2018)

— Robert Browing, Macmillan & Co., London, 1903.
— The Ballad of the White Horse, Methuen & Co. Ltd., London, 1911.
— The Common Man, Sheed & Ward, London, 1950.
— The Everlasting Man, 5a Hodder and Stoughton Ltd., London, 1936.
— The incredulity of Father Brown, Penguin, Harmondsworth, 1974.
— The Poet and the Lunatics, 1a Cassel and Company, Ltd, London, 1929.
— The Secret of father Brown, Cassel and Company, Ltd, London, 1929.
— The Thing, Sheed & Ward, London, 1946.
— The Truest Fairy Tale: A Religious Anthology of G. K. Chesterton, Lutterworth Press, 

Cambridge, UK, 2007.
— William Blake, Duckworth & Co., London, 1910.

2. Obras sobre a teologia em Chesterton

Boyd, r. P. i., «Estrategias para la Evangelización de la Cultura», The Chesterton 
Review en español I, n. 1. Actualidad de Chesterton en la crisis de nuestra cultura, 2007, 
258.

— Palabras Inagurales del Presidente del Instituto G.K. Chesterton para la Fe & 
Cultura», The Chesterton Review en español I, n. 1. Actualidad de Chesterton en la 
crisis de nuestra cultura, 2007, 258.

caLdecott, s., «Was G.K. Chesterton a Theologian?», https://www.catholicedu-
cation.org-/en/culture/catholic-contributions/was-g-k-chesterton-a-theologian.
html (consultado em 11/01/2018).

cLarey, r., «Chesterton: testigo de lo sobrenatural», The Chesterton Review – Santo 
Tomás, Chesterton y la civilización del amor III (2009).

Fazio, P. M., «Chesterton, El Padre Brown y Benedicto XVI: la razón ampliada», 
The Chesterton Review en español, V, n.1 (2011) 230.

GiLLen, B. P., «A Theology Of Wonder: G.K. Chesterton’s Response To Nihi-
lism», Dissertatio as Lauream, Pontificia Studiorum Universitas A Sancto Tho-
ma Aquinate in Urbe, 2013.

GuLisano, P. y de rosa, d., Chesterton: la sostanza della fede, Edizioni Ares, Milano, 
2017.

hesse, G. d., «An introduction to the theology of Gilbert Keith Chesterton», Dis-
sertatio ad Lauream, Pontificia Studiorum Universitas A Sancto Thoma Aquina-
te in Urbe, 1991.

hiLL, K. r., «The Sweet Grace of Reason», em G.K. Chesterton and C.S. Lewis: the 
riddle of joy, Collins, London, 1989, 304.

Kenner, h., Paradox in Chesterton, Sheed & Ward, London, 1948.

http://www.gkc.org.uk/gkc/books/
https://www.catholiceducation.org-/en/culture/catholic-contributions/was-g-k-chesterton-a-theologian.html
https://www.catholiceducation.org-/en/culture/catholic-contributions/was-g-k-chesterton-a-theologian.html
https://www.catholiceducation.org-/en/culture/catholic-contributions/was-g-k-chesterton-a-theologian.html
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A teologia de G. K. Chesterton 
segundo autores recentes

1. introdução

N esta parte do trabalho realiza-se um estudo daquilo que alguns autores 
recentes falaram de Chesterton como teólogo procurando identificar 
e expor as características mais relevantes destes estudos.

Alguns trabalhos têm uma especial relevância. Em primeiro lugar, a pu-
blicação do teólogo inglês Aidan Nichols, Chesterton Theologian. Neste livro, 
o autor analisa os escritos de Chesterton desde o ponto de vista da teologia e 
identifica vários temas teológicos nas obras de Chesterton. Em seguida estu-
damos o livro de Alison Milbank, pesquisadora e professora do departamento 
de Teologia da Faculdade de Arte da Universidade de Nothingan. O livro, 
intitulado Chesterton and Tolkien as Theologian, defende a existência de uma teo-
logia da arte em Chesterton que emerge da utilização de algumas ferramentas 
literárias em seus escritos. 

Por último, considera-se outras publicações referentes a teologia em 
Chesterton. Algumas estão mais presentes em artigos de revistas, outras, em 
livros e ainda algumas teses. De maneira mais especial, consideramos as publi-
cações de Bryan P. Gillen, que em sua tese Theology of Wonder: G. K. Chesterton 
Response to Nihilism, defende a existência de uma teologia do assombro nos 
escritos de Chesterton que estão especialmente direcionados a responder o 
niilismo, de Gulisano, Chesterton, la sostanza dela fede, e as publicações da revis-
ta Chesterton Review, entre outros trabalhos.

Através deste estudo do estado atual da arte nesta segunda parte da tese, 
é possível elaborar um bom panorama da situação em que nos encontramos a 
respeito das obras de Chesterton no campo da teologia. Este estado atual da 
arte nos serve de base para elaborar também a nossa própria análise das obras 
de Chesterton na teologia na terceira parte do tese, que não está incluída neste 
excerptum.
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2. aidan nichoLs: o reaLisMo MetaFísico e o Paradoxo coM 
FundaMento reLiGioso

O primeiro trabalho a ser estudado será o livro de Aidan Nichols, Ches-
terton Theologian1. O autor identifica diversos temas teológicos nos escritos do 
nosso autor querendo «encorajar o interesse pela teologia de Chesterton e o 
interesse dos Chestertonianos na teologia»2.

Nichols estuda o pensamento de Chesterton dentro do contexto históri-
co-literário da Inglaterra no final do séc. XIX e início do XX. Separa o trabalho 
em duas grandes partes. Na primeira, oferece uma «vista panorâmica da vida 
de Chesterton em que também identifica alguns temas intelectuais salientes»3. 
Assim, por exemplo, Nichols explora no capítulo 2 uma das primeiras grandes 
obras do autor (Hereges), colocando-a em relação com os escritores Eduardia-
nos que Chesterton enfrenta neste livro. No capítulo 3 centra o estudo em 
Ortodoxia, detalhando o descobrimento do realismo metafísico por parte de 
Chesterton e, no capítulo 4, «investiga a mais distintiva das estratégias imagi-
nativas e argumentativas de Chesterton, o paradoxo»4. Na segunda parte do 
livro, Nichols considera cinco temas teológicos: o argumento de Chesterton 
para a existência de Deus, a sua antropologia teológica, a sua Cristologia, sua 
teologia moral e a sua eclesiologia. 

Nichols faz referências a alguns temas que nos parecem de particular in-
teresse por representarem uma base do pensamento teológico de Chesterton. 
Na primeira parte do livro fala do descobrimento de um realismo metafísico, 
principalmente no período em que escreve Hereges e Ortodoxia, e da existência 
de um paradoxo com fundamento religioso na obra do autor. Estes dois temas 
tomam especial relevância e parecem representar para o autor de Chesterton 
Theologian os fundamentos sobre os quais Chesterton se apoia em sua teologia. 

2.1. O descobrimento do realismo metafísico

Após relatar resumidamente todas as filosofias que Chesterton busca en-
frentar em Hereges, consequências do espírito negativo do seu tempo, Nichols 
chama a atenção à descoberta do realismo metafísico por parte do escritor 
inglês. O realismo metafísico, resumidamente diz que 

«o mundo é um mundo de coisas, com as suas intrínsecas propriedades, e es-
tas coisas e propriedades (um escolástico chama-las-ia de formas substanciais) 
entram na mente humana em um intercambio nativo da mente. A natureza hu-
mana, sendo uma destas coisas, retém esta consistência através de todas as mu-
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danças de épocas e cultura, e, seus padrões razoáveis (novamente, a «filosofia 
perene» daria a isto o nome de «lei natural») são intrínsecos ao florescimento 
de nossa espécie. Nem as coisas e nem os padrões são autoexplicativos. Eles 
requerem um fundamento, e o nome deste fundamento é Deus»5. 

O realismo metafísico vinha a ser uma filosofia que Chesterton viu como 
nativa à mente humana e como uma condição daquela mente sã e florescente. 
Tal realismo metafísico vai contra todas as formas de empirismo reducionista 
e idealismo solipisistico6.

2.2. O paradoxo com fundamento religioso

O tema do paradoxo com fundamento religioso, de alguma forma, é caracte-
rístico do trabalho de Nichols em Chesterton Theologian. Ele realiza uma abor-
dagem de dois estudos importantes sobre a função do paradoxo no pensamen-
to de Chesterton: primeiro o trabalho de Hugh Kenner, Paradox in Chesterton, 
e em segundo lugar o de Yves Denis, G. K. Chesterton: Paradoxe et catholicisme7. 
São dois trabalhos muito importantes que devem ser considerados ao abordar 
o tema do paradoxo no pensamento de Chesterton. Nichols afirma que 

«diferentemente de Kenner, o livro de Denis é mais teológico que filosófico. 
Localiza Chesterton em algum lugar entre o Evangelho e alguns grandes teó-
logos da Nouvelle théologie como o dogmático suíço Hans Urs von Balthasar e 
o seu mentor jesuíta francês Henri de Lubac. Como aponta Denis, o próprio 
Jesus do Evangelho ensina em paradoxos nos seus discursos mais importantes 
como aquele que, quem salva a sua vida perde-a e o que a perde salva-a, ou a do 
manso que possuirá a terra, ou a do último que será o primeiro, ou a de quem 
quer ser o maior de todos seja o último de todos»8. 

Nichols percebe que o que Kenner chama de paradoxo retórico é o que 
Dennis chama paradoxo pedagógico, e estes dois críticos estão de acordo em 
que este é o aspecto menos interessante do uso do paradoxo em Chesterton. 
Uma forma mais elevada do paradoxo é chamada por Kenner de paradoxo me-
tafísico enquanto Dennis a chama paradoxo doutrinal. Nichols afirma que este 
paradoxo doutrinal é, na realidade, o mais importante porque, 

«nas mãos de Chesterton, ele clama por identificar elementos na realidade ob-
jetiva, mais que constituir simplesmente uma escolha de significado estilístico 
para trazer um certo efeito na leitura. Estes são os paradoxos que Chesterton 
chama, em Ortodoxia, as verdades primárias de sua teologia, combinações de 
duas posições quase insanas que de alguma forma levam à sanidade»9. 
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Tal paradoxo doutrinal, afirma Nichols, 

«pertence a duas ordens: a primeira, a qual que Kenner está mais concentrado 
em seu estudo, é a ordem do realismo metafísico. A segunda, e este é o foco do 
estudo de Dennis, é a ordem do fundamento religioso para o realismo metafí-
sico (...). O paradoxo doutrinal, continua Nichols, pode fazer referência tanto 
ao mundo das coisas (e especialmente do homem), como no realismo metafí-
sico, como pode fazer referência a Deus, o reino do divino, os fundamentos 
religiosos para o realismo metafísico. Tomado amplamente, então, isto é uma 
distinção entre o que seria geralmente considerado como temas filosóficos e 
teológicos, mas é relevante notar que um tema filosófico pode ser abordado 
tanto desde uma perspectiva filosófica quanto teológica»10.

Como exemplo de paradoxo doutrinal do segundo tipo, Nichols oferece-
-nos a apresentação que Chesterton faz de São Francisco de Assis, o qual «não 
apenas aprecia tudo, mas também o nada do que tudo foi feito»11. Nichols 
observa que a explicação do paradoxo filosófico de que tudo é feito de nada é 
propriamente teológico: o ser plenamente divino fez do nada tudo o que é, e 
apenas o influxo constante da doação do ser pelo Dador previne todas as coisas 
de retornarem àquele nada do qual foram feitas12. 

2.3. Temas teológicos particulares nos escritos de Chesterton

Depois da introdução do livro e uma explicação da importância do rea-
lismo metafísico assim como do paradoxo no pensamento de Chesterton, Ni-
chols passa a abordar vários temas teológicos particulares na obra deste autor, 
separando-os pelos títulos: Deus, o homem, Cristo, a moral e a Igreja. 

2.3.1. O Deus da Alegria

No primeiro tema, Nichols mostra como os escritos de Chesterton pa-
recem ter um novo argumento para a existência de Deus, argumento este que 
deveria ser nomeado o argumento da alegria13. 

Na passagem do poema da Balada do Cavalo Branco, Chesterton pergunta 
ao leitor: 

«Você tem alegria sem causa? 
fé sem esperança?»14
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Nichols explica que quando fala sobre uma alegria incausada, Chesterton 
não quer dizer que seja uma ocorrência aleatória ou casual, sem raiz ontoló-
gica. Para o autor de A Balada do Cavalo Branco a alegria não é nem empirica-
mente delimitada e nem eticamente relevante, seu fundamento deve ser bus-
cado em um nível mais profundo, onde o finito se abre ao infinito. No poema, 
Chesterton sugere que o tema da alegria indica uma espécie de abertura na 
experiência: através desta abertura ficamos abertos ao reino do transcendente 
que é Deus. A alegria é uma afirmação implícita da doutrina da criação e, por-
tanto, da verdade do teísmo, que está intimamente relacionada com o assom-
bro ante o fato da existência15. 

Fazendo uma síntese do argumento do Deus da alegria podemos dizer, 
que segundo Nichols, para Chesterton, a experiência da alegria que nos abre 
ao reino do transcendente passa por um processo que consiste em ser atacado 
pela surpresa, enxergar o mundo com assombro, recebê-lo como um dom e por 
fim rejubilar-se com este dom. No entanto, o mundo moderno possuía uma 
particular dificuldade de passar por este processo pois estava deteriorado e tinha 
obscurecido o sentido da alegria. Chesterton defendeu esta tese, como veremos 
adiante, apoiado nas experiências da infância, e conseguiu identificar no mundo 
infantil uma manifestação genuína desta alegria, uma vez que as crianças enxer-
gam todo o mundo da criação com assombro e estão de alguma forma sempre 
surpreendidas. Dessa maneira, podemos considerar a infância como critério 
para o mundo dos adultos (ao contrário de tudo o que o seu ambiente intelectual 
racionalista poderia defender diante da realidade). Como veremos, assombrar-
-se ante o fato da existência é a atitude própria das crianças16. 

Depois de descrever este procedimento, apoiado na observação do mun-
do infantil, fazendo referência mais exatamente a sua própria infância, Ches-
terton também nos oferecerá uma justificação filosófica desta atitude perante 
a existência que, como afirma Nichols, o próprio escritor viu como necessária 
em seu tempo. 

Quando descreve sua própria infância em sua Autobiografia, no capítulo 
sobre o homem com a chave dourada, Chesterton comenta como 

«a luz branca possuía algo assombroso nela mesma, como se o mundo fosse 
tão novo como eu mesmo, mas não quer dizer que aquele mundo não fosse 
absolutamente real»17. 

A conclusão de Chesterton em suas recordações da infância é então que 
qualquer coisa nela é assombrosa, o mundo inteiro é um mundo milagroso e 
não um mundo em que acontecem milagres18. 
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Para Chesterton, a própria realidade tem as qualidades que normalmente 
atribuímos ao reino das fadas e a infância continua sendo o critério apropriado 
para a sensibilidade dos adultos, transformando-se assim mesmo na chave da 
ontologia, onde a realidade é recebida como um dom e não como um conhe-
cimento adquirido por um raciocínio lógico (como queriam os racionalistas). 
Existe, portanto, para o conhecimento do homem, uma espécie de fonte divina 
presente no mundo, a qual recebemos da realidade através do recebimento da 
mesma como um dom19.

2.3.2. O homem como imagem e semelhança de Deus

Segundo Nichols, a parte mais sistemática do pensamento de Chesterton 
sobre sua antropologia é com certeza encontrada na primeira metade do livro 
O Homem Eterno. Mas uma primeira abordagem sobre o tema da imagem de 
Deus no homem é realizada pelo dominicano fazendo menção a um paradoxo 
presente no estudo de Chesterton sobre Dickens, quando o seu pensamento 
teológico não estava ainda em toda sua maturidade. 

– A dignidade superior do homem miserável
Como afirma Nichols, «Dickens conseguiu eliminar alguns dos erros so-

ciais que detestava: ele provocou algumas das reformas nas instituições sociais 
inglesas que queria ver»20. No entanto, Chesterton vê neste desejo de mudan-
ça social, em toda coisa real e desejável, uma contradição mística. A explicação 
desta contradição, deste paradoxo, é de alguma forma uma primeira aproxima-
ção da sua doutrina do homem como imagem de Deus. Na sua biografia sobre 
Charles Dickens, Chesterton afirma: 

«Se queremos salvar os oprimidos, devemos ter duas emoções aparente-
mente antagônicas em nós ao mesmo tempo. Devemos pensar no homem in-
tensamente miserável e ao mesmo tempo intensamente atrativo e importante. 
Devemos insistir com violência sobre sua degradação e devemos insistir com a 
mesma violência sobre sua dignidade. Porque se descuidamos por um centíme-
tro na primeira afirmação, os homens dirão que ele não necessita de salvação. 
E se descuidamos por um centímetro na segunda, os homens dirão que ele 
não vale a pena ser salvo. Os otimistas dirão que as reformas não são neces-
sárias. Os pessimistas dirão que não há esperança para as reformas. Devemos 
aplicar as duas simultaneamente ao mesmo homem oprimido. Devemos dizer 
que ele é um verme e um deus. Devemos, portanto, abrir-nos a afirmação do 
transcendentalismo»21. 
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Chesterton não nomeia a doutrina da imagem divina no homem, mas é 
o que ele evidentemente tem em mente quando ele chama esta necessidade de 
identificar as condições da reforma o «argumento mais forte para o conceito 
religioso da vida»22. 

– O milagre do aparecimento do homem
No entanto, como dito anteriormente, Chesterton irá expor o seu pen-

samento sobre o homem como imagem de Deus com maior maturidade em 
O Homem Eterno. Sabe-se que esta obra nasce como uma resposta ao livro de 
H.G. Wells An Outline of History23. Segundo Nichols, Chesterton notou duas 
coisas sobre o livro de Wells. 

«Primeiro, Wells deu por certo que o ser humano era simplesmente um 
produto do desenvolvimento de mamíferos ao longo de uma determinada via 
evolutiva. Segundo, Wells deu pouco espaço para Cristo e o Evangelho (...). A 
tese central de O Homem Eterno é que os dois principais eixos da história estão 
faltando no estudo de Wells. O que se deve notar sobre a história humana é, em 
primeiro lugar, a ruptura na continuidade natural produzida pelo surgimento 
do homo sapiens, e, em segundo lugar, a transformação única das possibilidades 
humanas proporcionadas pela Encarnação. Quando recortada ao longo de seus 
limites internos mais significativos, a história se separa em duas fases (...). O 
que um esboço da história deve oferecer acima de tudo é, em primeiro lu-
gar, um relato da explosão criativa com a qual o homem chega na cena animal 
seguido por, em segundo lugar, um relato da figura que representa um salto 
qualitativo único na experiência humana. Nenhuma destas manifestações, ter-
mina de explicar Nichols, podem ser explicadas naturalmente. Ambas devem 
ser submetidas às explicações teológicas»24.

O método de Chesterton neste livro consiste em olhar para estas duas 
matérias, humana e cristã, pelo esforço imaginativo mais forte que pode ser 
feito para ver ambos como se fossem vistos desde fora25. É vendo o homem 
como um animal estranho que percebemos «quão estranho animal ele é»26. 
Como Chesterton mesmo afirma: «É exatamente quando vemos o homem 
como animal que verificamos que ele não é um animal»27. 

Segundo Chesterton, ao contrário do que diziam muitos meios contem-
porâneos, aquelas descobertas só demonstravam que o homem era um artista. 
O homem é um ser que pinta. Possui certas habilidades artísticas que só são 
possíveis pela presença de uma alma espiritual. Neste sentido verifica-se uma 
verdadeira revolução na diferenciação do homem para qualquer outro animal 
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existente. Chesterton acerta ao afirmar que «o homem não é uma mera evo-
lução, mas antes uma revolução»28. É a expressão que parece estar em con-
tradição com a forma que os intelectuais de sua época estariam atribuindo ao 
homem, considerando-o apenas como uma evolução do macaco. 

Sobre a arqueologia biológica, também Chesterton argumentava que por 
mais que se encontrasse indícios de evolução do corpo humano, 

«não há nada que sugira levemente o desenvolvimento da mente humana (...). 
Algo aconteceu, e isto tem a aparência de uma transação fora do tempo. Não 
tem, portanto, relação com história no sentido ordinário»29. 

Para Chesterton, conclui Nichols, «a infusão da alma humana nas origens 
do homem é um evento meta-histórico que torna possível a história humana»30. 

– A presença do pecado original: sinal da supremacia do ser humano
Ainda em relação a imagem de Deus no homem, Nichols faz referência 

ao tema da queda e do pecado original. O dominicano comenta que ambos, o 
descobrimento do realismo metafísico e o seu argumento distintivo para a exis-
tência de Deus, predispôs Chesterton a aceitar o dogma da Queda. Chesterton 
viveu o fim da visão dos racionalistas vitorianos tardios e eduardianos de sua 
época, tal como Thomas Huxley, de que o pecado original era uma limitação 
inecessária à estima da espécie humana. Segundo Nichols, para Chesterton o 
filho de Thomas, Adouls Huxley, infelizmente estragou ainda mais as coisas 
ao acrescentar que «a visão científica do homem necessita de uma espécie de 
pecado original, se isto fosse somente o resíduo do seu animal ancestral»31. 

Chesterton responde a esta visão no seu ensaio On Original Sin recolhido 
na coleção Come to think of it dizendo que 

«o pecado, qualquer coisa que seja, não é somente a escória de uma existência 
bestial (...) é antes algo mais sutil e espiritual, e em alguma medida está relacio-
nado com a verdadeira supremacia do espírito humano»32. 

O seu argumento é mais extenso e está apoiado em uma relação entre 
uma descrição da teoria da evolução humana e a origem espiritual do proble-
ma do pecado. Neste ensaio sobre o pecado original Chesterton expõe o seu 
argumento: 

«Não é apenas uma questão de deixar morrer o macaco e o tigre, pois os ma-
cacos não são fariseus, nem os tigres são pedantes (prigs). O elefante não mostra 
o nariz longo em tudo com qualquer intenção superior, e o preço da injúria to-
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talmente injusta pode ser ressentida por qualquer crocodilo realmente sensível 
e de pele fina. A girafa pode ser chamada de erudita, mas ela não é realmente 
orgulhosa (supercilious) sobre seus poderes de elevação (powers of Uplift)»33.

Chesterton reclama depois que na literatura moralizante das bestas e das 
fábulas 

«o homem dispersou seus próprios vícios, bem como as virtudes, de forma 
muito arbitrária aos animais, e não deve haver mais motivos para acusar o pavão 
de orgulho do que o pelicano de caridade. As piores coisas no homem só são 
possíveis para o homem»34.

A realidade do pecado se nota ainda mais nos âmbitos da inteligência 
científica fina e da imaginação artística para misturar com a primeira. Aí se 
notam de maneira especial o orgulho, as perversões, as crueldades intelectuais, 
etc.35.

Por isso, o pecado não pode ser o resultado de uma evolução do animal, 
pois não existe o menor indício desta realidade nele. É algo totalmente novo e 
que só pertence ao homem, ou seja, é original. 

«Este veneno é tão antigo quanto qualquer lembrança do homem. Portanto, 
temos que postular que isso também era da fonte humana e da cabeça da fonte, 
que isto existia no início, ou, como afirma a antiga teologia, que é original»36.

2.3.3. A cristologia de Chesterton

Nichols desenvolve em seu livro alguns temas em torno a disciplina teo-
lógica da cristologia, presentes nas obras de Chesterton. Podemos identificar 
três temas principais aos quais ele se refere: a cristologia genuinamente cal-
cedoniana ao qual o escritor inglês se mantém sempre fiel, uma teologia que 
responda à pergunta anselmiana: Cur Deus homo? e uma teologia cristocêntrica 
da história37.

– Uma cristologia calcedoniana 
No primeiro tema Nichols nota como em suas obras Chesterton possui 

uma cristologia que permanece sempre fiel ao IV Concílio Ecuménico e nun-
ca desenvolve uma tendência nestoriana. A obra Christendom in Dublin mani-
festa de maneira particular o pensamento de Chesterton neste tema. Nesta 
obra, por exemplo, Chesterton comenta que «a dupla natureza de Cristo é o 
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paradoxo essencial da Encarnação»38 e expressa a sua atitude ante o monofisis-
mo, o qual entende em termos da antítese que este apresenta para o nosso li-
beralismo teológico contemporâneo. Como escreve em Christendom in Dublin, 
o monofisismo antigo era o oposto do modernismo do início do século XX: 

«enquanto os hereges mais recentes são humanitários e simplificam o Deus-
homem ao dizer que Ele era apenas o homem, os hereges mais antigos o sim-
plificavam dizendo que ele era apenas Deus»39. 

Para descrever esta heresia por parte dos monofisitas antigos, Chesterton 
vai além do que é ilustrado pela pintura monofisita popular em que Cristo foi 
descrito como Deus olhando através dos olhos de um homem e imagina o Deus 
encarnado dos monofisitas olhando o que está ao redor através dos olhos de 
um fantasma40. 

«Esses místicos tinham em seus corações o mesmo horror que os muçulma-
nos: o horror de Deus que se rebaixa para tornar-se humano. Eles eram, por 
assim dizer, os anti-humanitários. Eles estavam dispostos a acreditar que um 
deus de alguma forma se mostrou ao mundo como um fantasma; mas não que 
ele tenha sido feito da mera lama do mundo como um homem»41.

O cristianismo monofisita exemplifica o que Chesterton chama de «de-
senvolvimento místico, que tende a mesma direção e prospera especialmente 
no mesmo bairro»42. Este desenvolvimento místico, explica Nichols, dirá que 
«aqueles que viveram mais perto do ambiente natural de Jesus foram menos 
capazes de compreender o quanto Deus se inclinou para tornar-se co-natural 
com eles»43. 

«E acima de tudo, pois este é o ponto do paradoxo, a Igreja Católica pro-
clamou aquela humanidade original mais e mais alto, quando saiu de seu lugar 
humano original. Ao transladar-se para o oeste a Igreja teve com ela, com cada 
vez maior exultação e certeza, a coisa corpórea humana que tinha sido feito 
carne em Belém; e deixou um fantasma para os gnósticos e um deus como um 
ídolo dourado para os hereges gregos, e para os muçulmanos apenas a sombra 
desbotada de um profeta»44.

Nem mesmo a tradição bizantina está totalmente isenta desta reprovação 
de Chesterton, ao mesmo tempo em que ele tem o cuidado de evitar descre-
ver a Ortodoxia oriental como heterodoxa. Neste sentido, Nichols afirma que 
Chesterton faz uma distinção clara entre a verdade em si e a ênfase nesta ver-
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dade na forma como os orientais apresentam a verdade da realidade. Nichols 
cita algumas palavras de Christendom in Dublin em que Chesterton diz que 
«foi a ênfase nesta verdade, senão a mesma verdade [que] cresceu mais forte a 
medida que Igreja foi para o oeste45, de Antioquia para Roma e de Roma para 
os confins do mundo»46. De uma forma alternativa, os teólogos bizantinos 
«defenderam, antes que descreveram a Humanidade». Foi o Ocidente cristão 
que «fez os primeiros retratos, senão as primeiras pinturas de Cristo»47. 

– A resposta à questão anselmiana: Cur Deus homo? 
O segundo ponto importante na cristologia de Chesterton neste estudo 

de Nichols é o que ele intitula teologia da expiação (atonement). O seu caráter 
pode ser discernido pela obra William Blake. Nichols comenta que o cristia-
nismo de Blake se confundiu com o gnosticismo, pois considerou um erro da 
parte do Redentor ter aceitado a morte tão frouxamente. Se Jesus alcançou no 
seu crescimento até a maturidade a vida divina, ele também deveria ter atin-
gido a vida imortal, e não ter entregue a vida na Cruz48. Assim pensou Blake, 
mas não Chesterton, que comenta:

«O espetáculo de um Deus morrendo é mais grandioso que o espetáculo de 
um homem vivendo para sempre. O primeiro sugere que mudanças terríveis 
realmente entraram na alquimia do universo; o último é apenas vagamente 
remanescente de octogenários higiênicos e Sais de Frutas de Eno»49. 

Conforme afirma Nichols, a frase o espetáculo de um Deus morrendo é uma 
verdade emergente daqueles grandes concílios dos primeiros séculos de cris-
tianismo. No entanto, a declaração sobre a expiação realizada por Chesterton 
em Willian Blake deve ser complementada por uma explicação que realiza jus-
tiça completa à humanidade daquele que sofreu. Isso pode ser encontrado em 
uma novela do período mais tardio de Chesterton. Nichols explica que em um 
episódio desta novela (Four Faultless Felons) o filho de um industrial explorador 
assume o papel de criminoso, invadindo a casa das pessoas ou colocando a mão 
nos bolsos deles para deixar joias e dinheiro e assim compensar a redução à 
pobreza de outras pessoas por causa de seu pai50.

«Você não entende (pergunta a esse personagem, Alan Nadoway), quão su-
perficiais são esses modernos, quando eles te dizem que não existe algo como 
desagravo ou expiação, quando essa é a única coisa pela qual todo o coração 
está doente diante dos pecados do mundo? Todo o universo estava errado, en-
quanto a mentira do meu pai florescia como a verde árvore. Não havia respei-
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tabilidade que pudesse resgatá-la. Foi religião, expiação, sofrimento sacrificial. 
Alguém deveria ser terrivelmente bom, para contrabalançar algo tão mal. Al-
guém deveria ser desnecessariamente bom. Para aumentar o peso das balanças 
deste julgamento»51.

Nichols conclui dizendo que

«Chesterton está oferecendo sua própria resposta à pergunta de Santo An-
selmo, Cur Deus homo? Era para expiar o mal humano por um ato tão total-
mente supérfluo no caráter desnecessariamente superabundante de seu excesso 
de cumprimento das demandas de justiça que a misericórdia que expressava 
redimiu o mundo, equilibra o equilíbrio. Por isso, Deus realizou o seu investi-
mento na natureza humana»52.

A resposta mais completa de Chesterton à questão Anselmiana é, porém, 
fornecida pela teologia cristocêntrica da história que ele oferece em O Homem 
Eterno, que pode ser considerada a principal obra para a sua contribuição Cris-
tológica. Chesterton orienta a história até a Encarnação por uma senda inusual: 
através do significado, como ele percebe, da estrutura da família53. A família re-
força o sentido da diferença que separa o homem das outras criaturas viventes54. 

– A teologia cristocêntrica da história
Um último tema relevante que pode ser encontrado na Cristologia de 

Chesterton em O Homem Eterno e que é considerado por Nichols é a consi-
deração de que a chave para a Encarnação como clímax da História é a cons-
tatação de que, em suas palavras, «o homem não poderia fazer mais»55. Com 
relação à interpretação de Chesterton sobre o movimento da história humana, 
Nichols diz que 

«os dois principais impulsos que levam os seres humanos a conceber o propó-
sito geral do mundo – o impulso mitopoético que gera a mitologia e o impulso 
racional que produz a filosofia – esgotaram seus recursos para fazer exatamente 
isso em qualquer maneira coerente e satisfatória. Neste caso de teste crucial, as 
capacidades humanas demonstraram ter enfrentado seu limite»56.

Ao reconhecer a heterogeneidade das religiões, Chesterton considera o 
uso do modo mitopoético como a essência do paganismo57. Nichols explica que

«na cultura pagã (entendida como exterior às religiões abraâmicas), a imagi-
nação religiosa funciona de forma negativa e positiva.
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Negativamente, a imaginação religiosa sinaliza através de vários indicado-
res o seu sentido de presença da ausência de Deus. Estes indicadores fazem 
referência a um Deus superior que se retirou para a vaga eterilização do divino 
representado pelo termo chinês Céu»58. 

Para Chesterton, a única vocação de Israel, em contraposição à cultura 
pagã, é assegurar a convicção viva em uma fundação tribal. Como diz no O 
Homem Eterno

«O mundo se teria perdido se não tivesse sido capaz de retornar a essa grande 
simplicidade original de uma única autoridade em todas as coisas. (...) se vivemos 
em um mundo grande e sereno, num céu que se alonga paternalmente sobre to-
dos os povos de a Terra (...), devemos isso a um povo nômada, discreto e inquieto 
que legou à humanidade a suprema e serena benção de um Deus ciumento»59.

Positivamente, através do paganismo, no modo mitopoético, acontece 
o amor à localidade e à personalidade. Para Chesterton existia uma verdade 
naquilo que não poderia ser desconsiderado, embora fosse uma verdade mais 
leve e menos essencial. A religião pagã nesse modo satisfazia a necessidade das 
ideias gêmeas de festividade e formalidade. Por seu culto sacrificial também 
satisfazia em parte a necessidade humana de render-se a algo como uma por-
ção de poderes desconhecidos. Mais importante, no entanto, é que expressou 
o instinto indestrutível no poeta como representado pelo pagão, de que ele 
não está inteiramente errado em localizar seu deus. Mas como as leis e os 
triunfos da imaginação não são necessariamente relacionadas à realidade, o 
caminho da mitologia só pode ser uma busca60.

Chesterton desenha um contraste muito nítido entre a religião mitopoé-
tica e a racionalidade filosófica: É vital para a visão de toda a história que a 
razão é algo separado da religião mesmo nas mais racionais dessas civilizações. 
Ao mesmo tempo afirma que, em realidade, «os rios da mitologia e filosofia 
correm paralelamente e não se misturam até que se encontram no mar do 
cristianismo»61. Chesterton percorre filósofos da antiguidade grega e ao fim 
os crítica por fazer simplificações falsas: 

«Todos eles pensam que a existência pode ser representada por um diagrama 
em vez de um desenho, e o desenho rude dos criadores de mitos infantis são 
uma espécie de protesto grosseiro e espirituoso contra aquele ponto de vista»62. 

A modo de conclusão deste estudo de Nichols, ainda podemos dizer que, 
em O Homem Eterno, Chesterton defende a ideia fundamental de uma recon-
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ciliação cristológica da mitologia e filosofia, ao fim bastante consistente63. A fé 
que brotou do evento de Jesus Cristo é a reconciliação precisamente porque é 
a realização de ambas: mitologia e filosofia64. 

«Nesta estória humana, que é também divina, a busca mitológica pelo ro-
mance e a busca filosófica pela verdade foram ambas cumpridas»65. 

2.3.4. A teologia da ética de Chesterton 

No capítulo VIII do livro Chesterton Theologian, Nichols analisa os escri-
tos de Chesterton desde o ponto de vista de uma ética teologal. De maneira 
geral, podemos dividir este capítulo em três partes nas quais Nichols aborda: 
a relação que Chesterton realiza entre a ética e o sobrenatural, a defesa de um 
padrão nas virtudes e algumas virtudes que Chesterton trabalha de maneira 
especial em suas obras. 

– A ética teologal
No que se refere à ética teologal, em primeiro lugar, Nichols relata como 

Chesterton identificou um latente irracionalismo ao redor de seus contempo-
râneos devido à falta de uma teoria ponderada sobre o bem66. O escritor inglês 
teria percebido que 

«a cultura não podia florescer ao menos que estivesse apoiada sobre as virtudes. 
Em sua função inter-relacional, as virtudes são constitutivas do bem humano e 
a cultura autêntica tem uma estrutura moral que faz referência a própria natu-
reza humana. Em outras palavras a estrutura moral da cultura não existe sem 
suas próprias pré-condições ontológicas – na descoberta de qual é a realidade, 
e notavelmente nossa realidade»67. 

No entanto, determinar esta teoria ponderada sobre o bem passa por 
um critério que é difícil de ser aceito pelos intelectuais de sua época68. É nes-
te sentido então que Nichols vai falar da necessidade de uma referência ao 
sobrenatural para a questão da ética. Ele realiza a relação entre a ética e o 
sobrenatural dando dois motivos pelos quais podemos dizer que este critério 
faz referência à natureza humana, mas não uma natureza humana humanisti-
camente concebida. 

Em primeiro lugar, recorda que o nosso conhecimento dos primeiros 
princípios do raciocínio sobre a natureza humana, e sobre as virtudes que 
pertencem a sua perfeição, podem ser equivocados. Em Ortodoxia Chesterton 
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alertava para o perigo de utilizar uma razão sem o conhecimento adequado 
dos primeiros princípios69. 

A forma de identificar quais são os princípios básicos corretos deve passar 
pela consideração da relação entre a ética e o sobrenatural. A incerteza dos 
princípios básicos corretos é consequência do fato de que estamos vivendo em 
uma era pós lapsária, depois da queda de Adão e, por isso, o nosso conheci-
mento dos princípios relevantes pode necessitar de uma estabilização sobre-
natural (steadying supernaturally), ou seja, de uma revelação divina. A revelação 
divina é necessária para confirmar quais princípios são realmente os princípios 
primários da razão ao refletir sobre a natureza humana e suas necessidades 
morais70. 

Em segundo lugar, se deve considerar a finalidade sobrenatural que é, de 
acordo com as Escrituras, a vontade de Deus para a nossa natureza humana 
em seu plano de transfigurar e consumá-la em seu amado Filho. Na concreta 
economia divina da criação e salvação, nossa natureza humana está ordenada 
para o objetivo sobrenatural71. Em The Thing Chesterton escreve: 

«Para os católicos é um dogma fundamental da fé que todos os seres hu-
manos, sem qualquer exceção, foram feitos especialmente, foram moldados 
e apontados como flechas brilhantes, para o fim de atingir a marca da bem-
aventurança»72.

– O padrão das virtudes
O segundo tema principal deste capítulo que fizemos referência anterior-

mente é a identificação por parte de Nichols que nas obras de Chesterton se 
pode observar a defesa de um padrão das virtudes. Esta seria uma característica 
que distingue Chesterton de muitos outros escritores cristãos no século XXI. 
Chesterton coloca uma ênfase no padrão holístico das virtudes em suas inter-
-relações, ou seja, a imagem total que elas representam. Este padrão holístico 
quer dizer que não existem apenas virtudes particulares, naturais ou sobrena-
turais, mas existe ainda uma configuração geral das virtudes, que, da mesma 
forma que das virtudes individuais, estamos também necessitados73. Em The 
Thing, mais uma vez, Chesterton diz: 

«O humanismo pode tentar pegar os pedaços, mas poderia uni-los? (...) O 
que poderia impedir que um Humanista deseje a castidade sem humildade, e 
outro a humildade sem castidade, e outro a verdade ou beleza sem uma destas 
virtudes? O problema de uma ética e cultura duradouras consiste em encon-
trar um arranjo das peças segundo a qual elas permanecem relacionadas, assim 
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como as pedras dispostas em um arco. E eu conheço apenas um esquema que 
provou sua solidez, abrangendo terrenos e eras com seus gigantescos arcos e 
carregando em toda parte o rio alto do batismo sobre um aqueduto de Roma»74.

Nichols chama a atenção ainda para o fato de que esta ideia de um padrão 
para as virtudes era também importante no estudo de Santo Tomás. Como 
estas linhas de The Thing foram publicadas em 1929, depois da conversão de 
Chesterton para a Igreja Católica, as mesmas poderiam ter sofrido alguma in-
fluência dos estudos que Chesterton realizou sobre Santo Tomás. No entanto, 
também se verifica uma defesa deste padrão de virtudes em escritos anteriores 
a este ano, como por exemplo em Ortodoxia e em outro livro que discute um 
poeta inglês medieval Geoffrey Chaucer (Chaucer: A Study). Não seria, por-
tanto, absurdo pensar que Chesterton buscou, durante sua vida, encontrar a 
melhor forma de aperfeiçoamento mútuo das virtudes e correspondentemente 
qual era a melhor forma de expressar a estrutura moral necessária para a cul-
tura75. 

Em Ortodoxia, ao comentar os requisitos para o ideal de progresso, diz: 

«Este é, portanto, o nosso segundo requisito para o ideal de progresso. Pri-
meiro, deve ser fixo. Segundo, deve ser composto. Não pode ser (se deve satis-
fazer nossas almas) a mera vitória de uma coisa que engole todas as demais, o 
amor, o orgulho, a paz ou a aventura. Deve ser um quadro composto por estes 
elementos em suas melhores proporções e relações»76. 

E no livro Chaucer, Chesterton toma a ideia do equilíbrio harmônico e 
o trabalha em um símile mais móvel e fluente, o símile da dança das virtudes. 
Acrescenta nesta obra, no entanto, uma explícita dimensão cristológica, pois a 
dança das virtudes tem como seu centro um ponto único no mundo em trans-
formação, sendo esta, a revelação do caráter cristológico do bem humano, 
com Cristo como o verdadeiro centro da cultura77. Como mesmo cita Nichols 
em seu livro, em Chaucer, A Study, Chesterton escreve:

«A moralidade medieval estava cheia da ideia de que uma coisa devia equili-
brar outra, que cada uma ficava de um lado – ou de algo que estava no meio, e 
algo que permanecia no meio. Pode haver qualquer quantidade de movimento, 
mas foi movimento em torno dessa coisa central. Perpetuamente alterando as 
atitudes, mas perpetuamente preservando o equilíbrio, as virtudes eram como 
crianças andando em torno a uma amoreira, só que a amoreira era aquela sarça 
ardente que eles fizeram simbólico da encarnação; aquela arvore vistosa em 
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que a Virgem e o Menino aparecem no retrato, com Rene de Provence e sua 
amada vida ajoelhados em ambos os lados. Agora, desde aquele rompimento na 
história, seja o que for que chamamos ou seja o que for que pensamos, a Dança 
se transformou em uma Corrida. Ou seja, os dançarinos perdem o equilíbrio e 
só o recuperam correndo em direção a algum objeto, ou objeto alegado, não a 
um objeto dentro de seu círculo ou posse, mas a um objeto que eles ainda não 
possuem. É um objeto voador, um objeto que está desaparecendo»78.

– Virtudes particulares
Por último, para finalizar este capítulo de Chesterton como um teólogo 

da ética, Nichols expõe algumas virtudes particulares que nosso autor reúne 
como em um anel de rosas, em torno do Supremo Bem em sua mesma forma 
encarnada79.

Em uma espécie de lista de virtudes, Nichols nos introduz a estas, ao 
mesmo tempo que nos coloca algumas passagens das obras de Chesterton que 
demonstram a concordância destas virtudes definidas por Nichols com o que 
o escritor inglês escreve. Estas virtudes comentadas são, na ordem que aparece 
no livro: a pseudo-virtude da inovatividade (própria da nossa cultura atual, 
principalmente no campo técnico e econômico), Archaiophilia (virtude pela 
qual amamos o passado não porque é passado – isso seria mera nostalgia – mas 
porque ela fornece à cultura contemporânea uma miríade de exemplos lumi-
nosos do bem humano), fraternidade e justiça, domesticidade (virtude que é 
requisito para a possibilidade política mais pequena, o lar), idiophilia (o amor 
razoável a propriedade pessoal), e outras virtudes em torno ao amor80. 

2.3.5. Chesterton e a Igreja

O último capítulo de Chesterton Theologian de Aidan Nichols é intitulado 
Chesterton e a Igreja. Neste capítulo Nichols destaca ao início algumas caracte-
rísticas de uma eclesiologia que está presente, principalmente, no capítulo VI 
de Ortodoxia: Os paradoxos do cristianismo. Nichols vê neste capítulo uma apli-
cação à eclesiologia do paradoxo sustentado por Denis, quando Chesterton 
comenta como ficou impressionado com as objeções contraditórias que eram 
ditas contra a Igreja por ser deploravelmente X e lamentavelmente não-X ao 
mesmo tempo. Em Ortodoxia Chesterton então escrevia: 

«Naquele período, assim como agora, queria ser justo e não dei por certo 
de que todos os ataques contra o cristianismo estavam equivocados. Apenas 
cheguei à conclusão de que, se o cristianismo era mal, tinha que ser muito mal 
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mesmo. Para que coisas horríveis tão espantosas se combinassem em uma só 
coisa, devia ser algo muito estranho e solitário (...). Se de verdade se davam 
todas estas contradições, manso e sedento de sangue, magnífico e sóbrio, casto 
e luxurioso, inimigo das mulheres e seu absurdo refúgio, pessimista solene e 
otimista estúpido, se de verdade havia um mal assim, devia ser um mal único e 
supremo (...). Um mal tão paradoxal quase parecia sobrenatural (...). Uma ins-
tituição histórica que nunca se equivoca é tão milagrosa como uma que nunca 
acerta»81.

A primeira reação de Chesterton, como ele mesmo comenta depois neste 
texto, foi pensar que «o cristianismo não emanava do céu, mas do inferno. Se 
Jesus de Nazaré não era Cristo, devia ser o anti-Cristo»82. No entanto, a sua 
segunda reação foi considerar que, se um homem fosse criticado por estar 
equivocado por críticos que se contradizem em suas tentativas de dizer o que 
está errado nele, é bem possível que o que é criticado estivesse correto83. 

«Era bem possível, ao fim, que este algo extraordinário fosse o ordinário, ou 
ao menos o mais normal, o centro. Pode ser que, no fim de tudo, o cristianismo 
fosse sensato e seus críticos que sofressem de diversos tipos de loucura. Colo-
quei a prova minha ideia perguntando-me se não teria algo de perverso nos 
acusadores que pudesse explicar suas acusações. Me surpreendeu comprovar 
que a chave encaixava na fechadura»84. 

Pensando de forma mais aprofundada neste problema Chesterton tam-
bém descobre que a Igreja manteve a visão Aristotélica de que a virtude se 
encontra no caminho médio, mas a mantém de uma forma particular. Ela o 
entende de uma maneira que significa uma moderação feita do choque de duas 
emoções impetuosas. Chesterton percebeu isso e entendeu porque a Igreja é 
sempre criticada daquela forma contraditória.

Nichols explica a chave deste paradoxo presente na Igreja: 

«a chave está, pensa Chesterton, na totalidade da mensagem evangélica sobre 
a Criação, Queda, e Redenção, que nos fornece duas verdades contrastantes, 
ainda que não por esta razão mutuamente exclusivas»85. 

O mundo é bom pela Criação e ao mesmo tempo está afetado pelo peca-
do original, pela Queda. A Redenção sana o pecado original, mas suas conse-
quências permanecem. A Igreja, consequentemente, defende ao mesmo tem-
po o homem criado por Deus e o homem pecador que, apesar de seu pecado, 
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continua sendo criatura, obra maestra do Criador. O trecho abaixo presente 
em Ortodoxia pode nos ilustrar bem a questão colocada por Nichols:

«Neste momento comecei a dar-me conta de que esta dupla paixão era a cha-
ve cristã para a ética em qualquer situação. Em todos os lugares ga fé alcançava 
a moderação a partir do choque silencioso entre duas emoções impetuosas. To-
memos, por exemplo, o assunto da modéstia, o equilíbrio entre o puro orgulho 
e a pura prostração. O pagão médio, como o agnóstico médio, se limitaria a 
dizer que estava contente consigo mesmo, ainda que insolentemente satisfeito, 
pois existem muitos outros melhores e muitos piores que ele, e que seus méri-
tos são limitados, ainda que tentaria melhorá-los. Em suma, iria com a cabeça 
bem alta, mas não tanto como para que o nariz tocasse o céu. Se trata de uma 
postura muito viril e racional, ainda que submetida a objeção (...). Ao ser uma 
mescla de duas coisas, resulta ser também uma diluição das mesmas: nenhuma 
está presente em toda a sua força nem em todo o seu colorido. É um orgulho 
que não eleva os corações como um festejo de trompetes nem nos permite 
revestir-nos de outro e carmesim. Além disso, esta suave modéstia racionalista 
não purifica a alma com o fogo nem a faz cristalina (...). [O cristianismo] sepa-
rou as duas ideias86 e as exagerou. Por um lado, o homem seria mais orgulhoso 
que jamais teria sido. Por outro, seria mais humilde que nunca. Como homem, 
sou o príncipe de todas as criaturas. Como homem, sou o maior de todos os 
pecadores. Toda a humildade que significaria pessimismo, que fizesse com que 
o homem tivesse uma ideia vaga ou mesquinha do seu destino, estava condena-
da a desaparecer (...). O cristianismo defendia assim uma imagem da dignidade 
humana que só podia expressar-se com coroas radiantes como o sol e como a 
calda despegada do pavão real. No entanto, ao mesmo tempo, podia sustentar 
opiniões sobre a abjeta pequenez do homem que só podiam expressar-se com 
o jejum e uma submissão descabelada, com as cinzas de São Domingo e a neve 
branca de São Bernardo (...). A Igreja estava segura de ambas as coisas: toda a 
humildade é pouca quando alguém pensa em si mesmo e todo orgulho é pouco 
ao pensar em nossa alma»87. 

3. aLison MiLBanK: Poiesis e Praxis, as FerraMentas Literárias que 
FazeM reLuzir a teoLoGia de chesterton

Em seu livro Chesterton and Tolkien as Theologians, Alison Milbank busca 
comprovar, como ela mesmo declara no prefácio de seu livro, «que o ensaísta, 
poeta, apologista cristão e escritor de contos fantásticos G. K. Chesterton foi 
uma importante influência nas novelas de Tolkien e em sua crítica literária de 
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contos de fadas»88. Na primeira parte (poiesis), Milbank oferece uma leitura 
literária dos escritos de Tolkien através da qual discerne sua específica influên-
cia Chestertoniana. Na segunda parte do livro (práxis) procede com o argu-
mento que é através destas mesmas ferramentas estilísticas que uma implícita 
teologia tolkienesquiana da arte emerge: a literatura mostra-se realizadora de 
uma teologia89. 

O livro de Milbank se apoia nos estudos de Maritain em Arte e Escolástica. 
Nele, Maritain defende que «a arte exige que nada alcance a obra se não for 
através de si mesma como intermediária (...). É através da sua palavra e da sua 
arte que Deus alcança, controla e realiza, tudo o que faz. E da mesma forma é 
através da sua arte que o artista humano deve atingir, controlar e realizar, todo 
a sua obra»90.

Milbank vê nas obras de Chesterton não uma teologia vista desde o ponto 
de vista clássico, como reflexão sobre o dado revelado, ou uma teologia siste-
mática, mas uma teologia da arte que é prática. 

«Chesterton e Tolkien mostram como produzir (making) – poiesis – abre o 
caminho para Deus e o caminho para encontrar-se com o mundo. Sua teologia 
teúrgica é prática ao levar o leitor à uma intuição do ser através de uma expe-
riência encantada da arte. É, portanto, uma teologia que é inseparável da sua 
instanciação e na qual a escrita se torna a mediação na medida em que revela a 
mediação. Como um dom (gift), também cimenta as relações sociais e chama a 
atenção para os intercâmbios entre pessoas e com o sagrado»91.

Milbank busca esclarecer primeiro como as ideias de Chesterton e 
Tolkien dependem da mediação: isto é, são construções literárias nas quais a 
teologia emerge com e através dos modos e ferramentas estilísticas que eles 
empregam para contar suas histórias92. Estes modos e ferramentas estilísticas 
que servem de mediadores para as ideias de Chesterton podem ser identifi-
cadas nos capítulos da primeira parte (poiesis) que são: making strange, o gro-
tesco e paradoxo e enigmas93. São três ferramentas ou modos estilísticos que 
Chesterton e Tolkien utilizam para reluzir a teologia em seus escritos e que 
Milbank considera detidamente em seu livro. 

Na parte final (parte II – práxis), Milbank examina a literatura (poética 
– poetics) construída sobre estas ferramentas para formar não somente uma es-
tética, mas também uma ética baseada numa confiança nos contos de fadas ou 
numa natureza encantada da mediação94. Divide esta segunda parte então em 
duas partes que nomeia 1) a economia dos contos de fadas: gift-exchange e 2) a 
poética dos contos de fadas: make-believe95. 
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De forma resumida, podemos dizer que pelo trabalho de produção ativa 
na literatura (making), realizado através da utilização das ferramentas literárias 
(que é explicitada na primeira parte do livro) somos restaurados ao mundo real 
pelo assombro (wonder) e como consequência recebemos o mundo de volta 
como um dom (gift)96 que nos ajuda a ver o mundo de forma sagrada e notar a 
sua relação com o divino, ou seja, algo criado por Deus e que de alguma forma 
nos leva a conhece-lo.

Cada capítulo do livro dá contribuições interessantes para o nosso tema, 
de forma que parece valer a pena abordá-los de forma resumida nas próximas 
linhas. Veremos em primeiro o lugar os escritos de Chesterton no contexto 
literário de sua época, para depois aprofundar nas ferramentas literárias que 
levam ao surgimento de uma teologia. 

3.1.  A Ética do País das Fadas de Chesterton no contexto cultural e literário 
de Inglaterra no final do século XIX e início do XX

Milbank situa a defesa da lógica dos contos de fadas por parte de Chester-
ton (presente de forma especial no capítulo A Ética do País das Fadas de Ortodo-
xia, 1908) no meio do ambiente cultural da Inglaterra do período Victoriano, 
e um pouco mais tarde Eduardiano e Georgiano. Neste período é de especial 
importância o ressurgimento pós-romântico dos contos de fadas. 

Nesta época, os contos de fadas estavam em moda e na vanguarda. O res-
surgimento do conto popular e outros escritos tradicionais no período român-
tico estavam associados com o crescimento do nacionalismo. Uma necessidade 
britânica pós Victoriana e Eduardiana era manter uma identidade imperial 
levada ao modo de um nacionalismo que foi bastante diferente daqueles de 
outras nações imperiais. Envolvia uma espécie de auto esvaziamento e uma 
ética do serviço para um império como um todo97. 

Como explica Milbank o emprego de temas de contos de fadas no perío-
do Eduardiano e Georgiano, em geral, buscavam ser 

«um caminho para importar sentido ao mundo natural em uma era pós-Darwi-
niana. Era também um caminho para introduzir um sentido do sagrado em 
uma sociedade cada vez mais desencantada e secularizada»98. 

Para Chesterton e Tolkien, no entanto, diferentemente dos escritores 
desta época, estes contos não são somente uma forma de reintroduzir um sen-
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tido do sagrado na sociedade, e nem uma via para manter uma identidade 
imperial. Para eles, 

«o desafio de uma experiência plena de religiosidade deve ser engajado intelec-
tualmente e, em certo sentido, ser adentrado antes que o encantamento possa 
ser efetuado»99. 

Milbank buscará, em seu livro, 

«desnudar a forma como este engajamento intelectual é alcançado na experiên-
cia religiosa e explorar a teologia destes dois autores por meio do emprego de 
ferramentas literárias, porque para Chesterton o encantamento vem pela lógica 
e pela razão: é igualmente intelectual, senão intelectualista»100. 

Comentando um trecho do livro Ortodoxia em que Chesterton escreve 
contra o determinismo de sua época, Milbank comenta que o escritor inglês 
faz uma clara distinção entre as leis de relações mentais e as observações do 
método científico, para as quais ele recusa dar a palavra lei, e em vez disso 
fala de repetições extranhas. Chesterton argumenta que os contos de fadas são 
mais lógicos – e céticos – que a ciência, pois eles não assumem facilmente 
uma sequência de causa e efeito. Os fatos da natureza possuem uma qualidade 
arbitraria que, argumenta Chesterton, é mais bem expressada pela palavra en-
cantamento ou feitiço101.

O seguinte trecho do livro de Milbank é bastante elucidativo a respeito 
da relação entre o discurso de A Ética do País das Fadas e da existência de uma 
causalidade no mundo criado que transcende o mundo material: 

«O que Chesterton aponta neste discurso [de A Ética do País das Fadas] é que 
a ciência materialista dos seus dias está supondo um propósito e uma causali-
dade que não pertence a este discurso, mas é inerentemente religioso. Mesmo 
a frase seleção natural é desafortunada ao implicar um mecanismo e até um 
telos: uma espécie de teologia natural. Uma religião natural é o que o mesmo 
Chesterton destaca no seu estudo de conto de fadas. Primeiro ele faz uma na-
rrativa ontológica pela qual a vida tem o caráter de um conto de fadas, no sen-
tido que tem uma entelechia: parece que ele mesmo faz parte de uma história. 
Isto vem através de um sentido de autoconsciência, ou melhor um sentido de 
consciência de ser parte de um mundo. Isso parece óbvio, mas, logicamente, 
ter esta consciência é já dar sentido à experiência. Ver o mundo é assombrar-
se (wondering) nele. O assombro, portanto, não é um refúgio sentimental, mas 
uma espécie de shock (...). Tal consciência com respeito ao mundo provoca a 
gratidão, porque a admiração, como Chesterton diz, incluiu junto a isso um 
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elemento de louvor (praise). Então desde a existência como surpresa (surprise) 
Chesterton deriva o seu criador, como àquele que deseja agradecer. Mesmo as 
repetições na natureza falam para ele não de cansaço e repetição, mas é como 
um ‘bis teatral’: «havia algo de pessoal no mundo, como numa obra de arte. Seja o que 
isso significava, significava violentamente»102. (...) a mesma forma de agradecer é 
uma forma de humildade e restrição»103. 

Nesta espécie de ‘religião natural’ de Chesterton, diferentemente da teo-
logia natural dos deístas do século XVIII, Deus não é um deus abscônditos, no 
final de uma cadeia do ser, mas é revelado e ático em todo fenômeno e ex-
periência. Mais ainda, é a produção cultural, o conto de fadas, mediado pela 
«solene sacerdotisa da democracia e da tradição»104, sua ama que mostra a ele 
como interpretar o mundo natural. A Ética do País dos Elfos privilegia figuras 
mediadoras dos contos105. 

«Na visão de Chesterton, tudo nos está acenando loucamente para indicar 
sua origem divina e seu caráter histórico de todas as coisas. Mediação não é, 
portanto, uma distanciação de Deus, mas uma habilitação da realização de pro-
pósitos divinos. É deste reconhecimento que a teologia da arte pela invenção de 
histórias, fantasias ou outro tipo, se deriva. Contar uma história, seja própria ou 
tradicional, é mediar o mundo no seu caráter intencional e narrativo. Contar 
uma história, pois, é afirmar que existe sentido para a vida, e esta experiência é 
moldada e possui uma entelechia»106. 

A Ética do País dos Elfos abraça a fantasia Eduardiana e Georgiana em sua 
especificidade, mas a rende universal. Isto é, somos todos seres históricos, mas 
a nossa narrativa é refratada e específica. Ela difere ainda destes períodos lite-
rários anteriormente citados por não ser um hortus conclusus como os contos de 
fadas dos estéticos (aesthetes). Ela se caracteriza antes por ser uma forma de ver 
o mundo como histórico e doado107. 

3.2.  Poiesis e práxis – o surgimento de uma teologia por meio das ferramentas 
literárias estilísticas

Tendo visto a especificidade da obra de Chesterton dentro do período 
literário inglês em que estava inserido, partimos então para um estudo de seus 
escritos considerando-os como arte, tal como Milbank expõe. Para isso, como 
dissemos anteriormente, Milbank faz a distinção muito presente no livro Arte 
e Escolastica dos termos aristotélicos poiesis e praxis. A ação (práxis) pertence 
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a esfera da moralidade e do bem humano onde a prudência é considerada a 
virtude central, pela qual nossos atos são medidos em relação ao seu último 
fim, que é o mesmo Deus. A ação consiste no uso livre de nossas faculdades 
ou no exercício de nossa vontade livre considerada não em relação às coisas 
mesmas ou o trabalho de nossa mão, mas simplesmente em relação ao uso para 
o qual colocamos a nossa liberdade. No entanto, fazer (making – poiesis) é ação 
produtiva, e é julgada em relação à coisa produzida e sua perfeição. Esta ação 
produtiva é governada pela virtude da arte108. 

A distinção entre poiesis e praxis serve como base para dividir o livro em 
duas partes, que veremos agora. Em poiesis, os escritos de Chesterton serão 
considerados como esta ação produtiva, obra de arte, a qual, como vimos an-
teriormente, nos serve para abrir o caminho para Deus e para encontrar-nos 
com o mundo. São consideradas nesta parte as três ferramentas estilísticas 
principais empregadas por Chesterton para mediar suas ideias. 

3.2.1. Parte I – Poiesis

– Making Strange
A primeira ferramenta linguística analisada por Milbank é a chamada 

making strange. Milbank chama a atenção para o problema da crise de lingua-
gem como representação e comunicação no tempo de Chesterton. A ferra-
menta making strange é uma técnica que Chesterton utiliza para reestabelecer 
a linguagem como meio de significação do mundo real109.

Uma das tendências do tempo de Chesterton é ilustrado, de alguma ma-
neira, pelo lema arte pela a arte. Para Chesterton este lema representa uma 
quebra da aliança entre as coisas, e «já não se pode dizer que o símbolo parti-
cipa da coisa daquilo que ele simboliza»110. No campo da literatura se verifica 
então uma dupla desagrupação: a primeira é que a linguagem literária como 
um meio ou matéria torna-se um fim em si mesma e [a segunda desagrupação 
é que] torna-se um fim morto. A arte ou a poesia transforma-se em um memo-
rial para uma presença perdida»111. 

Chesterton, então, na primeira década do novo século, buscou encontrar 
novos modos fictícios para reconectar seus leitores com a palavra da vida or-
dinária. O primeiro método utilizado por Chesterton é o da desfamiliarização, 
explicado por Alison Milbank como sendo muito parecido ao crítico literário 
russo Victor Shklovsky. Em seu trabalho Art as Technique, Shklovsky estabelece 
que nossa percepção, inclusive da arte, torna-se primeiro habitual e depois au-
tomática, de forma que nós não vemos os objetos descritos. O propósito da arte, 
para Shklovsky é provocar sensações de coisas como elas são percebidas e não 
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como são conhecidas. A técnica da arte é desfamiliarizar os objetos, para tornar 
as formas mais difíceis, aumentar a dificuldade e o tamanho da percepção porque 
o processo de percepção é um fim estético nele mesmo e deve ser prolongado112. 

Shklovsky utiliza esta técnica em três modos distintos que de alguma ma-
neira também pode ser aplicado aos escritos de Chesterton. O primeiro modo 
desta técnica consiste em evitar a nomeação direta, de maneira que um evento, 
ou objeto familiar, é descrito como se fosse conhecido pela primeira vez, o se-
gundo modo de desfamiliarização é efetuado pela consideração do tema desde 
um ponto de vista inusual, e o terceiro, é uma descrição quase infantil de algo 
familiar de como se isso fosse visto pela primeira vez. 

No entanto, como explica Milbank, o uso que faz Sklovsky desta ferra-
menta literária difere um pouco da que faz Chesterton. O parágrafo explica-
tivo de Milbank sobre estas diferenças nos ajudam a compreender o que está 
por detrás do uso desta técnica por parte de Chesterton: 

«filosoficamente, a desfamiliarização supera o problema Kantiano do acesso às 
coisas em si através da dramatização do problema de se deslocar o fenômeno 
(que podemos descrever) para o noumena (que não temos acesso) através da 
percepção da dificuldade. 

«Não sendo Chesterton um kantiano, a diferença do seu uso da desfamilia-
rização se torna clara com relação ao de Shklovsky: enquanto este último pro-
blematiza o entendimento para fortalecer o seu alcance pela mente do sujeito, 
Chesterton a utiliza para fortalecer o objeto. Seu sentido de realidade dada do 
mundo estava com ele intuitivamente como criança, mas foi depois melhor 
formulado por sua leitura de Santo Tomás de Aquino, ou por sua aproximação 
a escritores como Jacques Maritain, os neo-tomistas. 

«É central no sistema de Tomás a crença na existência da coisa. O ser existe, 
e assim sendo, existe uma verdadeira ponte entre a mente e a realidade»113. 

A técnica do making strange é usada como «um dispositivo para separar 
nossa posse ‘preguiçosa’ da percepção de modo que perdamos a nossa apreen-
são do mundo fenomenal para encontrá-lo novamente como algo que vem até 
nós, que é um mistério em sua quididade, sua individualidade e sua diferença 
em relação a nós»114. 

Pode-se ainda pensar também o making strange como um renascimento. 
Seria a segunda forma do making strange. Neste caso, 

«para Chesterton, o campo de visão fenomenal ‘morre’ como um objeto inerte 
para renascer como um milagre (...). O leitor se move de uma percepção ‘decaí-
da’ do mundo, como tedioso ou em seu controle, para uma apreensão ‘redimi-
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da’ disto como creação de Deus e portanto bela no sentido de Santo Tomás, ou 
seja, como aquilo que dá prazer para a vista e o deleita a alma pelo simples fato 
de ser dado como intuição para a mesma. Portanto, tanto as coisas que fazemos 
quanto as coisas que apreendemos dessa maneira, tem esse ‘sabor do paraíso 
terrestre’ (...) porque elas realmente restauram por um breve momento a paz e 
o prazer simultâneos da mente e dos sentidos»115. 

– O grotesco
Como visto com relação a outras técnicas literárias, Chesterton, buscan-

do um caminho de saída das dobras do esteticismo tardio Victoriano, abraça o 
modo de perturbar a percepção, que era central na filosofia desta época. Em 
making strange 

«Chesterton faz o objeto desconhecido (estranho) para nós, de forma que 
ele deve ser reconectado por participação em um mundo divino. De forma 
similar, ele emprega o grotesco para este propósito, mas neste caso ele já tem 
um entendimento teológico existente do grotesco sobre o qual trabalhar»116.

Todo o tema do grotesco presente em Chesterton é expresado de diferen-
tes maneiras e com diferentes matizes em algumas obras de Chesterton. Al-
gumas reflexões sobre o grotesco estão presentes, por exemplo, nas biografias 
de Dickens e de Robert Browing, e em sua historia alegórica On Gargoyles que 
fala do grotesco relacionado com o gótico. 

Na obra de Browning, o que Chesterton enfatiza neste autor é o que Mil-
bank chama de seu aspecto Huganiano do grotesco democratico117. Milbank 
cita umas palavras da obra sobre Browning de Chesterton: 

«O elemento do grotesco na arte, como o elemento do grotesco na nature-
za, significa, principalmente, energia, a energia que toma sua propria forma e 
percorre o seu próprio caminho. Os versos de Browning, na medida em que é 
grotesco, não é complexo ou artificial; é natural e na legitima tradição da natu-
reza. O verso se espalha como as árvores, dança como a poeira, é aspero como 
a nuvem de trovão»118. 

Chesterton percebe in Browning «um sentido de força alucinante nas 
coisas»119 de forma que não existem apenas caracteres humanos revelados em 
seu trabalho, mas também o mundo dos objetos e dos animais. Em outra parte 
Chesterton deixa entrever que o estilo grotesco de Browning serve inclusive 
para render até o que é inanimado ou abstrato algo cheio de potencialidade120. 
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Como escreve em Robert Browning: «apresentar de forma grotesca certamente 
tende a tocar o nervo da surpresa, e assim chamar a atenção para o caráter 
intrinsecamente milagroso do mesmo objeto»121. 

Outro aspecto do grotesco considerado por Chesterton é uma certa pre-
sença de alegria em uma falta de harmonia. Em Criticism apreciation of Charles 
Dickens, Chesterton escreve: «na beleza, talvez, exista algo aliado à tristeza, 
certamente existe algo parecido com a alegria no grotesco»122. 

Analisando esta frase de Chesterton, Milbank comenta como, neste sen-
tido, «a alegria vem da falta de harmonia e plenitude, ou delimitação, que per-
mite a possibilidade de mais vida, crescimento e desenvolvimento, enquanto 
que a perfeição da beleza implica uma espécie de limite»123.

Por fim, em sua obra On Gargoyles (1910), Chesterton explora o grotesco 
em relação ao Gótico. Por causa desta obra Milbank afirma que 

«Chesterton vê o grotesco como uma verdadeira forma de realismo, que é 
muito diferente do naturalismo sem sentido que perdeu a razão. É fiel a dupla 
natureza da humanidade como besta [humana] e divina, e a crença cristã na 
bondade da criação. Ele vê o cristianismo, na verdade, como guardião de todas 
as monstruosidades (...). Neste sentido, o grotesco é um modo de idealismo e 
realismo, pois oferece uma visão e descreve o que já é»124.

O grotesco é então uma forma de chamar a atenção para algo que trans-
cende a simples natureza material dos objetos e, de alguma forma, apresenta a 
sua origem divina ao leitor, mostrando que é criada por Deus e que somente 
em referência a este se pode entender a realidade de forma mais completa, 
plena e digna da criatura. O grotesco revela a bondade da criatura (ou do 
criado) porque rompe os limites da perfeição lógica, ou «racional» (nisso te-
mos o significado da frase «o realismo é o romanticismo que perdeu a sua 
razão»125) para mostrar um aspecto que vai além do racional e aprofundar no 
real, no verdadeiro, na essencia da coisa. Por isso grotesco é realismo, por 
que tal como diz Chesterton é uma forma de ‘chamar a atenção para o caráter 
intrinsecamente milagroso do próprio objeto’ e por isso conhecê-lo como ele 
é mais verdadeiramente. 

– Paradoxos e enigmas 
Assim como outros autores que estudaram a teologia em Chesterton 

colocaram ênfase no uso que ele faz do paradoxo em seus escritos, também 
Milbank encontrou neste tema um ponto importante da literatura do autor 
estudado. No entanto, aqui, vemos o paradoxo utilizado como uma ferramen-
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ta literária a mais por parte de Chesterton para poder realizar o que Milbank 
chama de redenção e restauração da linguagem126. 

Milbank, como outros autores, aborda este tema fazendo referrência ao 
livro de Hugh Kenner. Uma das novidades mais significativas encontrada em 
seu trabalho é a diferenciação que ela realiza entre as figuras de linguagem do 
paradoxo e do grotesco. A autora explica esta diferença em um parágrafo de 
seu livro: 

«Como no grotesco, o paradoxo une as contradições, mas enquanto no pri-
meiro modo a monstruosidade da aposição bloqueia o pensamento e revela a 
incognoscibilidade e o mistério da existência, o paradoxo leva a um momento de 
reconhecimento além das contradições em que uma verdade se manifesta. O pa-
radoxo é, portanto, muito próximo do grotesco e, ainda assim, em certo sentido, 
seu antônimo, pois nos permite entender o que pensávamos diretamente (...) ser 
tão complexo ou diferente do que assumíamos originalmente, e ainda ilumina, 
enquanto a complexidade grotesca se dirige à nuvem do inconsciente»127.

3.5.2. Parte II – Praxis 

– A teoria do gift-exchange
Para entender a economia dos contos de fadas Milbank faz menção à teo-

ria do gift-exchange128 para fundamentar esta economia. Esta teoria tem o seu 
fundamento antropológico no processo de doação e recebimento. A teoria do 
gift-exchange ilumina a função dos contos de fadas.

«Como vimos na primeira parte deste livro, o conto de fadas primeiro nos 
afasta do familiar, segundo nos envolve naquela alienação com o medo e com 
o grotesco, terceiro nos restaura ao real pelo encantamento, mas em quarto 
lugar, nos permite receber o mundo de volta como um dom»129.

O recebimento do mundo de volta como um dom (gift) nos ajuda a ver o 
mundo de forma sagrada e perceber a sua relação com o divino, ou seja, algo 
criado por Deus e que de alguma forma nos leva a conhecê-lo. Para ilustrar 
este processo Milbank faz a comparação com a troca de presentes realizada 
em nossa vida ordinária, o que pode nos ajudar a entender a sacralidade deste 
processo. 

«receber um objeto desde o mundo dos contos fadas (a fairy source) é entrar 
em uma relação com este mundo que envolve sempre um retorno. Mesmo no 
país das fadas não existe um dom gratuito. No nosso próprio mundo também 
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esperamos algum retorno. Para nós, gift-giving130 pertence ao domínio priva-
do: tomamos o preço e envolvemos uma mercadoria no papel para removê-lo 
do mundo de valor de mercado e troca. O transformamos em um presente e, 
assim, restauramos o sagrado: o encantamos, por assim dizer. Nos esforçamos 
para unir nosso gosto com o caráter, desejos e necessidades do destinatário para 
que uma união possa decorrer entre doador, presente e destinatário»131. 

Esta relação que estabelecemos com o mundo encantado dos contos de 
fadas envolverá também, como acontece no dar e receber presentes, um ele-
mento de agradecimento. No gift-exchange encontramos este elemento, que 
Chesterton o evoca em Ortodoxia132.

Chegamos assim a uma leitura que consideramos mais adequada ao capítulo 
A Ética do País dos Elfos em Ortodoxia. A ideia que se deve ter dos contos de fadas 
em Chesterton não são relatos fantásticos que só buscam alimentar o imaginário 
dos seus leitores sem uma conexão com o real, são antes formas de a mente entrar 
em relação com o sobrenatural, o invisível, o sobrehumano. Esta é a forma que 
Chesterton encontra para falar destas realidades no período moderno e é exata-
mente este tema que é considerado como uma novidade em sua obra. 

– Make-believe 
No último capítulo do livro, que é o que diz respeito à segunda parte da 

praxis (a poética do conto de fadas: make believe), Milbank aprofunda na natu-
reza e papel da imaginação nesta Ética do País dos Elfos, uma vez que, sendo a 
filosofia de Chesterton e Tolkien fortemente realista, pareceria contraditório 
que ambos fizessem uso destas histórias para defender uma filosofia. Tudo se 
resume em saber como entendem a imaginação e como a utilizam. 

Esta imaginação, tal como Chesterton utiliza para a sua Ética do País dos 
Elfos, é vista de maneira particular nas crianças que, além de possuírem uma 
intuição do ser, possuem também uma capacidade para acreditar em um ato 
deliberado de criação artística. Nas crianças os jogos de imaginação não são 
uma fuga da realidade na fantasia, mas um ato de criação ativo, semelhante a 
obra de um artista. É a criação de representações e, portanto, mimética, na 
forma como são a arte ou o drama. Está mais perto do ritual133. Milbank cita 
ainda um trecho do livro Autobiografia de Chesterton em que ele ataca aqueles 
que veem no jogo infantil apenas fantasia:

«A pior heresia desta escola é que a criança se preocupa apenas com a aparên-
cia. Pois isso é interpretado no sentido, ao mesmo tempo sentimental e cético, 
que não há muita diferença entre acreditar e crer. Mas a verdadeira criança não 
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confunde fato e ficção. Ela simplesmente gosta de ficção. Ela age porque ela 
ainda não pode escrever ou mesmo lê-la. Mas nunca permite que sua sanidade 
moral seja obscurecida por isso. Para ela, nenhuma das duas coisas poderia ser 
mais contrária do que tocar em ladrões e roubar doce»134.

Este trecho nos introduz em outro aspecto importante para que estes 
jogos imaginativos das crianças sejam um ato de criação ativo, e é que é neces-
sário ter uma verdadeira crença naquilo que se conta. Isso permitirá não so-
mente que a crença literária possa ser mantida através do efeito real da estória, 
senão que permitirá à criança e ao adulto que leem os contos de fadas possam 
explorar o real através da imaginação135. 

Por isso mesmo Milbank defende que existe uma continuidade entre a 
imaginação da criança e a do adulto pois é tarefa de ambos utilizá-la para ex-
plorar o real por meio da fantasia, unindo-a ao assombro136.

O giro radical que Chesterton realiza com relação a posição romântica 
consiste em sugerir que não existe nenhum elemento fantástico na obra de 
arte, mas demonstrar que suas próprias experiências mostram que o fato coe-
xiste com o fantástico137. Seguindo a explicação desta relação da imaginação 
com a infância, Milbank escreve:

«O modelo de imaginação que a construção de Tolkien e Chesterton cons-
troem busca restaurar a razão à fantasia e aliar a racionalidade infantil intuitiva 
(o sentido que a criança tem de «existe um Ser» – «there is an Is») com a 
admiração. A criança é central porque não só ele ou ela tem essa intuição de 
ser, mas porque alia com um sentido literário sofisticado a capacidade para 
‘fazer acreditar’ (make-believe) em um ato deliberado de criação artística. Desta 
forma, Tolkien e Chesterton invertem a associação romântica e eduardiana da 
criança com relação a credulidade e com uma consciência totalmente separada 
da dos adultos»138.

4. outros traBaLhos: e as PuBLicações da revista Chesterton review

No presente capítulo analisaremos outros trabalhos relacionados com o 
tema da teologia de Chesterton que não foram abordados nos capítulos an-
teriores. Estes trabalhos referem-se a artigos de revistas que não possuem a 
extensão e profundidade dos livros que vimos anteriormente, mas, ao mesmo 
tempo, nos oferecem reflexões interessantes sobre a presença de uma teologia 
em Chesterton. 
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4.1.  A razão aberta. Fé e razão na obra de Chesterton (Mariano Fazio 
e Kent R. Hill)

A consideração da existência de uma teologia da arte nos escritos de 
Chesterton pelos trabalhos de Milbank já nos fizeram considerar que o nosso 
autor, ao mesmo tempo que defende o poder da imaginação para explorar a 
realidade, possui uma filosofia fortemente realista e não cai em um irracio-
nalismo ao defender a sua ética do país dos elfos. Isso nos leva a considerar o 
entendimento que Chesterton possui da razão e sua relação com a fé e toda a 
realidade da criação. 

4.1.1. O entendimento de Chesterton sobre a razão

Kent R. Hill em seu artigo The Sweet Grace of Reason: The Apologetics of 
G. K. Chesterton afirma que Chesterton é considerado por muitos um grande 
apologista do século XX. Inicialmente, Hill chama a atenção para o problema 
da educação contemporânea que está se mostrando cada vez mais vazia e isso 
tem como consequência a inclusão de uma tarefa de dissipar mitos comuns 
sobre o cristianismo. Uma etapa inicial indispensável na apologética é a tarefa 
de recuperar o realismo e restabelecer uma noção de verdade139. 

Sabemos que Chesterton conquistou a confiança de tantos leitores em 
sua apologia ao cristianismo conseguindo recuperar este realismo e restabe-
lecer uma noção de verdade. Hill se pergunta como tantas pessoas confiaram 
no autor inglês. Uma das razões a que ele atribui este êxito está relacionado 
exatamente com o criterioso entendimento o nosso autor tem sobre a razão. 
O autor do artigo aponta algumas características que Chesterton possui do 
conceito de razão140. 

Em primeiro lugar, Hill afirma que para Chesterton a razão pressupõe a 
fé. Em Ortodoxia Chesterton escreve: 

«é inútil argumentar sobre as alternativas de razão e fé. A razão é em si mesma 
uma questão de fé. É um ato de fé afirmar que nossos pensamentos têm alguma 
relação com a realidade»141.

Para Chesterton a razão é também finita. A razão é sempre menor que a 
realidade que tenta abranger e poucos falaram sobre este ponto de forma tão 
eloquente. Como vemos também em Ortodoxia: 

«A poesia é sã porque flutua facilmente em um mar infinito. A razão procu-
ra atravessar o mar infinito e, assim, torná-lo finito. O resultado é a exaustão 
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mental (...) O poeta só pede para ficar com a cabeça nos céus. É o lógico quem 
procura colocar o céu na cabeça dele. E é o lógico que se divide»142. 

A razão ainda deve aceitar, em terceiro lugar, aquilo que existe de estra-
nho em algumas verdades. Hill explica que para Chesterton os paradoxos do 
cristianismo que muitas vezes desafiam nossa razão não são algo irracional que 
temos que aceitar pela fé sem a concorrência da razão, são antes verdades que 
irritam a racionalidade. E isso não significa que a razão é oposta a estas, mas 
somente que a razão não estará apta para alcançar termos com tais realidades 
imediatamente ou sem esforço. Assim diz Chesterton em Ortodoxia: 

«Sempre que sentimos que há algo estranho na teologia cristã, devemos 
achar que há algo de estranho na verdade»143.

Em quarto lugar, Hill explica que, para Chesterton, a razão não pode 
forçar a fé. Um apologista chestertoniano compreenderá rapidamente que a 
razão sozinha não converterá ninguém. O desejo dos indivíduos deve também 
estar envolvido. 

4.1.2. A defesa de Chesterton de uma razão aberta

Fazio, por sua vez, relata como Chesterton defende uma razão ampliada, 
de forma particular nos escritos detetivescos de Pe. Brown. Comenta a relação 
inspiradora que este personagem das novelas de Chesterton tem com seu ami-
go íntimo da vida real, Fr. John O’Connor. 

O’Connor teria impressionado Chesterton por seu profundo conheci-
mento da alma humana, fruto do seu trabalho pastoral. Chesterton se sur-
preenderia ante a experiência que este sacerdote tinha do mal, descobrindo 
nele 

«uma razão profundamente humana, que conhecia os meandros da alma, tão 
racional quanto irracional ao mesmo tempo, e os motivos do atuar do homem, 
este ser que está chamado a verdade, a beleza e ao bem, mas que muitas vezes 
se arrasta ao erro, à fealdade e ao mal»144. 

Fazio faz uma relação do entendimento que Chesterton tem da razão 
com a defesa atual de Bento XVI de uma razão ampliada que excede os redu-
zidos limites de uma razão cientificista145. 

Nas novelas de detetives de Chesterton, o método de investigação de Pe. 
Brown se diferencia do método dos personagens de outras novelas detetives-



CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA / VOL. 71 / 2022 211

A TEOLOGIA DE G. K. CHESTERTON SEGUNDO AUTORES RECENTES

cas da época como Alan Poe e Arthur Connan Doyle (1859-1930). O método 
que utilizaria Dupin (o detetive de Poe) y Holmes para descobrir o autor do 
crime seria, essencialmente, 

«uma razão positivista que estabelece uma relação entre causa e efeito. Se in-
vestiga o crime como um objeto científico e tiram-se conclusões baseadas na 
lógica dedutiva e nas evidenciais materiais que deixam os criminosos146. 

Diferentemente destes detetives, o método de Pe. Brown 

«parte da identificação terna com o criminoso, ladrão ou traidor. Dulpin e 
Holmes observam de fora o fenômeno criminoso, o objetivam e, assim, o em-
pobrecem. A realidade do ato humano é muito mais rica»147. 

Fazio cita a passagem do conto de Pe. Brown – O Segredo de Pe. Brown – 
quando um senhor americano, Mr. Grandison Chace, pergunta ao sacerdote 
detetive o seu método. Pe. Brown responde depois, afirmando, para surpresa 
do americano que ele mesmo tinha matado aquelas pessoas148. E explica: 

«O que trato de dizer-lhe é que realmente me vi a mim mesmo, a meu ver-
dadeiro eu, cometendo os assassinatos. Não lhes matei de forma material, mas 
esta não é a questão (...) Ao que me refiro é que pensava uma e outra vez em 
como alguém poderia chegar a ser assim, até que cai na conta de que ter-me-ia 
tornado como ele em tudo, salvo no detalhe final de passar a ação»149. 

As novelas de Pe. Brown supõem, no gênero detetivesco, uma superação 
da mera lógica humana e da razão cientificista sem cair em um fideísmo ou 
incredulidade. Implica, por outro lado, uma razão ampliada, à maneira da pro-
posta do Papa Bento XVI150.

«É uma razão que tem em conta os dados do problema, que respeita a na-
tureza das coisas e precisamente por isso, faz intervir todos os elementos que 
o Padre Brown conhece da alma humana: o pecado original, a liberdade, as 
tendências mais baixas e as mais sublimes»151. 

É ao fim, uma razão aberta ao mistério. 
Mariano Fazio ainda analisa outros contos de Pe. Brown fazendo uma 

relação com outras formas redutivas da razão como o socialismo, orientalismo 
e o feminismo. No entanto, para nosso caso, nos basta apontar esta temática 
presente em suas novelas. 
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4.2. Introdução à teologia de Chesterton (Hesse, G. D.)

Hesse, G. (1991) que provar, em sua tese ad lauream pela Pontifícia 
Universidade de Santo Tomás de Aquino, que Chesterton foi, antes de tudo, 
um teólogo. Segundo ele, o estilo jornalístico do escritor inglês tinha subs-
tância e propósitos teológicos152 e, as objeções que normalmente se dão para 
dizer que não é um teólogo, não são consideradas válidas para o autor da 
tese153. 

Depois de considerar o pensamento de Chesterton e sua filosofia, Hes-
se estudará alguns temas teológicos do nosso autor. É interessante ver o 
que diz sobre a teologia de Chesterton e as observações que faz sobre o 
pensamento dele. Os temas teológicos também se mostram interessantes e 
faremos algumas menções em relação a eles. Vejamos o que diz Hesse sobre 
tudo isso. 

4.2.1. O pensamento de Chesterton

No capítulo 2 da dissertação, Hesse considera o pensamento de Chester-
ton. Uma primeira aproximação leva o autor a descrever-nos a sua filosofia, 
que se caracteriza por uma defesa do sentido comum, estreitamente relacio-
nado com a sua noção de mistério e por um forte uso do paradoxo. Especifi-
camente, Hesse comenta que estas características podem ser distinguidas na 
obra O Homem Eterno. 

O autor afirma que

«a tendência de Chesterton de ver o sentido comum em um sentido mais to-
mista, é uma expressão de sua atitude geral frente ao reconhecimento da reali-
dade tomista»154. 

Este entendimento de sentido comum está muito próximo a sua ideia 
de mistério e misticismo que é usado no sentido normal do termo, ou seja, 
como «qualquer coisa que produz curiosidade porque é inexplicável ou se-
creto»155. Para Hesse, o termo mistério, em Chesterton, não está em seu sen-
tido teológico, de uma «verdade religiosa revelada por Cristo aos eleitos... 
mas sim como a aceitação de uma contradição»156. Estas contradições serão 
resolvidas pelo paradoxo, que Chesterton vê, mas não o faz157. Chesterton 
era conhecido por ser um criador de paradoxos. Hesse argumenta que Ches-
terton simplesmente os percebia e explicitava, mas não era um criador de 
paradoxos. 
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4.2.2. Características do método teológico de Chesterton

Antes de entrar nos temas teológicos mais importantes de Chesterton, 
Hesse faz uma introdução a sua teologia dando interessantes contribuições 
sobre algumas características e estilo dela. 

Hesse considera que, de maneira especial, a teologia de Chesterton não 
é fácil de analisar. Como no livro da sabedoria em que a uma verdade segue a 
outra sem muitas conexões, o pensamento de Chesterton não evolui logica-
mente e não pode ser descrito na forma de um diagrama158. 

O estilo de Chesterton não é apenas semelhante ao livro da Sabedoria, 
senão que é baseado em um caminho bíblico da vida e da história humana, 
um estilo muito parecido ao seu tempo. Ele conhecia muito bem a Bíblia e, as 
citações que fazia dela nunca são meras decorações159. 

A impossibilidade de colocar o pensamento de Chesterton em um dia-
grama tem uma razão de fundo que nos ajuda a entender o seu raciocínio. 
Chesterton não estava interessado em fazer uma lista de fontes, mas sim em 
alcançar à verdade. Como nosso autor está consciente da dimensão misteriosa 
da realidade, sabe que não pode tratá-la apenas como uma ideia. O que Ches-
terton busca em seu pensamento é desvendar a verdade e nosso autor o faz 
com penetração e paciência. O seu estilo faz parte então da sua mensagem. 
Hesse afirma que se a sua abordagem tivesse sido mais arquitetônica ele teria 
nos apresentado retalhos que representaria menos perfeitamente a verdade. 
Existem ainda razões acidentais que guiam Chesterton por um estilo desorde-
nado de escrever que não podem ser subestimados. Ele meditaria sobre certas 
questões por anos e depois decidiria resolver um problema – muitas vezes 
provocados por outra publicação ou uma carta de algum amigo. Existem ideias 
que voltam uma e outra vez nos escritos de Chesterton e que ocupam sua 
mente por toda a vida. Exemplos destes temas são, o pecado original, a Igreja, 
a arquitetura gótica, as virtudes, o demônio, o livre arbítrio, o homem, o mis-
tério, o vinho entre outros. Nestes tópicos, Chesterton escreveria em qualquer 
lugar, e em todas as partes a relação seria útil o de possível atração para o leitor. 
Hesse conclui então que seria esta estrutura que apresenta dificuldades de co-
locar ordem no pensamento teológico e filosófico de Chesterton160. 

Embora Hesse fale desta dificuldade explicada anteriormente, o próprio 
autor da tese, na conclusão, considera que o livro O Homem Eterno é o que 
melhor representa a teologia do nosso autor, sempre centrada em Cristo. Este 
livro foi, inclusive, uma guia para sua tese. Para Hesse, também o método 
teológico de Chesterton foi uma imitação de Cristo, o que se verifica por sua 
forma de falar em parábolas161. 
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4.2.3. Temas teológicos mais importantes

O capítulo 3 da tese de Hesse se intitula A teologia de Chesterton e é divi-
dido em três partes, que podem ser identificadas como os temas mais impor-
tantes na obra do autor. Neste capítulo, Hesse fala de três temas principais: a 
História da Salvação, a Igreja e a teologia. 

– A história da salvação
O primeiro tema é um reflexo da afirmação de Hesse de que a teologia de 

Chesterton se vê representada de maneira especial no livro O Homem Eterno. 
Como veremos, grande parte dos textos selecionados neste tema pertence a 
este livro. Como afirma Hesse, «a humanidade não é a mesma sem Cristo. 
Este é o ponto central do livro O Homem Eterno, e é um dos pontos mais 
importantes na teologia de Chesterton e de Santo Tomás»162. Em O Homem 
Eterno isso fica em evidência com a importância que Chesterton dá à imagem 
da caverna. De maneira especial, isso se vê na segunda parte do livro, onde fala 
da caverna onde nasceu Cristo. Também se percebe isso na história dos três 
magos, onde se vê que o autor inglês concebe grande importância ao evento da 
Encarnação na história humana. O paradoxo é a principal ferramenta literária 
para expressar esta realidade. Isso fica claro quando, por exemplo, Chesterton 
utiliza a imagem dos magos para falar da busca pela verdade daquelas primei-
ras civilizações, que eles poderiam encontrar em Belém. Eles se dariam conta 
de que era a finalização do incompleto163.

O tema da história da salvação nos escritos de Chesterton continua pre-
sente quando escreve sobre a Redenção e a Cruz e sobre a Ressurreição. Se-
gundo Hesse «nenhum símbolo era mais importante para Chesterton que a 
Cruz»164 e tê-lo presente é importante para compreender todo o sentido que 
dava à Redenção. 

Em Ortodoxia Chesterton explica o sentido que este símbolo tinha para 
ele. Comparando com o do círculo, que foi assumido como o símbolo da razão 
e da maldade, Chesterton afirma que o símbolo da Cruz poderia ser tomado 
como o símbolo do mistério e da saúde165.

A função da Cruz na vida Cristo pode ser considerada de várias formas, 
algumas das quais estão presentes nos escritos de Chesterton, principalmente 
no capítulo A história mais estranha do mundo do livro O Homem Eterno. Neste 
capítulo, Chesterton fala sobre os temas da destinação à morte, a plenitude 
dos tempos, o preço e o abismo colocando-os sempre em relação com a Re-
denção166. 
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Chesterton coloca ênfase em que a vida de Cristo consistiu sobretudo em 
realizar algo que tinha que ser cumprido, 

«o ouro que estava buscando era a morte. A coisa mais importante que ele 
iria fazer era morrer. Ele faria outras coisas igualmente definitivas e objetivas, 
poderíamos dizer, igualmente externas e materiais. Mas da primeira à última, o 
fato mais definitivo é que iria morrer»167. 

Sobre o tema da plenitude dos tempos, Hesse mostra como, para Ches-
terton, a coincidência da vida de Cristo com a pax romana de Augusto e a 
situação do tempo não é exatamente uma coincidência168. Para o autor da 
tese ad lauream, com as observações a respeito das coincidências históricas, 
Chesterton demonstraria ter entendido bem aquelas palavras de Santo To-
más de Aquino169: «divina sapientia, quae omnia convenienter et suaviter 
disponit»170. 

Os temas do preço e do abismo estão relacionados. Como define Hesse, 
«redenção», deriva de re-emere, do latim, e significa, portanto, adquirir nova-
mente, comprar de novo. Cristo teve que pagar um preço, que o mesmo Deus 
quis pagar. Como afirma Chesterton, o preço envolvia o abismo que foi aberto 
entre Deus e Cristo. Neste tema, para Hesse, Chesterton conseguiu expressar 
a redenção com uma profundidade que poucos teólogos tiveram. Isto poderia 
ser visto claramente em O Homem Eterno. Hesse termina de considerar a histó-
ria da salvação nos escritos de Chesterton com o tema da Ressurreição. Como 
afirma, para Cheserton, o evento que representa o rompimento decisivo entre 
o antigo e novo mundo é a Ressurreição de Cristo. Também em O Homem 
Eterno, vemos esta ideia muito bem expressada171.

Em todos estes eventos descritos por Chesterton, o que se conclui, pelo 
que escreve, é que a história da salvação do homem pelo Deus que se encar-
nou e lhe redimiu é, sobretudo, um mistério, que está presente em todos estes 
eventos que vimos anteriormente: a Encarnação, a Cruz e a Ressurreição. O 
mistério do Deus Filho, abandonado por Deus Pai na Cruz, o mistério do 
corpo e da alma de Cristo, que não se separou de sua divindade na Encarnação 
e o mistério da Ressurreição. Como diz Hesse, 

«Chesterton insiste neste ponto: a Redenção não veio sozinha através da 
Encarnação. Não brotou sozinha do sofrimento no jardim do Getsêmani ou 
da humilhação do horrível castigo. GKC insiste que foi sobretudo o mistério 
(...) que redimiu a humanidade (...), que nos recuperou a eternidade que Adão 
perdeu no jardim do Edem»172. 
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– Chesterton e a Igreja
Hesse continua sua análise da teologia de Chesterton considerando o que 

o autor inglês escreve sobre a Igreja. Nota, como no tema anterior, que no livro 
O Homem Eterno podemos encontrar algumas considerações sobre este tema. 

Hesse dá importância sobretudo aos temas do símbolo das chaves para 
representar a Igreja. Também fala sobre Igreja Militante, a Tradição e o futuro 
da Igreja em sua relação com o mundo moderno. 

No símbolo das chaves pode-se encontrar o segredo da sobrevivência 
da Igreja, em ambos os sentidos: natural e sobrenatural. Este símbolo está 
estritamente relacionado com o símbolo da fé e sua importância não pode ser 
subestimada. Entendê-lo, fornece a pista para compreender toda a história, es-
pecialmente a história da Igreja173. Chesterton fez importantes reflexões sobre 
este símbolo em O Homem Eterno, como veremos posteriormente.

A imagem da Igreja militante é uma imagem à qual Chesterton também 
dá muita atenção. Em contraposição com outros teólogos, Chesterton ampli-
fica-a considerando que valorizamos a Igreja justamente porque ela luta. Luta 
por preservar a forma da chave, que está em constante perigo174. A Igreja luta 
e lutou em «guerras monstruosas sobre pequenos pontos da teologia» dos 
quais muitos eram questões de polegadas, mas «uma polegada é tudo quando 
se trata do equilíbrio»175.

Chesterton realiza uma defesa da Tradição ao propor que ela «é geral-
mente uma verdade, uma vez que é suficientemente popular, mesmo quando 
se trata de algo vulgar»176. Também, a Tradição pode ser entendida como «a 
democracia estendida ao longo do tempo. É confiar em um consenso de vozes 
humanas antes que algumas arbitrariedades isoladas»177. 

Por fim, na reflexão sobre o pensamento de Chesterton e a Igreja, Hesse 
descreve a relação do nosso autor com as ideias de sua época, lembrando que, 
mesmo quando ainda não era católico, sempre tomou uma posição decidida 
contra o modernismo. Chesterton demonstrou isso em muitos dos seus es-
critos e, em alguns, expressou como e qual deve ser a atitude da Igreja frente 
a antigas e novas ideias no modernismo. De alguma maneira, estas reflexões 
colocam em evidência algumas características da natureza da Igreja. Por exem-
plo, o fato de que ela deve mover o mundo e não se mover de acordo com 
os tempos. A Igreja é a única coisa que pode salvar o homem da degradante 
escravidão de ser uma criança do seu tempo178. 

– Chesterton e a teologia 
Hesse também considera a reflexão que Chesterton faz da necessidade 

da teologia em si. Defende que a «lista de bens» que o homem salvou do seu 
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naufrágio, comparado com aquele que sofreu Robinson Crusoé, está funda-
mentada na ortodoxia cristã e, em algum sentido, é a teologia. A teologia é 
necessária porque, como o próprio Chesterton afirma, ela «é o elemento da 
razão na religião: a razão que a previne de ser uma mera emoção»179. Neste 
sentido a noção que Chesterton tem de teologia está mais próxima à noção 
grega deste termo. Ou seja, a entende como a «ciência do conhecimento de 
Deus, baseada na divina revelação, que é também a base da fé»180.  

Esta necessidade da teologia fica comprovada nos escritos de Chesterton 
pela a importância que ele coloca no tema da tradição e do misticismo para 
preservar o pensamento da loucura e da insanidade181.  

A teologia, e especificamente a teologia moral, também é importante no 
campo das ciências exatas e da filosofia. Todas estas ciências podem estar equi-
vocadas se não progridem até uma noção de perfeição que nos é dada pela 
teologia182. 

Chesterton também expõe a importância da teologia quando defende a 
necessidade do dogma para a liberdade do pensamento. O nosso autor diz que 
a parte verdadeiramente liberal da teologia é o dogma. Se vemos o dogma 
como algo irracional só pode ser no sentido de dar-nos mais garantia de liber-
dade do que o que é justificado pela razão183. 

Outro campo importante em que a teologia é essencial é no da História. 
Como fica claro, principalmente em O Homem Eterno, para Chesterton, 

«se a Igreja Católica representa a verdade, então qualquer outro estará equivo-
cado na medida em que contradiz o seu ensinamento. Se a história da Encar-
nação, vida, morte e Ressurreição de Jesus Cristo, Deus e homem, não é uma 
fantasia ou uma seita oriental de 2000 anos, então este Jesus Cristo deve ser o 
centro de toda a história e toda a história deve chegar a ser (...) Sua história»184.  

Chesterton demonstra muitas vezes que não estava convencido com o 
que comumente se aceitava pela história escrita pela ciência, pois esta des-
prezava os conhecimentos provenientes da fé, as contribuições dos concílios, 
interpreta mal os acontecimentos das cruzadas e da Reforma Protestante, etc. 
Em todos estes temas, Chesterton também realiza uma reflexão em seus livros 
e Hesse faz uma breve consideração sobre eles. No entanto, o que está no cen-
tro do pensamento de Chesterton no que diz respeito à história e a Igreja é que 
esta última, sendo a presença de Cristo na terra, está também, como Cristo, 
no centro da história185.  

Hesse ainda estuda o que o nosso autor escreve no âmbito da teologia 
moral. Segundo o autor da tese, Chesterton vê as virtudes como uma base do 
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credo católico186. Existe uma base sólida para a teologia moral que consiste em 
não separar as virtudes e mostrá-las como um sistema unido. Por exemplo, as 
virtudes da coragem e da humidade são inseparáveis da virtude da caridade. 
Algumas virtudes fundamentais como a caridade, a humildade, a penitência 
(ou confissão dos pecados) e a alegria são objetos de consideração por parte de 
Hesse no que diz respeito ao pensamento de Chesterton sobre elas187.   

O capítulo sobre a teologia de Chesterton na tese de Hesse termina com o 
tema da teologia social. Este foi um tema da doutrina católica que Chesterton 
sempre tentou popularizar porque o sempre esteve focado no «homem ordi-
nário» ou no «homem comum». Para Chesterton os homens não são somente 
iguais pela Encarnação, são também iguais por causa do pecado original. Estes 
princípios mostram, no pensamento do nosso autor, a necessidade da proprie-
dade individual e a importância da pequena comunidade. Como sabemos, a 
defesa desta propriedade individual é conhecida pela filosofia do distributismo 
e teve muita importância no pensamento social de Chesterton188. 

4.3.  Teologia do Assombro: a resposta de Chesterton ao Niilismo 
(Bryan P. Gillen)

Um dos trabalhos de particular relevância no tema de Chesterton como 
teólogo é o de Bryan P. Gillen (2013) com o título A Theology of Wonder: G. K. 
Chesterton Response to Nihilism. Gillen se propõe estudar a resposta de Ches-
terton ao niilismo tomando como premissa orientadora a centralidade do as-
sombro na experiência cristã e mais explicitamente a visão teológica de G. K. 
Chesterton. Esta visão rejeita abdicar o sentido da existência do homem diante 
de perspectivas filosóficas errôneas189. Gillen afirma que Chesterton enfrenta 
o niilismo encorajando um sentido de assombro dentro das experiências ordi-
nárias de cada dia190. 

Gillen recorda que o niilismo, que anuncia a evolução da humanidade 
em direção a um futuro glorioso, é indiscutivelmente uma das maiores contra-
dições à experiência cristã. Ele leva as pessoas a uma obscura e estreita visão 
deles mesmos e de tudo o que existe191. Neste sentido o autor da tese ad lau-
ream recorda a alegoria da caverna usada por Platão para mostrar «como as 
pessoas, prisioneiras de seus falsos pensamentos, podem ser levadas da caverna 
ao mundo do céu ensolarado da realidade e do ser»192. A obra de Chesterton 
busca levar o leitor para fora desta visão obscura de nossas perspectivas, para 
ter uma experiência do maravilhoso e do supreendentemente belo que existe 
a nossa volta. 



CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA / VOL. 71 / 2022 219

A TEOLOGIA DE G. K. CHESTERTON SEGUNDO AUTORES RECENTES

4.3.1. O problema do niilismo

Na primeira parte da tese de Gillen, o autor faz uma abordagem aprofun-
dada sobre o problema do niilismo empenhando-se em descrever e definir esta 
filosofia colocando no contexto dos escritos e tempo de Chesterton. Abaixo, 
fazemos um breve resumo do que se encontra em seu trabalho neste sentido. 

– Definição do Niilismo
Elaborando uma definição do niilismo, Liuzzi, T. afirma que 

«é niilista aquele para quem as coisas não possuem nenhum significado e o 
ser, na sua absoluta diferença e alteridade com respeito a consciência, é re-
duzido ao fantasma do ego que, por sua vez, cai na dúvida com respeito a si 
mesmo (...). O niilismo coincide com a não consciência do sujeito, com o seu 
emaranhamento, com a perda do sentido do real e do ser. O niilista, hoje, é 
um homem que abandonou a batalha para conhecer a verdade, o motivo do 
real: as coisas lhe aparecem como projeções desbotadas, fantasmagorias de 
sua imaginação»193. 

O processo para chegar a esta situação intelectual, com a qual Chester-
ton se encontrava em seu tempo, tem relação, segundo afirma Luizzi, com o 
aparecimento do idealismo. Com esta corrente a razão sonhou ser a essência 
da realidade e tentou reduzir a essência do real. O resultado foi a privação da 
realidade por parte da razão, pois a mesma fugiu do mistério que está presente 
em todas as coisas. A razão ficou assim encarcerada194. 

Estas palavras de Luizzi nos ajudam a reconhecer o problema intelectual 
que Chesterton enfrentava em seu tempo. 

Gillen defende a tese de que, se temos um claro entendimento do que é 
o niilismo, poderemos enxergar nos escritos de Chesterton uma resposta aos 
problemas levantados por esta falsa filosofia. Deixa claro, ao mesmo tempo, 
que o autor inglês nem sempre realiza uma resposta sistemática ponto por 
ponto, mas realiza «uma resposta literária geral às influências prevalentemen-
te niilistas na filosofia e na cultura»195.

– O niilismo: a aniquilação da imaginação e a negação da alma humana
Sendo os escritos de Chesterton, para Gillen, em grande parte, uma res-

posta aos problemas do niilismo, o autor desta tese dedicou o segundo capítulo 
do seu trabalho a descrever em que consiste esta filosofia e faz uma interessan-
te abordagem do tema, colocando-o em relação com o problema que a mesma 
ocasiona para a imaginação.



RAFAEL DE FREITAS SARTORI

220 CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA / VOL. 71 / 2022

Gillen aponta em primeiro lugar que a experiência do veneno do niilismo 
está intimamente relacionada com o uso inadequado que se faz da imaginação, 
e Chesterton teria experimentado em sua própria vida este uso inadequado. 
Descrevendo o processo, Gillen diz que 

«quando a imaginação trabalha continuamente para dentro, se atrapalha e se 
restringe com os estreitos confins do ego. É com estes confins que a falsa abs-
tração pode ser considerada como real. É na arena da imaginação onde o vene-
no do niilismo pode dar a sua picada mais profunda»196. 

De fato, Chesterton, na biografia que escreve sobre Santo Tomás de 
Aquino, afirma que 

«nos subjetivistas, a pressão do mundo força a imaginação para dentro. No 
tomista, a energia da mente força a imaginação para fora porque as imagens 
que ela busca são coisas reais. Todo o seu romance e glamour, por assim dizer, 
consiste no fato de que são coisas reais»197. 

Esta imaginação voltada para dentro provoca então uma tentativa de vi-
ver a vida de acordo com abstrações teóricas vazias à custa do sentido comum. 

Além disso 

«o niilismo, também, em algum ponto da sua progressão, envolve uma negação 
fria da alma humana em favor de uma preocupação com o materialismo, uma 
ignorância das necessidades do homem à graça, uma desaprovação dos valores 
redentores do sofrimento humano, e um impertinente desrespeito para o mis-
tério inerente à existência humana»198. 

Esta filosofia, se seguida com rigor, leva à perda da alegria e a desespera-
ção. Como mesmo aponta Helmut Thielicke a filosofia do niilismo pode ser 
resumida em uma frase: «o nada prevalece e o mundo não tem sentido»199. 

Diante deste panorama, os escritos de Chesterton se apresentam como, 
metaforicamente falando, «um poderoso antídoto aos venenos filosóficos de 
seus dias e ainda permanece como o remédio mais precioso e necessário de 
nossa idade»200. 

Gillen defende que esta refutação de Chesterton ao niilismo 

«tem muitas formas e acontecem em muitos níveis»201, no entanto, pode-se 
dizer que «perceber o mundo através do assombro foi a resposta mais provoca-
dora (...) ao niilismo. Ele confronta o niilismo encorajando e reabastecendo o 
sentido do assombro nas experiências comuns de cada dia»202. 



CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA / VOL. 71 / 2022 221

A TEOLOGIA DE G. K. CHESTERTON SEGUNDO AUTORES RECENTES

4.3.2. A resposta de Chesterton ao niilismo

Na resposta de Chesterton aos problemas do niilismo, Gillen destaca de 
forma especial algumas características que podemos resumir como sendo: 1) o 
uso do paradoxo e 2) a sua referência ao criado culminando estas característi-
cas em uma chamada ao assombro. 

– O uso do paradoxo
Falando sobre a importância do paradoxo em Chesterton como uma res-

posta ao niilismo, Gillen afirma que 

«o tomismo de Chesterton e sua abordagem paradoxal da realidade é uma 
afronta ao coração do reducionismo niilista da realidade. Enquanto o niilismo 
reduz toda a realidade ao mero desejo do homem, o cristianismo eleva e ilu-
mina o homem além de si mesmo, ao mesmo tempo que se torna ele mesmo... 
Filosofia, para Chesterton, é um meio pelo qual a humanidade pode abordar a 
natureza paradoxal do cosmos e logo escolher servir a vontade de Deus (...). A 
vontade de Deus, no entanto, pode levar o homem a lugares que ele não deseja 
ir. A mente de Chesterton sabe isso muito bem e aproveita um paradoxo cen-
trado no coração do Cristianismo: a Cruz»203.

– Referência à Criação
Com relação à referência ao criado na obra de Chesterton, Gillen afirma 

que a Criação e o Criador estão no centro do pensamento teológico de Chester-
ton204. Esta centralidade da Criação do Criador no seu pensamento tem parale-
los com o pensamento tomista mas, sobretudo, tem «consequências filosóficas 
que combatem as ilusões que nós podemos sucumbir quando acreditamos que 
o mundo externo é criado pelo eu»205. Como afirma Gillen, «com a Criação, 
Chesterton encontra o consolo da certeza. Não importa quão lúgubre e obscuro 
o mundo pode tornar-se, o fato é que ele ainda existe. Existe porque foi criado e 
Chesterton se encontra vivo como um homem com a Criação»206. 

4.3.3. A chamada ao assombro

A chamada ao assombro é, então, o termo adotado por Gillen para falar 
sobre essa chamada a um olhar contemplativo dentro do ambiente adverso 
do mundo moderno, onde «a certeza científica é considerada o supremo co-
nhecimento (...). A imaginação tornou-se então morta para a verdade e para a 
profundidade da existência»207. Chesterton quer recuperar «a gloriosa luz do 
assombro que uma vez brilhava na imaginação das crianças»208.
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Para abordar o tema da chamada ao assombro, Gillen dividirá seu argu-
mento em três partes: 1) chamará atenção para o fato de que Chesterton, antes 
de defender uma imaginação contraposta a razão, defendia uma razão além da 
lógica, 2) defenderá a importância da imaginação na chamada ao assombroso 
e 3) proporá a imaginação infantil como critério ideal para realizar uma recu-
peração da imaginação.

Gillen conclui que Chesterton chama ao assombro através de um autên-
tico uso da imaginação. É necessário envolver a nossa imaginação para perce-
ber a realidade como criação e quando não o fazemos não vivemos com uma 
resposta própria à nossa vida e às vidas em torno a nós. 

Gillen apontará ao fim uma solução para a recuperação da imaginação 
como instrumento para conhecimento da verdade. Assim como vimos em Mil-
bank, esta solução passa por tomar a criança como guia. Este argumento será 
central na última parte do capítulo da tese de Gillen, que se intitula The Child 
as Guide to the Recovery of Imagination.

4.4. A substância da fé (Gulisano, P. e De Rosa, D.)

Dentro do contexto de uma teologia relacionada com a defesa de uma ra-
zão aberta ao mistério nos escritos de Chesterton, e a importância da luz da fé 
no pensamento, um interessante estudo é o livro de Paolo Gulisano e Daniele 
De Rosa, Chesterton, la sostanza dela fede209. 

Já na primeira parte do seu trabalho, Gulisano realiza um perfil de fundo 
do escritor inglês separando dois capítulos para falar da função da teologia no 
pensamento de do nosso autor e o seu estilo teológico. Nestes dois capítulos 
coloca ênfase neste aspecto da relação entre a razão e a abertura ao mistério. 
A partir da segunda parte do livro, os autores passam a analisar alguns temas 
teológicos nas obras de Chesterton como a antropologia, a eclesiologia, a dou-
trina social e, por fim, a cristologia. 

4.4.1. A função da teologia em Chesterton 

Segundo Gulisano, Chesterton escolhe a teologia como meio para com-
preender a visão de homem e de mundo que emerge da fé em Cristo. Através 
da compreensão do mistério de Deus, que é tarefa a ser realizada pela teologia 
através da razão, se ilumina também o mistério do homem210. Gulisano coloca 
o foco do pensamento de Chesterton na contemplação do mistério de Deus, 
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na fé e sua força intelectual, para aprofundar na compreensão do homem e 
do mundo, que o nosso autor demonstra ter nos seus escritos. Neste sentido, 
Gulisano elenca algumas características da teologia cristã que fazem com que 
a mesma seja adotada por Chesterton. 

Em primeiro lugar, a teologia cristã se caracteriza por ser a explicação 
mais razoável da existência do homem e essa, ainda que implique o abando-
no de Deus na fé, não contradiz a razão, mas à completa, a abre ao mistério 
último do mundo. A teologia cristã tem origem na fé viva da Igreja, na única 
Revelação de Deus, na Palavra viva e feita carne. Esta fé viva se cristalizou na 
Sagrada Escritura e por isso toda a teologia de Chesterton está fundamentada 
nela, que é redescoberta como uma fonte sempre nova para descobrir o mis-
tério de Deus211. 

Nesta teologia de Chesterton, Gulisano esclarece que os dogmas não 
bloqueiam o dinamismo da razão na busca do significado212. Os dogmas são 
antes «o caminho obrigatório a ser seguido se se quer conhecer o Deus cristão 
e o que Ele tem para revelar sobre o homem»213, são sobretudo ideias vivas, 
«limites estreitos definidos afim de que o homem possa gozar da fundamental 
liberdade humana»214. 

Para entender isso, Gulisano coloca a comparação que Chesterton faz 
entre o teólogo e o médico. Lidar com dogmas 

«se assemelha àquelas delicadas operações cirúrgicas, que separam um nervo 
do outro, mas dando vida. Seria bastante fácil usar uma dinamite se nosso único 
objetivo fosse causar a morte. Mas assim como um fisiólogo lida com tecidos 
vivos, o teólogo lida com ideias vivas; e se traça uma linha entre elas, é lógico 
que essa linha seja muito fina»215. 

Em O Homem Eterno, Chesterton coloca o exemplo da doutrina da co-
-eternidade do Filho Divino. A mesma afirmação que os liberais nos oferece 
sobre o cristianismo puro e simples de que «Deus é amor», não turbado por 
conflitos doutrinais, é praticamente idêntica a formulação dogmática de Ata-
násio, ou, pelo menos, uma não tem sentido sem a outra216. Os dogmas, ao 
fim, ampliam a razão e a impulsionam a uma reflexão mais profunda, pois, no 
cristianismo, «Deus se deixa encontrar na sua verdade revelada, mas uma vez 
encontrado nos impulsiona a uma investigação ulterior»217.

A aridez do dogma é somente a via lógica para alcançar a afirmação da 
beleza do sentimento. Neste sentido a teologia se caracteriza também por ser 
o princípio, a semente, da qual se desenvolve toda a vida cristã. Estas ideias 
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são encontradas em diversos escritos de Chesterton. Por exemplo, quando ele 
explica a experiência da sua conversão, escreve que 

«tornar-se católico, não significa parar de pensar, senão que é aprender a fazê-
lo. Este é o seu significado, como curar-se de uma paralisia não significa renun-
ciar a mover-se, mas aprender a fazê-lo»218.

O dogma, então, contrariamente ao que criticavam muitos modernos que 
dizem que este representa um impedimento para o pensamento, em Ches-
terton, tem a qualidade de ser um estímulo para este último. Nestes escritos 
de Chesterton, considerados de maneira particular no livro de Gulisano, se 
verifica também como o nosso autor promove uma razão aberta ao mistério, 
tal como consideramos nestas últimas páginas.

4.4.2. O estilo teológico de Chesterton 

Outro aspecto da teologia de Chesterton que demonstra esta sua aber-
tura ao mistério é o seu estilo teológico. Gulisano comenta como nosso autor 
alimenta sua teologia através de uma grande atenção aos artistas de todos os 
tempos. 

«Chesterton interroga em modo particular os artistas, porque a arte tem o 
dever privilegiado de dar-nos um novo olhar sobre as coisas, e os artistas são, 
em geral, os melhores intérpretes do seu tempo. (...) São os artistas pois que 
ajudam a Chesterton a compor o seu mosaico teológico»219.

Gulisano faz uma lista de diversos artistas para mostrar a grande diversi-
dade de personagens que Chesterton utiliza para definir o estilo de sua teolo-
gia. No entanto, de maneira especial, afirma que o nosso autor escolhe, como 
meio artístico específico para a sua tarefa teológica, a literatura e, em particu-
lar, as histórias de detetives. Este estilo se caracteriza, de alguma maneira, por 
ser uma metáfora da condição humana. O romance policial nos oferece uma 
divisão realista da vida humana220, e o faz por exprimir o mistério do ser221.

Chesterton também vê no romance uma intuição teológica porque o pró-
prio evangelho é uma narração222. O seu método literário de proceder é o 
paradoxo, que tem origem, em última análise, nos paradoxos do evangelho223. 

Um aspecto do estilo das obras de Chesterton que nos abre a outro pon-
to chave do seu pensamento é a linguagem absolutamente simples e popular 
dos seus textos, feito com a intenção de alcançar todos os homens, o homem 
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ordinário ou comum. Toda a obra de Chesterton está ainda constantemente 
permeada de um humor, ironia e divertimento que são o sinal de uma alegria 
de viver interior típica deste autor e que caracteriza a vida de todo cristão224. 

Enfim, 

«a teologia de Chesterton recorda que os verdadeiros teólogos são os santos, 
os doutores da Igreja, (...) os quais davam uma cobertura existencial a tudo que 
afirmavam nos seus escritos. Nenhum deles se propunha a outros o que pri-
meiro não tinha passado através de sua experiência. A teologia de Chesterton 
provém de uma experiência espiritual cristã plenamente vivida. Tudo provém 
da sua experiência direta de ter provado a escuridão, que faz sim que se admire 
com gratidão a luz. (...) Chesterton foi um verdadeiro homem de Igreja (...) 
[que] condivide as alegrias e dores [dela] (...). Como um verdadeiro homem de 
Igreja, amou o seu passado, estudou os seus dogmas, meditou a sua história, 
amou a sua Tradição e a sentiu como uma força viva para o presente»225. 

4.4.3. O mistério do ser e a cristologia de Chesterton

Tendo considerado a função da teologia nos escritos de Chesterton e o 
seu estilo teológico, Gulisano passa a abordar alguns temas teológicos presen-
tes em alguns escritos do autor inglês. Ele separa estes temas em: Antropolo-
gia, Eclesiologia, Doutrina Social e a Cristologia. Neste sentido, o que parece 
mais interessante do ponto de vista do nosso trabalho é a importância que tem 
a referência ao mistério da existência, ao ser de todas as coisas, e a revelação 
de Deus ao homem, principalmente através da Encarnação, ou seja, através do 
Filho, que é a plenitude da revelação. Procuraremos agora aprofundar nestes 
temas que Gulisano faz especial referência em seu livro. 

– A abundância de luz que vem do ser de todas as coisas
Segundo Gulisano, devemos começar por considerar que na origem de 

tudo, para Chesterton, se encontra a maravilha diante do mistério da existên-
cia, do ser. Tudo está contido naquele primeiro milagre, que é o milagre da 
existência do ser e a reação do homem é o estupor diante de qualquer coisa 
que existe. Todos os escritos de Chesterton estão cheios deste estupor dian-
te do milagre do ser e o nosso autor, muitas vezes, se mostra fascinado pelo 
mistério, mais do que qualquer outra coisa. O assombro (ou o maravilhar-se) 
pela constatação da existência do ser é, portanto, o ponto de partida para toda 
investigação filosófica, científica e teológica. Neste sentido Chesterton é ex-
plicitamente tomista226. 
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Por exemplo, em Chaucer Chesterton fala sobre a existência de um abis-
mo de luz que é o abismo da existência, do fato de que as coisas são, verdadei-
ramente. Fala do fato fundamental do ser, que é oposto ao não ser227.

Em Chesterton encontramos uma defesa do primado do ser porque este 
vem da mente de Deus. O ser, com todas as suas leis físicas e materiais, é posi-
tivo. Isso leva também a uma aceitação das coisas tal como Deus criou, atitude 
da qual emerge uma visão da estrutura sacramental do cosmo e do homem, 
que depois encontrará o seu comprimento na Encarnação. Neste sentido, todo 
o esforço de Chesterton está direcionado a reconduzir o homem moderno, 
marcado pela absolutização da linguagem racional, à redescoberta da comple-
xidade e riqueza do ser228. 

É neste contexto que Gulisano percebe, assim como vimos em outros 
autores, o esforço de Chesterton por recuperar a faculdade da imaginação, 
reconciliando-a com a lógica. Uma vez que o ser externo a nós é conhecido 
através das percepções sensíveis, existe uma ponte entre o intelecto e a reali-
dade. A importância da imaginação em Chesterton tem a sua base sempre em 
Santo Tomás, naquilo que o Aquinate chama, como momento de conhecimen-
to do real, a convertio ad phantasmata, ou seja, a conversão dos objetos fora de 
si em imagens que vem custodiadas pela imaginação. Esta imaginação, para 
Chesterton, tem a possibilidade de se tornar imaginação mística: capacidade 
de penetrar o mistério do mundo através da criação de imagens, mitos e poe-
sias. Chesterton realiza este trabalho de diversas formas. Em primeiro lugar, 
através de romances como Napoleão de Nothing Hill, O homem que foi 5ª-feira, 
Os contos de Pe. Brown, etc. Através destas narrativas, o autor entra no mistério 
da alma humana. Também o faz através de uma exaltação da imaginação das 
crianças, a qual considera modelo para a imaginação adulta229. 

Esta importância de maravilhar-se perante o ser tem uma interessante 
relação com a questão da Criação. A passagem do nada ao ser é aquilo que 
a ciência não pode explicar, e o verdadeiro mistério reside no fato de que as 
coisas existem. O que faz Chesterton ao fim, como afirma Gulisano, é um 
sistema exaustivo que responda a toda a nossa realidade. Este sistema se baseia 
no conceito de criação, o único conceito lógico que pode explicar a passagem 
do nada ao ser das coisas e o porquê da sua existência. O homem e o mundo 
são criaturas e não Criador. Assim, toda a visão de homem de Chesterton terá 
a sua base sobre o seu conceito de criação230. 

Neste contexto está escrito o segundo capítulo, O homem criado e os seus 
paradoxos, da segunda parte do livro de Gulisano: A antropologia de Chesterton. 
Neste capítulo, Gulisano põe o acento do pensamento de Chesterton sobre 
este tema, em que o homem é um ser criado que é diferente a tudo o que 
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existe na natureza. Um ser diferente que também tem consciência de tudo o 
que existe ao seu redor, criado para entrar em relação amorosa com o seu Cria-
dor231. Uma relação amorosa que também inclui uma relação de dependência, 
pelo fato de ser criado, e que tem um grande espaço para a liberdade, que 
inclui também um espaço para o pecado232. O pecado é uma realidade de tipo 
espiritual que «só pode ser expressa através a linguagem mítica dos primeiros 
capítulos da escritura, e não através da linguagem da verdade científica»233.

Contra o materialismo, que é aquele que só crê nos sentidos, e contra o 
idealismo, que é o homem que não crê de nenhuma maneira nos seus sentidos 
e que reduz tudo ao espírito, Gulisano afirma que Chesterton quer ser um 
homem inteiro: de espírito e matéria. E, 

«em nome deste homem comum, em nome das energias opostas não suprimí-
veis que compõe a pessoa humana, ele se arma com seus paradoxos e parte para 
a guerra contra a tirania sufocante da ciência e da técnica»234.

O homem é então, na visão antropológica de Chesterton, um ser material 
e espiritual, em uma unidade de dois, em busca de sua origem. E nesta busca 
da felicidade na Origem é onde aparece nos escritos de nosso autor 

«a relação entre o natural e o sobrenatural, entre o homem, que a partir de si 
mesmo está em busca do Absoluto, e Deus que, a partir da sua livre iniciativa 
de amor, se revela ao homem em Cristo»235. 

A origem do homem em seu Criador leva consigo então esta predisposi-
ção à busca de Deus. Quando o encontra, o homem se entrega a ele, porque 
somente nela tem alcança a verdade de sua vida. Esta busca por parte do ho-
mem é realizada através de duas estradas diversas: o mito e a filosofia. No en-
tanto, através de uma decisão livre de Deus, Ele se revela em um ato positivo, 
vai ao encontro do homem e deixa-se encontrar por ele236. 

A essência do homem para Chesterton é por fim, segundo Gulisano, 

«buscar a verdade para a qual doar-se. O homem se torna si mesmo somente 
entregando-se a algo ou alguém maior que ele»237. 

Em O Homem Eterno, Chesterton ainda enfatiza a necessidade que o ho-
mem tem do sacrifício e da doação. Atitude que vê como algo natural do ho-
mem e que o paganismo o satisfez, pelo menos em parte. Por isso, Gulisano 
conclui que para Chesterton a continua busca do verdadeiro e estreitamente 
sólido é o que faz o homem propriamente homem e sua essência é doar-se a 
Alguém mais grande de si mesmo238.
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Sobre a importância da revelação no trabalho de Chesterton, Gulisano 
aprofunda no tema na última parte de seu livro: A cristologia de Chesterton. A 
sua contribuição se mostra bastante interessante para o nosso trabalho 

–  A cristologia de Chesterton: o movimento de Deus até o homem e do homem 
até Deus

É no contexto do apartado anterior que se insere a cristologia de Ches-
terton. Segundo Gulisano, em Cristo se encontra o repouso daquela nostalgia 
secreta de poder encontrar a própria Origem. 

«Cristo é o fruto de dois movimentos. Do homem que vai em busca de 
Deus, e de Deus que livremente se revela ao homem. Neste movimento re-
cíproco entre Deus e o homem chega ao fim a história do mundo construída 
desde o contínuo encontrar-se e desencontrar-se entre a liberdade do homem 
e a liberdade de Deus. Em Cristo Deus encontra o homem, e o homem pode 
encontrar Deus. E assim Cristo é o segredo que explica o conto policial do 
enigma da vida humana»239.

Esta ideia é encontrada por exemplo tanto em Ortodoxia quanto em O 
Homem Eterno. No primeiro livro, o capítulo intitulado O romance da ortodoxia 
pode ser considerado, segundo Gulisano, um capítulo dedicado a vida de Cris-
to, porque ele é a verdade correta, é aquele que 

«no seu vivo amor, seja por Deus seja pelo próximo, revela, de uma parte, a 
alta dignidade de toda pessoa humana singular (...), e por outra, a verdadeira 
identidade de cada homem. Em Cristo cada homem é um ser aberto a Deus e 
ao próximo»240.

Em O Homem Eterno, podemos perceber como a cristologia de Chesterton 
é coerente com a cristologia paulina do Mediador e Redentor, que estabelece 
em si a unidade perdida e reconcilia consigo todas as coisas. Em Cristo se dá a 
união entre o céu e a terra e é por isso também o lugar onde encontra paz todas 
aquelas oposições criadas do pecado humano: céu e terra, espírito e corpo, etc. 
Cristo é a união e a reconciliação dos opostos, Ele é o paradoxo realizado241. 

Esta plena realização do homem, esta união entre o divino e o humano, 
esta pacificação das oposições criadas do pecado, só foram possíveis graças a 
Encarnação do Filho de Deus. É no mistério da Encarnação onde

«a estrutura sacramental do cosmo e do homem encontra o seu comprimento, 
o seu ter que extrair coisas espirituais das coisas materiais, gerada da posição 
intermediária do homem entre matéria e espírito»242. 
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Com a doutrina da Encarnação se esclarece a noção que Chesterton pos-
sui também de imaginação mística. O fato de que a humanidade de Cristo é, a 
partir da Encarnação, o «sacramento» fundamental através do qual o homem 
encontra a invisível essência do amor de Deus, leva a compreender melhor 
a noção de imaginação mística proposta por Chesterton, que agora pode ser 
pensada como 

«a capacidade de penetrar no mistério do mundo através da criação de ima-
gens, mitos e poesias. É possível, então, penetrar no mistério de Deus através 
da criação poética de figuras, imagens, narrações, porque o próprio Deus em 
Cristo tomou a forma e figura humana: através do contato com a humanida-
de de Cristo entramos em contato com o mesmo Deus. Por isso, a partir da 
Encarnação o mistério transcendente de Deus se revela através de expressões 
materiais, concreta, de toda criação e da figura humana»243.

– Cristo, plenitude da revelação
Cristo é como vimos, a plenitude da revelação. Ele nos revela o Mistério 

da Trindade, o amor trinitário de Deus. Isso se vê, em Chesterton, em sua ten-
tativa de descrever o mistério trinitário através dos conceitos de auto expressão, 
independência-intimidade e da noção de sociedade, ou comunhão de amor244. 

Ao descrever o dogma teológico da Encarnação usando o argumento de 
Santo Atanásio, Chesterton relata a luta por parte do santo por defender «um 
verdadeiro equilíbrio de independência e de intimidade, na Trinidade da Na-
tureza Divina»245. Neste equilíbrio, Deus, em sua humanidade, nos revela o 
mistério íntimo de Deus, a relação eterna de amor que o Filho tem com o Pai. 
Neste sentido, Deus pode ser pensado como uma sociedade, ou seja, como 
uma comunhão de amor. Uma comunhão de amor trinitário que é fruto das 
relações opostas e independentes que voluntariamente se entregam e se reci-
procamente246. 

Chesterton também faz referência à noção de auto expressão, conceito que 
é tomado da teologia medieval e dos Padres da Igreja. Para o nosso autor, a 
única maneira de pensar em um Deus que existe desde toda a Eternidade e 
que pode ser definido como amor é que exista, junto com ele, desde toda a 
eternidade, algo análogo a sua auto expressão que pôde amar desde sempre. Do 
contrário, se não existisse essa auto expressão, o ser eterno teria sido ao início 
um ser solitário e não poderia ser amor247.

A revelação do mistério trinitário de Deus em Cristo será também impor-
tante para explicar todos os mistérios da criação do mundo e da vida. Esta é para 
Chesterton a chave que abre as portas do pensamento e que possibilita o homem 
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conhecer a sua origem e o seu destino, a origem e o destino de todo o universo. 
A chave para compreender o mundo e o homem será o encontro com a Pessoa 
de Cristo que nos insere na relação de amor do Pai por meio do Espírito Santo, 
revelando ao homem o porquê último da criação do mundo que foi criado à 
imagem e semelhança da trindade e que tem o escopo de viver em comunhão de 
amor em Deus248. Em Santo Tomás de Aquino esta ideia pode ser vista de ma-
neira mais explicita quando Chesterton defende que, se existe algum «escopo» 
pensado para o mundo este deve residir em uma «pessoa»249. 

Chegamos, portanto, a conclusão de que o mistério da Encarnação e de 
Jesus Cristo é para Chesterton central no seu pensamento. A centralidade des-
tes mistérios em sua teologia também foi percebida por outros autores. Por 
exemplo, de maneira especial citamos os trabalhos de Pe. Ian Boyd, ao qual 
fazemos referência na próxima epígrafe.

4.5.  A Encarnação: centro do pensamento teológico de Chesterton 
(Pe. Ian Boyd, C.S.B.)

Um interessante tema presente nos escritos de Chesterton e que é es-
pecialmente abordado por alguns artigos do sacerdote católico Ian Boyd, na 
revista Chesterton Review, é o tema da centralidade do princípio da Encarnação 
no mundo. O sacerdote católico da Congregação de São Basílio, em seu artigo 
para a Chesterton Review, Estratégias para a Evangelização da Cultura250, mostra 
como a visão que Chesterton tem do ser humano e as reformas sociais propos-
tas por ele estão fundamentadas no mistério da Encarnação.

«O pensamento social de Chesterton se baseia na convicção de que Deus, 
que é a realidade última, está presente na sociedade e história humanas. (...) 
Ainda que os modos de presença de Deus sejam diversos, o central e mais im-
portante é a Encarnação. É neste contexto que se deve interpretar a evidente 
idealização chestertoniana do homem comum. Sue crença em uma ordem so-
cial distributista não provém de ilusões sobre o homem comum, senão a con-
vicção de que o homem ordinário é sagrado, com uma sacralidade derivada 
diretamente do mistério da Encarnação»251. 

Boyd chama a atenção para o fato de que são vários os textos de Ches-
terton que confirmam a importância do mistério da Encarnação no seu pen-
samento. A relação deste mistério com o acesso ao real também é um dos 
aspectos que o sacerdote considera importante. Por exemplo, nota a presença 
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deste aspecto no pensamento de Chesterton em um dos contos de Pe. Brown, 
em que ele explica 

«O primeiro efeito de não crer em Deus é que você perde o sentido comum 
e não pode ver as coisas como são. (...) E tudo isso porque você se assusta com 
quatro palavras: ‘Ele se fez homem’»252.

Diversos outros temas elaborados por Chesterton em seu pensamento 
ainda estão baseados em sua convicção de que o homem ordinário é sagrado 
com uma sacralidade derivada da Encarnação. Isso mesmo se poderia afirmar 
por exemplo dos temas da dignidade do ser humano, da filosofia social de 
Chesterton, o seu conceito de liberdade, a sua visão da história etc. 

A doutrina da Encarnação explica a necessidade da propriedade. O pro-
grama social de Chesterton representa uma tentativa de despertar o sentido 
de admiração, busca despertar em seus leitores o sentido religioso da vida or-
dinária e da gente ordinária. Por isso, o distributismo requer uma mudança 
no entorno material do homem. A propriedade é necessária para expressar o 
esplendor interior da vida comum e das pessoas comuns253. 

O tema da liberdade está diretamente relacionado com o tema social. 
Como comenta Boyd, 

«o homem requer uma esfera na qual possa atuar criativa e livremente. Sem 
propriedade, é incapaz de exercer a própria vontade e de controlar seus pró-
prios assuntos. A propriedade aporta o caráter encarnacionista que é essencial 
à liberdade humana»254.

Um texto de Chesterton, que Boyd cita no artigo, deixa isso claro. Se-
gundo Chesterton, 

«a propriedade é a solidificação sacramental da liberdade. A propriedade é para 
a liberdade o que a aritmética é para a álgebra, ou o que a arte é para a beleza, 
ou, o exemplo mais alto, o que Cristo é para Deus. Uma corporização que é em 
algum sentido uma limitação; como toda canção de natal sugere que a Encarnação 
mesma é uma espécie de colossal limitação (...). A liberdade sem propriedade não 
tem objetivo (...) a propriedade é simplesmente o cumprimento se seu objetivo»255. 

A verdade da Encarnação se faz presente também, para Chesterton, na 
realidade da família e da pequena comunidade, que possuem particular impor-
tância no pensamento do autor inglês. Aí o ser humano é valorizado por ser o 
sinal mais claro e luminoso da presença de Cristo256. 
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Outros temas como a política e a educação moral, encontram o seu fun-
damento no mistério da Encarnação e são inseridas dentro do pensamento 
social de Chesterton que é conhecida pelo nome de distributismo. Com rela-
ção ao pensamento político, Boyd comenta como é a ortodoxia teológica de 
Chesterton que clarifica tudo o que parece surpreendente em seu pensamento 
neste tema257.

Por fim, Boyd atribuirá esta visão de mundo de Chesterton iluminada 
pelo mistério da Encarnação, em parte, à tradição sacramental da vida religio-
sa do autor. Como nota Boyd, a tradição religiosa a qual pertencia Chesterton, 
primeiro a anglicana e depois a católica, era uma tradição sacramental. E con-
forme esta mesma tradição, 

«a Encarnação de Cristo outorgou um valor especial a vida ordinária e às 
ordinárias coisas materiais. Cristo mesmo foi o sacramento de Deus, um ser 
humano que fez visível a Deus invisível (...). [Assim], o princípio sacramental 
ilumina tudo o que Chesterton fez como porta-voz do cristianismo católico. O 
interesse nas coisas materiais ordinárias, e nos seres humanos comuns, é outra 
expressão de seu ponto de vista sacramental»258. 

Em todo este recorrido, uma coisa é também fundamental para Boyd. No 
comentário que realiza nas palavras inaugurais da conferência que dá origem a 
este primeiro volume da edição especial em espanhol da Chesterton Review, se 
verifica a preocupação pela crise cultural da sociedade que tem uma profunda 
relação com a teologia. Conforme dizia «os remédios para esta crise cultural 
são, logicamente, múltiplos. Alguns deles são políticos; os mais profundos são 
teológicos»259. 

Em todo o pensamento filosófico, social, cultural, etc, de Chesterton se 
encontra por trás a sua teologia. Chesterton escreveu sobre muitos temas, par-
ticipou de diversos debates e, como vimos, também realizou propostas para 
a economia e elaborou uma filosofia social. Mas em todos estes temas, em 
seus fundamentos, está presente o seu pensamento teológico, que se concreti-
za nesta união entre o divino e o humano que é consequência da Encarnação. 
O mesmo diz Boyd, quando no final de seu artigo sobre as Estrategias para a 
Evangelização da Cultura comenta que Chesterton 

«desenvolveu uma espiritualidade encarnacionista que é fundamentalmente mís-
tica. Qualquer que seja a variedade de seus tópicos, o tópico subjacente é sempre 
o mesmo: a presença de Deus Encarnado no ser criado. Isto é uma verdade fun-
damentalmente ortodoxa, y Chesterton nunca se cansa de repeti-la»260. 
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concLusão

Concluimos então o excerptum desta tese onde estudamos a teologia de 
Chesterton segundo o estudo de outros autores. A segunda parte desta tese 
que aqui apresentamos nos ajudou a ter um juízo teológico de conjunto sobre 
as obras que estudam a teologia de Chesterton.

Vimos como nos escritos do nosso autor estão presentes reflexões teo-
lógicas elaboradas, embora não sistemáticas, sobre diversos temas teológicos. 
Pelo trabalho de Aidan Nichols vemos os temas relacionados ao homem como 
imagem e semelhança de Deus (antropologia teológica), à cristologia, à ética e 
à eclesiologia. Como observa Nichols, estes temas estão principalmente carac-
terizados pelo uso do paradoxo, particularmente do paradoxo com fundamen-
to religioso, que representa a sua principal figura de linguagem. 

Alison Milbank defende que Chesterton possui uma teologia prática, que 
emerge do seu estilo literário, para poder expressar a realidade. A existên-
cia desta teologia da arte talvez tenha sido a contribuição mais interessante 
e original de todos estes autores. A teologia da arte de Chesterton é prática 
porque leva o leitor à uma intuição do ser através de uma experiência encan-
tada da arte. A produção ativa da arte de Chesterton (poiesis) abre o caminho 
para Deus, o caminho para encontrar-se com o mundo. Este encontro com 
o mundo, como uma realidade assombrosa, leva ao recebimento do mesmo 
como um dom e cimenta assim as relações sociais chamando a atenção para o 
intercâmbio entre as pessoas e com o sagrado, além de ter uma visão como que 
sacramental do mundo. 

Nesta mesma linha, no capítulo sobre outros trabalhos, vimos que Gillen 
estuda a teologia do assombro de Chesterton dizendo que esta teologia per-
cebe um elemento sacramental e sacro em tudo o que existe. Chesterton vê 
o mundo teologicamente e está surpreso em perceber que ele também está 
inserido dentro do criado. 

Todos estes temas anteriores também possuem uma relação com o enten-
dimento que Chesterton possui da razão. No capítulo Outros trabalhos, vimos 
como o autor realiza uma defesa de uma razão aberta ao mistério, que não está 
reduzida somente aos limites do racionalismo ou de outras filosofias de seu 
tempo. 

Na tese ad lauream de Hesse, G. D., An introduction to the theology of Gil-
bert Keith Chesterton vemos como, para este autor, o estilo jornalístico de Ches-
terton tinha propósitos teológicos. Em Hesse vemos também que o fato de 
que a teologia de Chesterton não possa ser facilmente analisada se deve às 
características de seu método, que se assemelha muito ao livro da Sabedoria: 
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verdades que seguem a outras sem muitas conexões que não pode ser descrito 
em forma de um diagrama. Este método faz parte da consciência que o nosso 
autor tem da dimensão misteriosa da realidade o que impossibilita de tratar 
esta última como uma ideia. O estilo teológico de Chesterton faz parte da sua 
mensagem, que é que devemos considerar a dimensão misteriosa da realidade 
ao falar dela e não a racionalizar. 

Vimos também o trabalho de Gulisano e Della Rosa. Estes autores ana-
lisaram a função da teologia no pensamento de Chesterton e o seu estilo teo-
lógico. Gulisano entende que é através da contemplação do mistério de Deus 
que o homem pode ter uma compreensão verdadeira do mistério do homem. 
A teologia é a via escolhida por Chesterton para poder chegar até uma com-
preensão do mundo e do homem e, através da literatura e da análise de artistas 
da sua época, responde às filosofias que ele considerava equivocadas. É assim 
que Chesterton também escolhe o gênero policial para tocar o mistério de 
Deus e apresentá-lo aos seus leitores em um estilo literário próprio da época. 

Em Gulisano vemos a presença de uma teologia que se realiza por meio 
da arte e da literatura e que, graças a Encarnação, nos revela o elemento so-
brenatural da realidade. Mas, ao mesmo tempo, percebemos neste autor a 
presença de uma teologia na qual Deus é o que toma a iniciativa e se revela 
ao homem. Ambas as direções estão presentes nos escritos de Chesterton e o 
autor italiano nos mostra estes aspectos.

Por último, vimos algumas publicações da revista Chesterton Review por 
parte de Pe. Ian Boyd, cujo principal ponto que defende é que o mistério da 
Encarnação se encontra no centro do pensamento de Chesterton e de sua teo-
logia. Boyd analisa a centralidade deste mistério nos escritos do nosso autor 
através, principalmente, da filosofia social, além de outros temas como a liber-
dade, a dignidade do ser humano, etc. nos quais Chesterton coloca especial 
ênfase na relação destes temas com a Encarnação.

Por fim, segundo o pensamento destes diversos que estudaram a teologia 
de Chesterton, podemos dizer que nosso autor realizou sim uma teologia. A 
teologia de Chesterton mostrou-se de alguma forma original, e tem grande 
importância para os nossos tempos ao colocar ênfase no assombro, na arte e 
numa razão aberta ao mistério. Podemos perceber também através deste estu-
do como a base de todo o seu pensamento é a fé que, para ele, é a chave para o 
compreender toda realidade. Outras reflexões sobre a teologia de Chesterton 
podem ser encontradas na tese principalmente a noção que o autor inglês tem 
da palavra mistério e sua relação com a teologia dele. 
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94. Cfr. MiLBanK, a., Chesterton and Tolkien as theologians, 25.
95. Pelo mesmo motivo da nota anterior, manteremos os termos gift-exchange e make-believe no 

original em inglês mesmo que eles poderiam ser traduzidos por troca de presentes e faz-de-con-
ta, respectivamente. 

96. MiLBanK, a., Chesterton and Tolkien as theologians, 151.
97. Cfr. ibid., 4.
98. Ibid., 8.
99. Ibid., 9.
100. Ibid., 8-9.
101. Cfr. ibid., 9-10.
102. chesterton, G. K., Orthodoxy, 268.
103. MiLBanK, a., Chesterton and Tolkien as theologians, 10.
104. chesterton, G. K., Orthodoxy, 252.
105. Cfr. MiLBanK, a., Chesterton and Tolkien as theologians, 11.
106. Ibid.
107. Cfr. ibid., 12.
108. Cfr. ibid., 20-21, também cfr. Maritain, J., Art et scolastique, Paris: Louis Rouart, 1935, 8-10.
109. MiLBanK, a., Chesterton and Tolkien as theologians, 29.
110. Ibid., 30.
111. Ibid.
112. Cfr. ibid., 32.
113. Ibid., 37.
114. MiLBanK, a., Chesterton and Tolkien as theologians, 37.
115. Ibid., 38-39.
116. Ibid., 57-58.
117. Milbank chama de a grotesca natureza híbrida do ser humano esta mistura de dois seres (es-

piritual e humano) em um só, que é todo o ser humano. Esta concepção tem sua origem no 
prefácio da obra Crowel de Victor Hugo. Nele, Victor Hugo teria expressado esta mescla de 
uma maneira particular: «Um dia o cristianismo disse ao homem ‘Você é duplo, você esta com-
posto de dois seres, um perecível, o outro imortal, um carnal, o outro etéreo, um acorrentado 
por apetites, necessidades e paixões, o outro carregado nas asas de entusiasmo e devaneio, um 
finalmente sempre inclinando-se para a terra, sua mãe, o outro se desabando continuamente 
para os céus, seu pai’» (huGo, v., Cromwell, Tome Premier, Paris: Librairie de L. Hachette Et, 
1869, 30). Esta grotesca natureza híbrida do ser humano é o ponto de partida para considerar 
o drama existencial do homem, que é democrático, ou seja pertence a todos. Daí o nome de 
grotesco democrático. (cfr. MiLBanK, a., Chesterton and Tolkien as theologians, 58).

118. chesterton, G. K., Robert Browing, London: Macmillan & CO., 1903, 149.
119. Ibid., 150.
120. MiLBanK, a., Chesterton and Tolkien as theologians, 59.
121. chesterton, G. K., Robert Browing, 151.
122. chesterton, G. K., Appreciations and criticisms of the works of Charles Dickens, em The collected 

works of G. K. Chesterton. XV. Chesterton on Dickens, San Francisco: Ignatius Press, 1989, 314.
123. MiLBanK, a., Chesterton and Tolkien as theologians, 59.
124. Ibid., 60.
125. chesterton, G. K., On Gargoyles, http://www.gkc.org.uk/gkc-/books/gargoyles.html (con-

sultado em 08/03/2018), 1910.
126. Por exemplo, Milbank comenta como «tal como acontece com a desfamiliarização e o gro-

tesco, com o paradoxo, Chesterton está desenvolvendo em uma direção mais metafísica e 
realista outro dos modos estéticos favorecidos da década de 1890: neste caso, o método afo-

http://www.gkc.org.uk/gkc-/books/gargoyles.html
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rístico de Oscar Wilde» (Cfr. MiLBanK, a., Chesterton and Tolkien as theologians, 88-90).
127. Ibid., 88.
128. Em português a tradução desta expressão poderia ser troca de presentes. No entanto, o termo 

presente em português poderia ser considerado fazendo referência mais ao aspecto material. 
Outra opção seria utilizar dom, dando ênfase mais ao aspecto espiritual. Preferimos manter o 
termo em inglês para não ocorrer em nenhum destes dois extremos. 

129. MiLBanK, a., Chesterton and Tolkien as theologians, 121.
130. Pelo mesmo motivo do termo anterior, gift-exchange, preferimos manter a expressão em in-

glês.
131. MiLBanK, a., Chesterton and Tolkien as theologians, 118.
132. «O assombro tem um elemento positivo de louvor. Esta é a próxima etapa a ser definitiva-

mente marcada na nossa estrada através pais das fadas. Devo falar no próximo capítulo sobre 
otimistas e pessimistas em seu aspecto intelectual, na medida em que eles tenham um. Aqui, 
estou apenas tentando descrever as enormes emoções que não podem ser descritas. E a emo-
ção mais forte era que a vida era preciosa, pois era intrigante. Era um êxtase porque era uma 
aventura. Era uma aventura porque era uma oportunidade. A bondade do conto de fadas não 
foi afetada pelo fato de que poderia haver mais dragões do que princesas. Era bom estar em 
um conto de fadas. O teste de toda felicidade é gratidão, e eu me senti grato, embora quase 
não soubesse a quem» (chesterton, G. K., Orthodoxy, 257-58).

133. Cfr. ibid., 144-47.
134. chesterton, G. K., The Autobiography of G. K. Chesterton, 51.
135. Cfr. MiLBanK, a., Chesterton and Tolkien as theologians, 146.
136. Cfr. ibid., 146-47.
137. Cfr. ibid., 145.
138. Ibid., 147.
139. Cfr. hiLL, K. r., «The Sweet Grace of Reason», em G.K. Chesterton and C.S. Lewis: the riddle 

of joy, London: Collins, 1989, 226-27.
140. Cfr. ibid., 231-34. 
141. chesterton, G. K., Orthodoxy, 236.
142. Ibid., 220.
143. Ibid., 286.
144. Fazio, P. M., «Chesterton, El Padre Brown y Benedicto XVI: la razón ampliada», 95-96.
145. «A tão auspiciada relação entre razão e fé por Bento XVI não supunha um grande problema 

existencial para Pe. O’Connor como não tinha que supor para nenhum sacerdote católico, 
que por seu ministério está em contato permanente com o mistério da alma humana, que 
excede por completo os reduzidos limites de uma razão cientificista» (Ibid., 96).

146. Ibid., 97.
147. Ibid.
148. chesterton, G. K., The Secret of father Brown, London: Cassel and Company, Ltd, 1929, 9.
149. Ibid., 11.
150. Cfr. Fazio, P. M., «Chesterton, El Padre Brown y Benedicto XVI: la razón ampliada», 97.
151. Ibid.
152. Cfr. hesse, G. d., «An introduction to the theology of Gilbert Keith Chesterton», 5.
153. Cfr. ibid., 4-5.
154. hesse, G. d., «An introduction to the theology of Gilbert Keith Chesterton», 15-16.
155. Ibid., 16.
156. Ibid.
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161. Ibid., 83.
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162. Ibid., 31.
163. Cfr. chesterton, G. K., The everlasting man, Dover ed Mineola, N.Y: Dover Publications, 

2007, 171.
164. hesse, G. d., «An introduction to the theology of Gilbert Keith Chesterton», 34.
165. «A Cruz, embora tenha em seu coração uma colisão e uma contradição, pode estender seus 

quatro braços para sempre sem alterar sua forma (...) porque tem o paradoxo em seu centro, 
ela pode crescer sem alterar-se» (chesterton, G. K., Orthodoxy, 231).

166. Cfr. hesse, G. d., «An introduction to the theology of Gilbert Keith Chesterton», 34-40.
167. chesterton, G. K., The Everlasting Man, 201.
168. Cfr. ibid., 204-5.
169. Cfr. hesse, G. d., «An introduction to the theology of Gilbert Keith Chesterton», 37-38.
170. santo toMás de aquino, Summa Theologiae, III, q. 46, a.1:a.3; q. 50, a.1.
171. Cfr. hesse, G. d., «An introduction to the theology of Gilbert Keith Chesterton», 40.
172. Cfr. ibid. 
173. Ibid., 42-43.
174. Cfr. ibid., 43.
175. chesterton, G. K., Orthodoxy, 304.
176. chesterton, G. K., The Everlasting Man, 67.
177. chesterton, G. K., Orthodoxy, 250-51.
178. Cfr. hesse, G. d., «An introduction to the theology of Gilbert Keith Chesterton», 46-48.
179. chesterton, G. K., The Thing, 143.
180. hesse, G. d., «An introduction to the theology of Gilbert Keith Chesterton», 52.
181. Cfr. ibid., 52-54. Por exemplo, Hesse cita Chesterton em The Thing: «Every great heretic had 

always exhibited three remarkable characteristics in combination. First, he picked out some 
mystical idea from the Church’s bundle or balance of mystical ideas. Second, he used that one 
mystical idea against all the other mystical ideas. Third (and most singular), he seems gener-
ally to have had no notion that his own favourite mystical idea was a mystical idea, at least in 
the sense of a mysterious or dubious or dogmatic idea. With a queer uncanny innocence, he 
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when he was using it to assail all sorts of similar things» (chesterton, G. K., The Thing, 
22-23).

182. Cfr. hesse, G. d., «An introduction to the theology of Gilbert Keith Chesterton», 54.
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185. Cfr. ibid., 58-61.
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«Chesterton sees the virtues as a basis of the Catholic creed» (cfr. Ibid., 61). Ao mesmo 
tempo, a referência citada por Hesse para realizar tal afirmação fala de um compromisso 
do credo católico com as três grandes raízes eternas e racionais da energia altruística, e não 
das virtudes como base da fé católica. Neste trecho citado por Hesse, Chesterton diz: «The 
Catholic creed is conmitted to the three great rational and eternal roots of altruistic energy... 
None of the other creeds now disputing its throne are commited to them, while most are 
commited against them. The three eternal intellectual roots of altruistic energy are these: 
First, the principle of justice: that there is a moral law before which men are equal, so that I 
ought to help my neighbour to his rights. Second, the principle of charity: that I owe infinite 
tenderness to any shape or kind of man, however unworthy or useless to the State. Third, the 
pinciple of free will: that I can really decide to help my neighbour and am truly disgraced if 
I do not do so. To this may be added the idea of a definite judgement: that is, that the action 
Will at some time terribly matter to the helper and the helped» («The Staleness of Modern-
ism», 1909 reimpresso em The Chesterton Review, fev-mai, 1989 cit. em hesse, G. d., «An 
introduction to the theology of Gilbert Keith Chesterton», 62).

187. cfr. Ibid., 61-67.
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188. cfr. Ibid., 67-68.
189. cfr. GiLLen, B. P., «A Theology Of Wonder: G.K. Chesterton’s Response To Nihilism», 2.
190. Tal como Braybrooke afirma: «Ele nos teria despertado uma vez mais aos antigos mistérios 

e verdades eternas. Ele nos teria feito voltar atrás em ordem ao progresso» (BrayBrooKe, P., 
Gilbert Keith Chesterton, London: The Chelsea Publishing Company, 1922, prefácio).

191. cfr. GiLLen, B. P., «A Theology Of Wonder: G.K. Chesterton’s Response To Nihilism», 2.
192. Ibid.
193. Liuzzi, t. (ed.), Viaggio in Inghilterra: l’Occidente al crocevia del nichilismo : Virginia Woolf, 

Chesterton, Tolkien, Bari: Edizioni di Pagina, 2010, 3-4.
194. Cfr. ibid., 4.
195. Ibid., 44.
196. Ibid., 43.
197. chesterton, G. K., St. Thomas Aquinas, em The collected works of G. K. Chesterton. II. St. 

Francis of Assisi. The Everlasting Man. St. Thomas Aquinas, San Francisco: Ignatius Press, 1986, 
541.

198. edMondson, h. t., Return to good and evil: Flannery O’Connor’s response to nihilism, Lanham, 
Md: Lexington Books, 2010, 3.

199. thieLicKe, h., Nihilism, Its Origin and Nature: With a Christian Answer, London: Routledge 
& Kegan Paul, 1969; GiLLen, B. P., «A Theology Of Wonder: G.K. Chesterton’s Response 
To Nihilism».

200. GiLLen, B. P., «A Theology Of Wonder: G.K. Chesterton’s Response To Nihilism», 53.
201. Ibid.
202. Ibid., 54.
203. Ibid., 19.
204. Cfr. ibid., 20.
205. GiLL, r., «Chesterton’s realism», Renascence: Essays on Values in Literature (2005) 1.
206. GiLLen, B. P., «A Theology Of Wonder: G.K. Chesterton’s Response To Nihilism», 21.
207. Ibid., 77.
208. Ibid.
209. GuLisano, P. y de rosa, d., Chesterton: la sostanza della fede, Milano: Edizioni Ares, 2017.
210. Cfr. ibid., 39.
211. Ibid., 39-40.
212. Cfr. ibid., 39.
213. Ibid., 41.
214. «Doctrines had to be defined within strict limits, even in order that man might enjoy general 

human liberties. The Church had to be careful, if only that the world might be careless» 
(chesterton, G. K., Orthodoxy, 305).

215. chesterton, G. K., The Thing: Why I am a Catholic, em The collected works of G. K. Chester-
ton. III. Where all roads lead. The Catholic Church and conversion, San Francisco: Ignatius Press, 
1990, 303.

216. Cfr. chesterton, G. K., The Everlasting Man, 261-62.
217. GuLisano, P. y de rosa, d., Chesterton, 42.
218. chesterton, G. K., The Catholic Church and Conversion, em The collected works of G. K. Ches-

terton. III. Where all roads lead. The Catholic Church and conversion, San Francisco: Ignatius 
Press, 1990, 106.

219. Ibid., 47.
220. Ibid., 47-49.
221. Cfr. ibid., 50.
222. «But the point is that a story is exciting because it has in it so strong an element of will, of 

what theology calls free-will. You cannot finish a sum how you like. But you can finish a 
story how you like. When somebody discovered the Differential Calculus there was only one 
Differential Calculus he could discover. But when Shakespeare killed Romeo he might have 
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married him to Juliet’s old nurse if he had felt inclined. And Christendom has excelled in the 
narrative romance exactly because it has insisted on the theological freewill» (chesterton, 
G. K., Orthodoxy, 342).

223. «The one explanation of the Gospel language that does explain it, is that it is the survey of 
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