PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC-SP

Maria José Caldeira do Amaral

Eros e Agape - Minne:
O Cúmulo do Amor na Luz fluente da Deidade
Das flieBende Licht der Gottheit – de Mechthild de Magdeburg

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO

São Paulo
2008

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC-SP

Maria José Caldeira do Amaral

Eros e Ágape - Minne:
O Cúmulo do Amor na Luz fluente da Deidade
Das flieBende Licht der Gottheit – de Mechthild de Magdeburg

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO

Tese
apresentada
à
Banca
Examinadora
da
Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo,
como
exigência
parcial
para
obtenção do título de Doutor em
Ciências da Religião, área de
concentração: Fundamentos das
Ciências da Religião, sob a
orientação do Prof. Dr. Luiz Felipe
Pondé

São Paulo
2008

COMISSÃO JULGADORA

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Dedico essa tese às minhas filhas,
Iara e Sofia.

AGRADECIMENTOS

Meus agradecimentos ao Programa de Estudos Pós Graduados em Ciências da
Religião da PUC de São Paulo e ao Prof. Dr. João Edênio Reis Valle pela atenção e
compreensão dedicadas a mim como aluna desse Programa e pelo aceite como
componente da Banca de Defesa.
Ao Prof. Dr. Luiz Felipe Pondé, pensador, orientador fluente incansável,
principalmente pela confiança e coragem transmitidas sem cessar, acreditando
sempre na semente essencial do pesquisador que existe e germina dentro de cada
um de nós, alunos e alunas. Obrigada, Pondé.
Ao Prof. Dr. José J. Queiroz, querido Mestre que me acompanha desde o Mestrado
e se disponibilizou, com o carinho de sempre, para a composição da banca de
defesa.
Ao Prof. Dr. Faustino Teixeira, pela atenção com a qual nos recebe nos Seminários
de Mística Comparada em Juiz de Fora, iniciativa rara e fundamental nesse espaço
de debate e reflexão. Obrigada Professor, pelo aceite ao convite para participação
da banca de defesa.
Ao Prof. Dr. Franklin Leopoldo e Silva, pelo carinho e a disponibilidade de discussão
sobre a pesquisa e o reconhecimento dos percalços que um trabalho como esse
envolve.
À Prof. Dra. Cecília Canalles, pelo aceite para a participação na banca de defesa; o
olhar poético e feminino de um valor profundo.
À Prof. Dra. Rosie Mehoudar, pela atenção ao projeto, pelas contribuições nas
edições e editorações da Revista Agnes e pelo aceite para a participação na banca
de defesa; um olhar feminino para o valor da linguagem
Ao Prof. Afonso Maria Ligório Soares, pela participação na banca de qualificação e
pelo pronto aceite para a composição da banca de defesa.
À Capes, pela bolsa de subsídio à pesquisa.

Ao NEMES – núcleo de Pesquisa de mística e santidade. O intenso e fértil trabalho
de pesquisa, produção acadêmica, participação em congressos, seminários,
publicações, discussões e aulas semanais sobre o Estudo da Mística, Filosofia e
Psicologia da Religião que fundamentam os pilares dessa pesquisa.
Ao Prof. Dr. Antônio Marchionni pela ajuda em minha busca bibliográfica em torno
da Escola de São Vítor.
Ao Prof. Dr Ênio da Costa Brito, professor presente e atento, disposto a ajudar,
esclarecer e construir nossa formação acadêmica.
Aos professores e colegas do Programa, que acompanharam o processo da
Pesquisa e o estimularam acreditando na contribuição e na beleza do estudo da
mística.
Ao Dom Bernardo Bonowitz OCSO, pelas indicações bibliográficas, pelas aulas
sobre a vida monástica e sobre os sermões sobre o Cântico dos Cânticos de São
Bernardo de Claraval no Mosteiro Trapista N.Sra. do Novo Mundo de Campo do
Tenente. Sou grata aos Monges e Padres do Mosteiro por poder compartilhar com
eles a jornada monástica de orações, vigílias e meditações.
Ao Padre Plácido, pela percepção aguda da importância de nosso trabalho de
pesquisa da mística e por sua atenção ao Nemes em nosso trabalho no Mosteiro
Trapista.
À Maria Cristina Mariante Guarnieri, amiga, irmã, neste longo caminho de formação
acadêmica no mestrado e doutorado. Nosso trabalho como editoras da Revista
Último Andar e da Revista Agnes, professoras do curso de Psicologia e Religião na
Cogeae, parcerias sólidas na busca do aprimoramento e crescimento profissional e
pessoal sempre se desdobrando na amizade e confiança cada vez maior e mais
verdadeira. Não sei como agradecer você, Cris, pela participação intensa nessa
pesquisa, com as correções, sugestões, revisões e, principalmente pelo estar junto,
no processo de redação final do trabalho.
À Ana Cláudia Patitucci, grande amiga e também parceira e guerreira no Curso de
Psicologia e Religião da Cogeae, amiga e analista, com ouvidos atentos às minhas
angústias e dúvidas. Obrigada, Ana.

À Gabriela Bal, pelas nossas discussões, nossas identificações e o nosso
reconhecimento mútuo da importância de nosso trabalho no Grupo de Pesquisa em
Mística e Santidade.
À Lilian Wurzba, amiga de longo tempo, pela ajuda, principalmente na
disponibilidade da pesquisa bibliografia na Espanha durante o seu tempo de estudo
e pesquisa lá, pelas contribuições mais que pertinentes no árduo trabalho de
editoração da Revista Agnes e pelo sustento técnico da via acadêmica junto ao
grupo de Pesquisa Nemes.
À Jaqueline Sakamoto, por acreditar e confiar em meu trabalho no Grupo de
Pesquisa NEMES. Força e carinho foi o que recebi dessa estudiosa de Dostoiévski.
Helena Freire Moreau, minha gratidão dupla pelo carinho com que olhou para meu
projeto de pesquisa e pela ajuda na edição e editoração da Revista Agnes.
Iara Vieira, pela contribuição bibliográfica valiosíssima e a atenção ao Projeto de
Pesquisa.
Ceci Batista Mariani, estudiosa de Marguerite Porrete. Obrigada, Ceci, pela ajuda na
troca bibliográfica, discussões e pelo acréscimo no campo da teologia no qual é
você a mestra.
Beatriz Curado, nossas conversas e suas contribuições mais que pertinentes.
Wilma Tomaso, pela disponibilidade em cada encontro, em cada discussão.
À Andréia Bisuli de Souza, pela atenção contínua aos alunos do programa em sua
serenidade infinita, especialmente comigo.
À Maria Marta Alcântara de Oliveira, pela ajuda na tradução do inglês e pela
cumplicidade no trabalho da Revista Último Andar.
Ricardo Smith, nem sei como agradecer pela tradução do Livro de Mechthild do
inglês e o socorro nos intercalços da informática, fora as reflexões sobre a condição
humana; Amigo que sempre diz que aos amigos não se deve agradecer. Obrigada
mesmo.
Sheila May Smith, revisões do inglês, acolhida e interesse extra-acadêmico no
trabalho de pesquisa.

Angelo Henrique Mariante pela disponibilidade, carinho e ajuda na tradução do
alemão.
Lilian Berloffa e Taísa Dias da Costa da BAHNHOF/Traduções, pelo esforço e o
cuidado na tradução do alemão medieval.
Elvira Garrido, Margarida Oliva, Roberto Rosas Fernandes, Waldiney de Souza
Guimarães, Gabriel Romeiro, Wilson Costa e Idéo Bava, mais que amigos,
cúmplices no estudo da Bíblia e nas reflexões extra-acadêmicas sobre o ser
humano, Deus e o Amor.
Agradeço de coração aos meus queridos amigos presentes comigo e segurando
minhas barras extras acadêmicas: Denise Neumann, Kátia Affonso, Luíza Conte
Rodrigues, Chico Puppo, Cristina Iglecio, Doni Fernandes, Márcia Nogueira, Maria
das Graças de Santana Rodrigué, Marlety Gubel, Eva Maria Lazar e Mara Cristina
de Cillo.
Meus alunos da Cogeae, estímulo e aprendizagem mútua.
Meus pacientes, razão de continuar a aprender sempre.
Marta Maria D’Áurea, sem palavras pelo carinho e o acolhimento desmedido que lhe
é peculiar.
E, especialmente agradeço a Iara e Sofia, minhas filhas queridas, a cumplicidade e o
amor que recebo delas e de seus amigos também muito queridos.
Finalmente agradeço a Deus, por poder agradecer a todos vocês e por iluminar um
jeito tão sem jeito de falar de um Amor tão Grande.

Então a verdadeira Minne
A fogosa deusa
O penetrou com seu ardor
E seu coração em brasa
Lhe revelou a origem
Das penas que sofria.
Começou então p’ra ele uma outra vida.
Entrou numa vida nova
Onde todo o seu ser foi modificado.
Tornou-se um outro homem.
Tudo que fazia
Era como que entremeado de loucura
E tocado de cegueira.
Seus sentidos estavam perturbados
Enlouquecidos pela Minne
E como que libertos
De seu freio natural.
Sua vida consuma-se.
.
Gottfried de Estrasburgo, Tristão e Isolda

RESUMO
O

objetivo

principal

desta

pesquisa

está

na

perspectiva

de

um

aprofundamento do estudo da mística como possibilidade de ampliação do
conhecimento no campo simbólico e fundamental nas Ciências da Religião. Nosso
interesse em pesquisar os registros medievais de Mechthild de Magdeburg, o Das
flieBende Licht der Gottheit - objeto desse trabalho - reside na viabilidade em
contribuir para o debate sobre a condição humana, enfatizando o saber inerente à
alma que ama Deus, desfazendo-se de si mesma, constituída na linguagem literal do
texto em estudo. Nossa hipótese é de que o movimento constelado entre os sentidos
estabelecidos em conceitos próprios ao contexto religioso do cristianismo ocidental
referentes ao amor, eros e ágape, - como chave de leitura -, sustenta uma possível
compreensão do próprio amor, a partir do desenvolvimento de uma hermenêutica da
linguagem mística em foco. A fidelidade aos registros de Mechthild de Magdeburg,
escritos

em

língua

vernacular,

a

especulação

de

autores

anteriores

e

contemporâneos a ela e, as informações sobre as autoras medievais religiosas, da
chamada Frauenmyistic (mística feminina), formalizaram o desenvolvimento de
nossa especulação em torno da mística do amor desdobrada na infusão do amor
deidade. O Amor de Deus, substanciado na essência da condição da alma em
sofrimento pela procura inexorável desse amor, se desdobra no cúmulo do amor –
conceito formalizado na construção final da pesquisa - como a melhor possibilidade
de configuração da dinâmica disponibilizada entre eros e agape na linguagem do
Das flieBende Licht der Gottheit.

Palavras-chave: Religião, Mechthild de Magdeburg, Amor, Deus, Mística Medieval,
Frauenmyistic, Eros, Agape, Caritas, Dilectio.

ABSTRACT

The main objective of this research is the prospect of a deeper study on
mysticism as a possibility for enlarging the knowledge in the symbolic and
fundamental field of the Sciences of Religion. Our interest in researching the
medieval records of Mechthild of Magdeburg, the flieBende Das Licht der Gottheit object of this essay - is based on the feasibility of contributing to the debate on the
human condition, emphasizing the inherent knowledge of the soul that loves God,
disregarding her own self as consisted literally in the language of the text under
study. Our hypothesis is that the movement extended over the established senses in
concepts belonging to the religious context of western Christianity with reference to
love, eros and agape, - as a key to reading -, sustains a possible understanding of
love itself, from the development of a hermeneutic of the mystical language in focus.
The loyalty to Mechthild of Magdeburg’s records, written in vernacular language, the
speculation of authors before and contemporary to her, and information of the
religious medieval female authors, of the so called Frauenmyistic (female mysticism),
formalized the development of our speculation around the mystique of love unfolded
in the infusion of love as a deity. The Love of God, substantiated in the essence of
the condition of the soul in distress by the inexorable search for that love, unfolds in
the apex of love - concept formalized in the final construction of the research - as the
best way of setting the dynamics between eros and agape available in the language
of the flieBende Licht der Gottheit.
Key-words: Religion, Mechthild of Magdeburg, Love, God, Medieval Mysticism,
Frauenmyistic, Eros, Agape, Caritas, Dilectio.
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INTRODUÇÃO

Antes de Introduzir o trabalho de pesquisa realizado em torno Das flieBende
Licht der Gottheit gostaria de enfatizar o trabalho do núcleo de Pesquisa NEMES –
Núcleo de Estudos em Mística e Santidade (anteriormente denominado de Grupo de
Pesquisa “Religião: Teoria e Experiência”) - que tem como objetivo principal o estudo e
a formação de pesquisadores em mística e santidade e em 2008 entra no seu quinto
ano de atividade semanal.

O interesse principal das pesquisas desenvolvidas no

núcleo tem sido a apreensão e suas vicissitudes da idéia da ‘experiência religiosa
direta’ e seus desdobramentos noéticos, principalmente no universo abraâmico e em
alguns autores pagãos da tradição neoplatônica. Ao longo deste período, iniciando
como um grupo de orientação coletiva, o trabalho se desdobrou em uma definição mais
ampla em termos da pesquisa sistemática no envolvimento a temas específicos, fruto
de uma demanda natural de grande parte dos integrantes do grupo. Todavia, o perfil de
espaço formativo para a pesquisa permanece sendo um foco importante no núcleo,
entendendo que não existe atividade de pesquisa sem a formação contínua que esta
atividade demanda, seja em termos de acompanhamento das controvérsias
epistemológicas específicas da área, seja em termos de objetos empíricos pontuais,
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ambos obedecendo à demanda acadêmica do perfil do pesquisador e da pesquisa em
Ciências da Religião. Assim sendo, no segundo semestre de 2007 concluímos as
discussões do texto de Bernard McGinn, The foundations of mysticism.1A contribuição
de McGinn para nós, pesquisadores da mística medieval, foi fundamental e
essencialmente necessária.
Dentre todas as atividades desenvolvidas no grupo, citamos especialmente
duas: a parceria do NEMES com o Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, que conta com a atualização e
sistematização do conhecimento sobre o tema em seminários anuais sobre mística e
mística comparada desde 2001; e, desde 2003, mantemos uma freqüência de duas
viagens por ano de pesquisa e estudo ao ‘Mosteiro Trapista Nossa Senhora do Novo
Mundo’ no Paraná, onde acompanhamos a jornada monástica, assistimos as aulas de
Filosofia da Mística ministrada para os jovens monges e mantemos um grupo regular
de estudo da tradição mística cistercience com a orientação do Abade Dom Bernardo
Bonowitz.
Sem dúvida, o repertório vasto e desconhecido por estudiosos e pesquisadores
das Ciências da Religião, principalmente no campo e conteúdo de autores místicos e
autoras místicas, dentro e fora da tradição cristã, coloca o pesquisador diante de seu
objeto com certa perplexidade, principalmente porque essa posição diz respeito a uma
responsabilidade demasiadamente altera, diante da ausência de debates que temos
experimentado hoje, frente aos aspectos relacionados ao conhecimento a partir das
fontes do pensamento religioso em sua profundidade. O estudo desses autores vem se
desdobrando, dentro do Núcleo de Pesquisa NEMES do Programa de Estudos PósGraduados em Ciências da Religião da PUC de São Paulo, em dissertações e teses
fincadas em autores e registros medievais, alguns deles, pioneiros nesse campo de
pesquisa2 e que germinaram o foco de abertura para a indagação do núcleo físico dos
1

Trata-se do vol. I de sua obra intitulada The presence of God: A history of Western Christian Mysticism.
O Conhecimento de Deus na Obra de Pseudo Dionísio Areopagita – Dissertação de Mestrado, por
Robson Gentil da Conceição em 2000; O Abgrund: O Fundo da alma em Meister EcKhart – Dissertação
de Mestrado, por Reginaldo Alves Campoe em 2003; O Silêncio em Plotino, pesquisa desenvolvida por
Gabriela Bal em 2003, que se desdobrou na publicação do livro Silêncio e Contemplação: uma
Introdução a Plotino, São Paulo: Paulus, 2007; e As Transformações da alma: Sofrimento e Êxtase em
Angela de Foligno – Dissertação de Mestrado, por Ilvana Maria Pereira Bulla, em 2006; para citar apenas
2
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objetivos principais dentro das áreas de pesquisa, assim denominadas: Fundamentos
da Ciências da Religião e Religião e Campo Simbólico. Ainda em fase inicial, o estudo
de textos da mística medieval feminina tem transitado entre os pesquisadores e
pesquisadoras do NEMES e a indagação sobre o valor da construção teológica em
língua vernacular na Idade Média está sendo apresentado no Brasil. Para preencher
essa lacuna, que pode ser traduzida como aquela do conhecimento histórico, no qual a
preocupação se dá frente a uma pesquisa importante sim, porém esvaziada de
fundamentos subsidiados pelo sentido físico e metodológico, que devem ser oferecidos
pela hermenêutica cuidadosa do conteúdo cognitivo desses registros. Uma das
propostas essenciais dos estudos do NEMES se dá no desenvolvimento do debate
oferecido pela Religião como crítica e como sintoma, ainda não muito bem respondidos
na pesquisa em Ciências da Religião e que foram apontados, inicialmente, por autores
modernos como Freud, Marx e Nietszche. O fato é que o trabalho de franquear os
textos medievais e retomar o debate intelectual da Idade Média com suas fontes e
origens tem revelado conteúdos importantes pertinentes à tradição do pensamento
ocidental nas múltiplas tradições que não se sustentam numa abordagem meramente
psicológica, histórica ou sociológica e que, ao mesmo tempo, subsidiam essas mesmas
abordagens. Uma das indagações que surge no desenrolar do tema “mística” é o
apontamento de uma construção teológica disponibilizada nos registros medievais que
bate de frente com os autores da tradição cristã oficial e que, ao mesmo tempo os
contém. Aliás, uma das frentes desse debate tem fortalecido o conteúdo oferecido pela
construção teológica e filosófica tradicional, trazendo à tona o paradoxo e a
fragmentação, não especificamente como conceitos negativos e correspondentes a
campos contraditórios ao esforço dos pesquisadores frente à descoberta de sentidos e
significados de uma configuração teológica medieval, mística e feminina, mas como
conteúdos expostos a uma condição de pertencimento a essa mesma condição
paradoxal e fragmentada, na qual se encontram os percursos atuais de apreensão
sobre a condição humana e sua realização no mundo. Os escritos de autores místicos
denunciam o risco da produção de conteúdos de teor religioso terem sido, e ainda
alguns exemplos de trabalhos que antecedem a essa pesquisa e que seguem o mesmo eixo de
discussão, todos desenvolvidos no Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências da Religião da
PUC de São Paulo.
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serem, a soma da produção científica sem a parcela que corresponde à propensão do
ser humano ao pecado, nas palavras de Mechthild de Magdeburg: uma falsa aspiração
e um falso desejo. Acreditamos na contribuição dessa discussão ao localizar Mechthild
de Magdeburg como uma das expoentes nessa denúncia ao escrever o Das flieBende
Licht der Gottheit, no século XIII. A responsabilidade dessa pesquisa de doutoramento
encontra-se, principalmente no fato de estarmos apresentando o conteúdo sagrado de
uma autora expoente, no estudo da mística medieval, praticamente desconhecida:
Mechthild de Magdeburg - Das flieBende Licht der Gottheit, para leitores e
pesquisadores brasileiros. E, naturalmente, a menção inicial ao trabalho do Grupo de
Pesquisa se faz necessária aqui como um trabalho complexo e profundo desenvolvido
pelo núcleo de Pesquisa NEMES, sem o qual essa pesquisa não poderia ter sido
concluída.
Retomaremos agora o percurso de nossa pesquisa, partindo do tema central a
ser desdobrado, a mística amorosa no Das flieBende Licht der Gottheit, inspirada no
poema bíblico, o Cântico dos Cânticos, da Bíblia Hebraica e da Bíblia Cristã.

A revelação do mais elevado amor na inspiração do Cântico dos Cânticos

Em minha dissertação de Mestrado, A Metáfora das Metáforas – Imagens de
Plenitude na Simbologia do Cântico dos Cânticos, defendida em 2002 no Programa de
Estudos Pós-Graduados em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, trabalhei a simbologia do texto bíblico o Cântico dos Cânticos como
expressão e metáfora verbal e simbólica do amor como conhecimento rumo à
plenitude, atributo da alteridade. A influência do texto bíblico foi apontada na
antropologia simbólica da mística, tanto a Medieval como a Mística Espanhola do
século XVII. A pesquisa realizada, partindo de conceitos da Psicologia Analítica de Carl
Gustav Jung, numa vertente simbólica, demonstrou que o discurso desse poema, em
seu sentido místico, traduz a experiência da alma humana contingente a serviço da
graça divina. Para a Psicologia Analítica, Anima e animus, consciente e inconsciente,
princípios masculino e feminino esgotam-se na voz da súplica de conciliação do desejo
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de graça, desejo de amor, e experimentam a união na ausência, na falta e na
impossibilidade de concretização deste amor que se quer alcançar para além dos
limites da consciência. Esse foi o desafio de minha pesquisa diante da poética do
Cântico dos Cânticos. Desafio já percorrido pelos místicos e místicas, principalmente
os cristãos, que estabeleceram um diálogo da alma com Deus a partir do desejo de
Deus. Seria preciso enumerar os Padres da Igreja, doutores da Igreja, santos e santas,
hereges e pecadores que, do seu modo, e em sua época, mergulharam na experiência
interior de Deus como arrebatadora e única provedora de sentido. Santo Agostinho,
São Bernardo, Santa Tereza D’Avila, São João da Cruz, Maistre Eckhart, Mechthild de
Magdeburg, Marguerrite Porrette e todas as místicas e místicos que foram capazes de
dialogar com a grande metáfora de Deus: o amor.
O Cântico dos Cânticos apresentou-se, na pesquisa de Mestrado, como um
texto que parece não se esgotar, porque exige do pesquisador e do leitor uma
disponibilidade para entrar em contato com uma ascese espiritual manifestada como
revelação do mais elevado amor. Na verdade, a medida do entendimento é pautada
pela medida do amor. O leitor do poema, contaminado de alguma forma por esta
medida, poderá se sentir mais lido do que lendo, ouvido do que ouvindo, sentido do
que sentindo, tocado do que tocando, amado do que amando, tamanha a intimidade e
o desprendimento necessários para esta “ascese”. Segundo a análise de Robert e
Tournay: “O Cântico dos Cânticos torna-se verdadeiramente o livro de todos aqueles
que querem reencontrar e percorrer até o fim, ao extremo, o itinerário do amor”. 3
Além de percorrer os desafios do desejo humano, sensualidade pura, primitiva,
atributo do corpo e de suas funções e, pelo corpo e no corpo, capaz de tornarem-se
imponderáveis e irresistíveis, o poema nos levou a tomar este desejo como um
movimento simbólico original, primordial do amor. Este movimento, no qual o amor
mergulha na carne até o ponto de encontrar aí a sua contradição – o amor sem desejo
3

A. ROBERT, P.S.S.; R. TOURNAY, OP., Les Cantique des Cantiques, p.27. É importante ressaltar que
as traduções das obras em língua estrangeira – francês e inglês – aqui utilizadas são de nossa inteira
responsabilidade.
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– se faz através de elementos simbólicos de cunho estético e sensível. O símbolo do
amor sem desejo está contido no instante do êxtase: arrebatamento e aniquilamento no
desapego de si mesmo e na intimidade com o outro que a consciência desconhece,
porque transcende e está além dessa mesma consciência. E que, quando esse outro
passa a fazer parte da consciência, passa a ser, também, o seu próprio mistério. Para
alguns, este Outro é Deus ou é o seu próprio ser, a sua alma. Para outros, é o ser
amado. Para muitos, é o próprio pai. Para a Psicologia Analítica, esse outro é símbolo.
Existe uma função no poema que objetiva a experiência de amor. Os cristãos a
denominaram de graça ou amor divino que corresponde à ação do Espírito Santo. A
idéia de união no judaísmo é de regeneração, restauração, aliança. Para os
junguianos, esta graça, amor divino, regeneração e restauração, estão inseridas na
linguagem do poema como algo que transcende o querer consciente da psique – é
simbólico de algo que lhe falta.
De maneira precisa, a pesquisa de doutoramento é uma extensão de minha
dissertação de mestrado, a partir de seus desdobramentos nos quais o amor divino se
hipostasia no contexto espiritual, como similaridade entre Deus e amor: Deus é amor.
Segundo São João, todo aquele que ama conhece Deus: ninguém jamais viu Deus. Se
nos amamos uns aos outros, Deus está conosco, e o seu amor se realiza
completamente entre nós (I Jo, 4, 12). O amor, então, é uma peculiaridade do ser
humano (aquele que conhece e ou quer conhecer) e do divino (aquele que é). Porém,
é evidente a desvantagem do amor humano em relação ao amor de Deus. Essa é uma
questão que foi abordada por Carl Gustav Jung, a partir da possibilidade de se
estabelecer uma relação entre o amor humano e o amor divino:

[...] Com isto estabelecemos uma estreita ligação entre Deus e o homem. Mas não só
com Deus, também com o próximo deve existir união através do amor. E esta parece
ser tão importante quanto aquela. Se Deus só “permanece em nós” se “amamos o
irmão”, poderíamos quase supor que o amor é mais importante do que Deus. Esta
questão não parece tão absurda se examinarmos mais de perto as palavras de Hugo
de S. Vítor:
Pois tu possuis grande poder, ó amor, só tu pudeste trazer Deus do céu
para a terra. Oh! Quão forte é o teu vínculo, com o qual até Deus pode
ser atado... tu o trouxeste, o prendeste em teus laços, o feriste com tuas
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setas... tu feriste o invulnerável, , prendeste o insuperável, atraíste o
incomuntável, tornaste mortal o Eterno... Ó amor, quão grande é a tua
vitória! 4

A vitória do amor se traduz como uma força poderosa indescritível, porque na
dimensão humana é um instinto que nos leva ao conhecimento.5 E na dimensão
divina?
A atitude de franquear a linguagem de um texto místico medieval toca o
construto das Ciências Modernas e ultrapassa os limites da linguagem psicológica,
filosófica e teológica tradicional. Na tradição teológica cristã o fim absoluto do amor de
Deus é o desapego, o desinteresse. A linguagem mística é um recurso extremo ao
tomar-se possuída por essa natureza da alma e sua similaridade com Deus.
Ao mesmo tempo em que a expressão de Mechthild confere um caráter de
entrega incondicional a Deus, nossa atenção persiste na plenitude ideal, constelada na
união - designada como paz, amor eterno. Investimos neste saber que não sabemos,
donde o saber que sabe reside na alma, mas na alma dissolvida. O nervo vital da obra
de Mechthild está constelado na metanóia de sua linguagem mística amorosa. O amor
é um elemento epistêmico, não mais importante do que a deidade, mas a linguagem
4

Carl Gustav JUNG, Símbolos da Transformação, p. 55. Jung cita o De Laude caritatis, col. 974s, de
Hugo de S. Vitor: Magnam ergo vim habes, caritas, tu sola Deum trahere poyuisti de caelo ad terras. O
quam forte est vinculum tuum, quo et Deus ligari potuit... Adduxisti illum vinculis tuis alligatum, adduxisti
illum sagittis tuis vulneratum... Vulnerasti impassibilem, ligasti insuperabilem, traxisti incomutabilem,
aeternum fecisti mortalem... O caritas quanta est victoria tua!

5

Jung prossegue: “O ‘amor’, empíricamente, se revela como a força do destino por excelência, quer se
apresente como concupiscência baixa ou como amor espiritual. Ele é uma das mais possantes forças
motrizes das coisas humanas. É considerado ‘divino’, e esta designação lhe cabe com justa razão, pois
tudo o que há de mais poderoso na psique sempre foi chamado de ‘deus’. Se acreditamos em Deus ou
não, se louvamos ou praguejamos, sempre deixamos escapar a palavra ‘Deus’. Sempre e em toda parte
o psiquicamente poderoso se chama algo como ‘Deus’. No entanto, Deus é sempre confrontado com o
homem expressamente dele diferenciado. O amor, contudo, é comum a ambos. [...] Psicologicamente
[...] a libido como força do desejo e do anseio, em sentido mais amplo como energia psíquica, em parte
está a disposição do eu, mas em parte se mantém autônoma com relação a ele e, eventualmente o
domina a ponto de o levar involuntariamente a uma situação de emergência, ou então lhe desvenda
uma inesperadamente e adicional fonte de energia. Como a relação do inconsciente com a consciência
não é puramente mecânica ou complementar, e sim compensatória e em consonância com as
parcialidades da atitude consciente, não se pode negar o caráter inteligente da ação inconsciente. Estas
experiências tornam compreensível que a imagem divina tenha sido concebida como um ser pessoal.”
Carl Gustav JUNG, Símbolos da Transformação, p. 56.
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própria de Deus mesmo. No curso da consciência da experiência direta de Deus e,
portanto fora da possibilidade de representação, o amor, – substância, peso e
profundidade – injetado na alma, transforma a capacidade de conhecimento apontando
para algo que faz com que Deus seja Deus e não amor.6 Este amor é o instrumento
que age como elemento funcional para a possibilidade de conhecimento, ainda que ao
descrevê-lo ela já esteja apartada dele porque tomada por seu Deus gloriosíssimo.
Partimos de uma pesquisa em moldes psicológicos e, agora, com o nosso objeto
– A Luz que Flui da Deidade de Mechthild de Magdeburg7 – indagamos acerca das
negociações comuns realizadas entre a Psicologia, a Teologia e a Filosofia ao abordar
temas como aqueles referentes aos relatos da experiência mística. Negociações estas
que, muitas vezes, nos levaram a correr o risco em denunciar nossas falsas aspirações
e desejos, segundo Mechthild de Magedburg. Acreditamos no colapso presente no
texto de Mechthild frente a essas tentativas. Nossa intenção é estruturar nossa busca
por meio de um estado anímico no qual Sunder das minste teil irs lebendes belibet mit dem
lichamen als in eime sͿssen schlaffe (MM. I, 2) apenas um menor pedaço (possível) da força
8

de vida permanece no corpo como num sono doce e profundo. O estado anímico no qual

permanece um pedaço - o menor possível - de força de vida no corpo é um estado,
considerado como uma espécie de colapso psíquico, filosófico e teológico. A alma
dissolvida não é capaz nem de ser, nem de criticar, nem de construir qualquer
conhecimento acerca de Deus. Não é Deus, não constrói nada em relação a Deus e
não critica nada do que pode ser falado em relação à experiência em Deus, apenas
sabe que não há como saber a respeito de uma alma em renúncia que toca e é tocada
6

Alain de Libera discute a deficiência da mística como objeto de investigação, no sentido para o qual
estamos apontando: “O termo místico é equívoco, é ao mesmo tempo um adjetivo e um substantivo.
Reconduzido à sua acepção medieval, ele volta a ser unívoco, mas à custa de um temível esvaziamento
que nos deixa ante uma palavra que, embora designe ainda alguma coisa, não designa mais ninguém.”
Cf. Alain DE LIBERA, Pensar na Idade Média, p. 288.
7

MECHTHILD VON MAGDEBURG > Das flieBende Licht der Gottheit< Nach der Einsiedler Handschrift
in Kritischem Vergleich mit der gesamten Überlieferung. Ed. Hans Neumann. München; Zürich: ArtemisVerlag (Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelaterss; Bd 100) Text/
besorgt von Gisela Vollmann-Profe, 1990.
8

No corpo da pesquisa todas as citações do Das flieBende Licht der Gottheit estarão em alemão na
versão de Hans Neumann (1990) seguidas da tradução em português, ambas em itálico, com tamanho
da fonte = 11, assim destacadas, entre parênteses, com as iniciais da autora, seguidas do número do
livro em romanos e o capítulo referente ao mesmo livro em cardinais, obedecendo à norma mais utilizada
entre comentadores e tradutores da obra.
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por algo que teoria alguma jamais tocou. O texto de Mechthild parece conduzir o
pesquisador a uma composição teológica no campo da experiência direta de Deus, e
não a uma objetividade de pensamento ou conhecimento nos moldes atribuídos a
conceitos e categorias – filosóficas, teológicas ou psicológicas –, ainda que as mesmas
se referissem a uma negatividade de si mesmas. Não há um teor especulativo na obra
de Mechthild, enquanto construção textual, mas sim, um teor descritivo, em língua
vernacular, que observamos em um falar ingênuo de alguém que descreve a
possibilidade de um amor de uma alma que ama e deseja - Deus inserindo-se na alma,
por pura vontade. A mística de Mechthild é considerada mística do afeto. Ela é afetada
por Deus. No seu discurso sentimos a intercessão entre sua própria alma e Deus. Há
uma vitalidade em sua obra e, o conhecimento se dá ao leitor por meio desta vitalidade.
Mechthild pede para que leiamos seu texto nove vezes e, à medida que isto acontece,
parece haver um crescer no conteúdo que se desfaz, e o que apreendemos – ou
pensamos apreender – perde o sentido e, imediatamente, tudo nos escapa.

Nun han ich dich, herre enpfangen als du bist ze himmel gevarn. Nu soltu mich, viel
lieber, nit ze ere sparn. Ich mĤs ie sterben von minnen Du maht mich herre, niemer
anders gestillen. Gib mir, herre, und nim mir, herre, alles, Das du welllest, und las mir ie
disen willen, Das ich sterben mͿsse von mine in der minne. Amen. (MM, VII, 21)
Acabei de recebê-lo, Senhor, assim como estava quando ascendeu aos céus.Agora,
Amantíssimo, não faça as coisas simples para mim.Gostaria de um dia morrer de amor.
Senhor, você não pode me satisfazer de nenhum outro modo. Dá-me, Senhor, e tome
de mim, Senhor, tudo o que quiser, e deixe-me apenas este desejo. Que eu possa
morrer de amor no amor. Amém.

O conhecimento dado à alma que deseja e é desejada, que ama e é amada no
esvair-se de si mesma, é o conhecimento da própria dissolução, desolamento e
sofrimento de Cristo em paixão, morte e ressurreição. Um amor descrito em
sensualidade anímica, intenso e íntimo, no qual a alma ao ser tocada pelo amor como
um desejo de Deus, seu filho amante diz:
Nu bin ich beweget, ich mĤs ir engegen! Sú ist die jene, die kumber und mine
mitendander treit. Des morgens in dem sͿssen tͧwe, das ist die besclossen innekeit, Die
erst in die sele gat. (MM, I, 44)

22

Agora estou sensibilizado, preciso ir ao encontro dela! Ela, que carrega sofrimento e
amor ao mesmo tempo/junto ao outro. Pela manhã, ao cair do orvalho, dá-se o êxtase
íntimo, Que logo penetra na alma.

Na obra de Mechthild, sua própria consciência está vinculada a uma objetividade
teológica, como observaram, pontualmente, as autoras Vitória Cirlot e Blanca Garí 9,
que destacam essa passagem do Livro de Mechthild depois de afirmar que essa obra
está disponível para o leitor moderno, para que ele possa identificar como dizer sobre o
indizível:

Ir wellent, das ich fúrbas schribe, und ich enmag. Die wunne, die ere, die clarheit, die
trútunge, die warheit, die sint ob mir also gros, das ich stum wurde vúrbas me ze
sprechende, das ich bekenne. (MM, VI, 41)
Vocês querem que eu continue a escrever, mas eu não posso. Felicidade, glória,
transparência, amor íntimo, verdade: tudo isto me sobrecarrega tanto que eu me tornei
muda, incapaz de dizer mais do que sei.

O reconhecimento de não ser capaz de dizer mais do que sabe, autoriza nossa
autora a dizer sobre o que sabe, partindo de uma linguagem que descreve e conceitua
o amor que surge de um saber da alma.

A Indagação sobre uma mística do afeto

A luz que flui da deidade < Das flieBende Licht der Gottheit > é uma expressão,
escrita por uma mulher, sentida como fonte de luz – amor absoluto. Mechthild de
Magdeburg, mística medieval (1207-1294), escreve, em alemão, aos 43 anos, “sua

9

Vitória CIRLOT & Blanca GARÍ, La Mirada Interior/escritoras místicas e visionárias en la Edad Media, p.
140.
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obra revelada por Deus”

10

. Segundo Hans von Balthasar11 nesta literatura vislumbram-

se vários planos e significados: um primeiro plano, cosmológico e simbólico com
características de um texto profético similar ao de sua antecessora Hildegard von
Bigen12, escritora e mística medieval, morta em 1179; um segundo plano, no qual o
texto bíblico – Cântico dos Cânticos – está presente em seus escritos, porém, não de
forma interpretativa e sim, dimensionado como um processo interior, como uma
experiência interna; e num terceiro plano, Mechthild alcança certo radicalismo místico
como o de Maister Eckhart, a partir do qual o esvaziamento e a negatividade não estão
a serviço da impossibilidade da expressão e sim a serviço de um caminho para o
conhecimento da experiência de Deus. Para Maister Eckhart, a descrição mística é
sempre negativa, isto é, de Deus só podemos dizer o que Ele não é, por meio do
aniquilamento de qualquer intencionalidade no discurso. 13
A maioria dos estudiosos dos livros de Mechthild o reconhece como um texto
singular, autêntico e incisivo no que se refere ao contexto literário da mística feminina
alemã (Frauenmystic) do século doze e treze da era cristã e, como tal, o Das flieBende
Licht der Gottheit está configurado como uma expressão intensificada da mística
afetiva em oposição ao desenvolvimento de uma linguagem mística especulativa, na
qual o foco da união com Deus é apontado a partir da razão e do intelecto.
Segundo alguns pesquisadores,14 a indagação científica em torno de obras de
autoras místicas medievais é uma maneira relevante para a apreensão da cultura
medieval e o acesso a ela é de importância crucial para compreendermos a
subjetividade humana moderna. Teólogos modernos, como Hans von Balthazar15,
exploram as diversas interpretações da obra de Mechthild em níveis cosmológicos e
10

Vitória CIRLOT & Blanca GARÍ, La Mirada Interior/escritoras místicas e visionárias en la Edad Media,
p. 140.
11

Hans Urs Von BALTHASAR, Mechthilds Kirchlicher Auftrag, en: Mechthild Von Magdeburg, Das
Fliessendre Licht der Gottheit, pp. 19-45.
12

Cf. Vitória CIRLOT & Blanca GARÍ, La Mirada Interior/escritoras místicas e visionárias en la Edad
Media, p. 49.

13

Cf. Luiz Carlos LISBOA, Mestre Eckhart, p. 22.

14

Cf. Sara POOR, Mechthild of Magdeburg and the problem of female authorship.

15

Cf. Hans Urs Von BALTHASAR, Mechthilds Kirchlicher Auftrag, en Mechtild von Magdeburg, Das
fliessende Licht der Gottheit.
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simbólicos, apontando, ainda, as influências de místicos e místicas anteriores a ela,
tais como Hildergard von Bingen e Mestre Eckhart. Vários autores16 procuram estas
influências a partir do método histórico-crítico, apontando não só a intensidade
existencial presente nos escritos de Mechthild, como também a presença de uma certa
insistência, em sua linguagem, da necessidade de abandonar Deus para encontrá-lo (a
chamada teologia apofática). A partir dessas características similares, Mechthild foi
também chamada Mestra e Mãe da mística renana, considerando, ainda, o tom
altamente sensual de sua linguagem. Ainda que desprovida da erudição e cultura
teológica de sua época, Mechthid conhecia as escrituras sagradas em alemão e
demonstra um conhecimento profundo da literatura lírica cortês. A Escritura Sagrada
mais explorada em sua obra é o Cântico dos Cânticos, texto poético e sapiencial da
Bíblia Hebraica, além dos Provérbios e Salmos, Isaias e o Livro das Lamentações entre
outros. Na literatura Cristã a ênfase está nos escritos de Paulo (Rom) e nos evangelhos
sinóticos.

Hans Neumann e Frank Tobin:
duas versões e traduções do Das flieBende Licht der Gottheit

Estaremos trabalhando com duas principais versões do nosso objeto, a saber: O
Das flieBende Licht der Gottheit editado por Hans Neumann17 (1990) em alemão e o
The Flowing light of the Godhead

18

(1998) em inglês, traduzido e introduzido por Frank

16

Cf. Grete LUERS, Die Sprache der deutschen Mystik Mitterlalter im Werke der Mechthild von
Magdeburg; Amy HOLLYWOOD, The soul as virgin wife. Mechitild von Magdeburg, Marguerite Porete
and Meister Eckart ; Walter HAUG, Wende punkte in der Geschichte der Mystik, In. ______. (éd),
Mittelalter und Frühe Neuzeit.
17

MECHTHILD VON MAGDEBURG > Das flieBende Licht der Gottheit< Nach der Einsiedler Handschrift
in Kritischem Vergleich mit der gesamten Überlieferung. Ed. Hans Neumann. München; Zürich: ArtemisVerlag (Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelaterss; Bd 100) Text/
besorgt von Gisela Vollmann-Profe, 1990.
18

MECHTHILD OF MAGDEBURG. The FlowingLight of the Godhead. Transl. and introduced by Frank
Tobin. Preface by Margot Schmidt, published in The Classics of Western Spirituality. New York, Mahwah:
Paulist Press, 1998.
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Tobin com prefácio de Margot Schmidt

19

. Um trabalho de comparação das duas

traduções vem sendo realizado, na pesquisa, com o objetivo de obtermos uma maior
precisão do objeto que, originalmente escrito no baixo alemão, entre 1250 e 1282, se
perdeu. A primeira tradução do Das flieBende acessível ao leitor moderno foi realizada
a partir de sua primeira versão do manuscrito traduzida para o alto alemão medieval
realizada por Heinrich de Nördlingen

20

, no século XIV. O Interesse pelos escritos de

Mechthild pelos leitores medievais está, também, na versão dos seis primeiros livros de
Mechthild, datada no final do século XIII, em Latim, realizada pelos Dominicanos de
Halle e assim denominada: Lux divinitatis fluens in corda veritatis ( A luz da divindade
que flui nos corações em verdade) 21.
O Das flieBende Licht der Gottheit é composto por sete livros escritos em ordem
cronológica: os livros I a VI foram escritos entre 1250 e 1270 e são caracterizados por
uma linguagem lírica e espontânea; o livro VII foi composto durante os anos que
Mechthild viveu no convento de Helfa, na Saxonia, entre 1270 e 1282.
Cada livro está dividido em capítulos intitulados como referências ao conteúdo
pertinente a cada um deles; o livro todo contém 267 capítulos distribuídos nos sete
livros sendo alguns de apenas duas linhas e outros de algumas páginas. Na tradução
latina é apresentado, no prefácio do livro, o Index Rerum que organiza os cinco
primeiros livros em temas de interesse teológico e não como foram escritos em sua
seqüência original. Este índex está assim:

19

Margot Schimidt dirige o Centro de Pesquisa de Espiritualidade Medieval, Ascetismo e Mística na
Universidade Católica de Eichstätt na Alemanha. Desde 1985 é editora da coleção de textos e estudos
medievais, intitulada Mystik in Geschichte und Gegenwart: Texte und Untersuchungen. Ela escreve
extensivamente sobre mulheres místicas, mais especificamente sobre Mechthild von Magdeburg,
Hildegard von Bigen, Mechthild von Hackeborn e Margaret Ebner.
20

Offenbarungen der Schwester Mechthild Von Magdeburg oder Das FlieBende Licht der Gottheit. Aus
der einzigen Handschrift des Stiftes Einsiedeln. Regensburg: Ed. Gall Morel, 1869. Reprinted, Darmstadt:
Wissenschaftliche Buch Gesellschaft, 1963, 1976, 1980.
21

Lux divinitatis fluens in corda vertatis. In Revelationes Gertrudianae ac Mechthildianae. II. Sanctae
Mechthildis virginis ordinis sancti Benedicti Liber specialis gratiae, accedit sororis Mechthilds ejusden
ordinis Lux divinitatis. Opus ad codicum fidem nunc primum integre editum Solesmensium O.S.B.
monachorum cura et opera. Poitiers/Paris: Oudin. 423-643 (645ff.= Livro VII), 1877.
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1. Sobre a Trindade: II,3; III,9; IV,12 e 14; V, 26.
2. Sobre Cristo: II,3; IV,14; V,23 e 27.
3. Sobre Nossa Senhora, virgem Maria: I,22; II,3; V,23.
4. Sobre as nove ordens dos anjos: I,6; III,1; V,1.
5. Sobre a excelência de alguns santos: IV, 20, 22 e 23.
6. Sobre o Demônio: II,24; IV, 2 e 17; V,1 e 29.
7. Sobre a dignidade do ser Humano: I,44; iV,14;
8. Sobre a separação da alma do corpo: I, 5.
9. Sobre a descrição do Céu: III,1.
10. Sobre a descrição do inferno: III,21.
11. Sobre os vários tipos de purgatório: II,8; III,15 e 17; V, 14 e 15.
12. Sobre as virtudes e vícios: I,22 e 25; III,7 e 14; IV,4; e sobre a caridade
especialmente: III,12.
13. Sobre a Ordem dos Priores, o tempo do fim do mundo e o tempo do
anticristo.
14. E, sobre muitas coisas que o leitor pode entender na leitura desse livro por
nove vezes, com fé, humildade, devoção. Aqui está a profecia sobre o
passado, o presente e o futuro. Aqui também está o Canto das Tres
Pessoas: V, 26.

Nossa análise do Livro de Mechthild será demonstrada de acordo com o tema
que estivermos abordando. Vamos procurar responder as questões que a pesquisa nos
fizer, apresentando as palavras originais de Mechthild, registradas em diversos gêneros
literários que, bem estudados pelos pesquisadores modernos, incluem prosa, poesia,
orações, relatos de suas visões, comentários sobre textos.

O Cântico dos Cânticos: o amor como conhecimento de Deus

A experiência contida na linguagem de Mechthild incita uma forma de
conhecimento absolutamente fora dos domínios da razão: o amor, este desconhecido
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da razão, conduz os passos para o conhecimento e torna-se um recurso extremo que,
ao invés de organizar esse mesmo conhecimento, abala os limites por meio dos quais
acreditamos poder conhecer através da razão e dos sentidos. Mas a alma humana e o
amor são tão desconhecidos para nossa razão quanto à divindade espelhada entre a
alma – subjetividade portadora da experiência imediata de desejo de amor – e o próprio
amor – fonte do conhecimento interior. E, considerando a análise de Balthasar dos
livros de Mechthild, o sentido da consciência mística expresso como processo interno e
inspirado na linguagem do Cântico dos Cânticos já está colocado por Orígenes (séc. I e
II) e São Bernardo (séc.XII): o insaciável, instintivo e autônomo desejo de
conhecimento da alma humana e, a incapacidade do mesmo conhecimento, do que
chamamos amor.
Ao cogitarmos a idéia de algo como erotismo divino, idéia completamente sem
sentido para a linguagem laica ou teológica nos dias de hoje, é em Orígenes e em São
Bernardo que encontraremos esta raiz. Orígenes vai apontar, em seus comentários
sobre o Cântico dos Cânticos, para a linguagem erótica, como apropriada para conter o
estado anímico de união com Deus: “O Cântico dos Cânticos é um texto, diz Orígenes,
que corresponde ao clímax da vida espiritual, aos últimos degraus do itinerário da alma
para Deus”22. Ou ainda, no século XII, São Bernardo: “Ó amor abrupto, veemente,
abrasador, impetuoso, que não permite pensar outra coisa senão em ti! [...] Tu
desprezas tudo fora de ti, satisfeito de ti somente! Tu abalas a ordem estabelecida [...],
tu ignoras as convenções.” 23
Dilectus Meus (meu amado) é a essência na interpretação mística cristã mais
avançada inaugurada por Orígenes na qual as núpcias da Igreja com Cristo são as
núpcias da alma com Deus: “Escuta o Cântico dos Cânticos, esforça-te por penetrar-lhe
o sentido e repete com a Esposa o que diz a Esposa, para poderes entender tudo o
que a própria Esposa entendeu” (Homilias sobre o Cântico dos Cânticos I,1). A partir de
Orígenes, os grandes autores da mística cristã se dedicaram a ver o poema como uma
experiência dramática itinerante da alma que se desfaz do pecado e alcança uma
22

Anne Marie PELLETIER, O Cântico dos Cânticos, p. 61-62.
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Ana Flora ANDERSON; Fr. Gilberto GORGULHO, O. P., Cântico dos Cânticos. A libertação da Mulher,
p.12.
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verdadeira união com Deus24. Na vida monástica cristã, o poema é lido e comentado
exaustivamente nos claustros, já que a procura por Deus, o louvor em sua glória e a
antecipação do louvor eterno estão no centro da vida dos monges. É na Idade Média
que o poema entra no Ofício Divino, sob a forma de antífonas25. Os comentários
testemunham a mais elevada experiência de Deus: São Bernardo de Claraval é o
exemplo maior de genialidade desta expressão, além de várias alusões na tradição
cistercience – verdadeiros tratados sobre o amor de Deus.26 São Gregório, o Grande, e
São João da Cruz, em seu Canto Espiritual de 40 estrofes, são exemplos de uma
autêntica descrição do desejo ardente da alma em direção a Deus. Herança e
influência da interpretação marial, que foi desenvolvida e acolhida pelas autoridades da
Igreja, desde o século IV, o poema é utilizado na liturgia cristã nos ofícios à Virgem
Santa, assim como nas festas de Maria Madalena.27 Segundo Nicole Alegria, “Hipólito
foi o primeiro a associar diretamente Maria Madalena à Sulamita do Cântico dos
Cânticos e foi graças a esse paralelo que Maria de Magdala se converteu na esposa de
Cristo e em símbolo da Igreja.” 28 A favor de todos aqueles que sustentam o amor como
conhecimento portador da razão divina, na tradição monástica cisterciense, ele é
inevitável para os padres gregos e para os filósofos e poetas com os quais
aprenderam:

Este amor, não é, de nenhuma maneira, suave em sua ação sobre nós; ao contrário, é
imperioso. Os padres da Igreja adotaram em seus escritos todo o vocabulário que se
refere à loucura do amor. Somos assim “feridos pelo dardo do amor” e desde então
24

A. ROBERT, P.S.S.; R. TOURNAY, OP., Les Cantique des Cantiques, p. 28.
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Antífona: curto versículo recitado ou cantado pelo celebrante, antes e depois de um salmo, e ao qual
respondem alternadamente duas metades do coro.
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Cf. Anne-Marie PELLETIER, O Cântico dos Cânticos, p. 65. Nesse livro, a autora aponta uma
curiosidade: a maior parte destes tratados encontra-se inacabada e apenas os primeiros capítulos do
poema são objeto de comentário, sinal de que a maior parte de seus autores não tinha intenção de
explicar intelectualmente o texto, “mas encontrar nele os ecos de uma busca pessoal de Deus, de
garimpar palavras que demonstrassem as dificuldades que o distanciamento de Deus traria, ou, por
oposição, mostrar sua proximidade e o sabor vislumbrado do face a face.”
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Nicole D’Amoville ALEGRIA, Apresentação, In Rainer Maria RILKE, O amor de Madalena, p.14.
Conferir também Bernard MCGINN, The Flowering of Mysticism, vol. III, p.153: “From 1200 on, however,
there is a growing body of literature concerning women who imitated Magdalene not only in penitential
weeping, but also in seeking out and attaining loving union with Christ.”
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“ardemos” de amor e caímos enlouquecidos por causa do amor. A alma que ama é
sempre ardente e flagrante, lânguida e perseguida. E, como sabemos, os Padres
Cisterciences, baseando-se em Ovídio e Virgílio, vêem continuando esta tradição de
amor, amor que nos domina e dirige.29

O amor que abriga e sustenta o conhecimento na tradição religiosa ocidental:
dúvida teórica e metodológica.

Na linguagem imperiosa do amor de Mechthild de Magdeburg está nosso foco
principal: a indagação sobre o modo através do qual a linguagem mística se hipostasia
enquanto desejo, amor e conhecimento. Nesse amor imperioso, lânguido, ardente e
flagrante encontram-se impressos dogmas, doutrinas e princípios teológicos e
filosóficos constituintes da história e da tradição cristã ocidental. A nossa consciência
moderna não está apta para o conhecimento a partir de processos teologais, tais como
a experiência da alma em união com Deus como fonte de conhecimento, ou ainda, e,
melhor dizendo, a consciência moderna não está preparada para a experiência de
Deus. Isso porque, o que caracteriza a linguagem mística é o fato de ela remeter para
acima de si, fato que denota a dessemelhança sempre maior em todo falar analógico
sobre Deus.
Encontramo-nos com o nosso objeto que nos remete para algo acima dele
mesmo e queremos construir uma teoria que, rigorosamente, exige uma construção
lingüística, estando ele mesmo diante da insistência da linguagem mística em
desconstruir para alcançar a experiência de Deus. Na união mística não há pensar,
nem agir, nem fazer, nem querer, nem mesmo ser. Além disso, o conhecimento não
pode ser normativo. Não há como normatizar uma experiência subjetiva, onde a própria
subjetividade e identidade psicológicas encontram-se dissolvidas, e a linguagem, no
caso de nosso objeto, é auxiliada e inspirada na sagrada escritura (revelação), na
poesia lírica cortês e na história de vida de uma mulher santa do século XII. Apostamos
nossa dúvida teórica e metodológica na dúvida literal colocada na linguagem de
Mechthild de Magdeburg; nosso objeto constrói seu próprio modo de indagação: fala-se
29

Bernardo BONOWITZ, OCSO, Orígenes: Padre dos Padres Cistercienses, p.49.
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de um lugar histórico e social, onde a experiência humana é permeada com o natural e
o sobrenatural que coabitam a vida, as idéias, o comportamento. A experiência humana
é indistinta da experiência de Deus e o discurso místico atua como uma espécie de
verdade autônoma e livre, fundada a partir do desconforto e experimentado pela
condição estritamente humana. A cultura só lhe serve como pano de fundo, cenário
configurado pela miséria e pelo sofrimento, pela dor e pela injustiça.
A justificativa mais plausível para o desenvolvimento de uma pesquisa como
essa, na qual não nos serão dadas respostas às questões colocadas por nossa razão
sem razão e, mais que isso, uma pesquisa que ainda nos coloca na posição de sermos
questionados por nosso próprio objeto, nos é dada por Alain de Libera 30, na introdução
de seu livro Pensar na Idade Média:

Enfim, posto que a história da Filosofia de nada serviria, se a moral que temos não
ditasse uma outra, mais atual ou mais urgente, deixaremos esse itinerário de
medievalista tomar algumas vias transversas – chegando às vezes a falar do nosso
mundo, aquele em que a arrogância, a incultura e o desprezo há muito esqueceram ou
esconderam o que o Ocidente deve às múltiplas tradições que ele não apenas abriga,
mas que o sustentam.

Na Luz que flui da deidade, Mechthild aponta para além desse esquecimento:

Als ich erwache in der naht, so versüche ich mit wisheit mine math, eb ich arme út
betten mag vúr dise ungetrúwen cristanheit, die minem liebe tür so manig leit.
Underwilen zúhet er mich einen andern weg ane bruggen und ane steg, da ich ime
volgen müs blos und barfüs von allen irdenschen dingen. (MM, VI, 16)
Quando acordo na noite, experimento sabiamente meus poderes, para ver se eu, pobre
miserável, posso mesmo rezar por este infiel Cristianismo, que inflige tanto sofrimento
em meu Amado. Algumas vezes ele me leva por uma rota diferente, sem caminhos e
sem pontes, onde eu devo segui-lo de pés descalços e despida de todas as coisas
terrenas.

A oração de Mechthild aponta para uma atualidade no sentido de que o mundo
em que vivemos, o mundo cristão tornou-se um mundo arrogante, incultural e infiel. A
30

Alain DE LIBERA, Pensar Na Idade Média, p. 19.
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tradição que nos sustenta possui uma rota diferente, sem caminhos e sem pontes e
devemos prosseguir nessa rota, despidos de todas as coisas mundanas. O sentido
teológico para o qual a prece da autora nos transporta é o sentido do amor que nasce
do pecado, da arrogância e da infidelidade, reconhecida por ela.

O amor que nasce do pecado: produto religioso da consciência subjetiva em
desejo e em miséria – a transparência do amor.

Segundo Denis de Rougemont31 “a consciência moderna ocidental, vítima de
reflexos que lhe foram dados pela ciência materialista, resolve sempre o debate em
benefício do mais baixo.” O debate no discurso de Mechthild, parte do reconhecimento
de sua alma pecadora como condição para experimentar Deus e fundir-se com Ele.
Sem dúvida, temos aqui, ao mesmo tempo, um problema, uma motivação e uma
justificativa para o desenvolvimento de uma pesquisa do conteúdo simbólico de um
texto revelado por Deus a uma mulher da Idade Média. A consciência mística de
Mechthild, impulsionada pela dimensão de reconhecimento do pecado, não a leva a
subestimá-lo como em nossa consciência moderna que se “ocupa apaixonadamente de
coisas totalmente alheias à religião [...] e seu objeto, quer dizer, a propensão elementar
ao pecado” 32. Mas nosso propósito é acreditar na relação entre a consciência religiosa,
mística33 ou espiritual, e a experiência subjetiva do pecar, ambas como “relação entre a
miséria acabrunhante e inexorável e seu produto religioso.” 34
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Denis DE ROUGEMONT, O Amor e o Ocidente, p. 150.
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Carl Gustav JUNG, Símbolos da Transformação, p. 62.
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A palavra mística vem do verbo myô, que significa “fechar os olhos e olhar para o interior”. Existe
também uma associação na linguística na qual a palavra myéô significa iniciação aos mistérios. A mística
insere-se, com certeza nas relações de iniciação com o divino e a conotação é dada, então, como
experiência espiritual. Cf. Peter EICHER, Dicionário de Conceitos Fundamentais de Teologia, p. 564.
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Owe lieber herre, wie mag min snͧdekeit diner gͿti glichen, wan ich bin nit, als ich dir
eren wol gͧnde; ich habe nit, als es dir wol gezimet, und ich haften an nihte mit trost
miner sele in der welte. Alsust bin ich verworfen und leidet verworden; ich enbin nit, als
ich lange gegert habe. (MM, VII, 6)
Ai, amado Senhor, como pode minha desgraça ser igual à sua bondade? Pois eu não
sou a pessoa que bem poderia lhe oferecer honra. Nada tenho, que seja apropriado
para você, e por consolo, minha alma apega-se a nadas inúteis no mundo. E assim, sou
rejeitada e ai, corrupta. Eu não sou nada daquilo que eu há tanto tempo tenho o desejo
de ser.

Para nossa análise o acontecimento principal transcrito por Mechthild está na
união de sua alma pecadora com Deus por meio do amor e no reconhecimento
autêntico e transformador inserido em sua linguagem inspirada em sua própria
condição humana é igual à bondade de Deus.
Mas, mesmo para De Rougemont, ao trabalhar a similaridade da linguagem
mítica no amor de Tristão e Isolda com a linguagem dos místicos e místicas medievais,
na trilha da experiência anímica de amar Deus e experimentá-lo em si mesmo e dentro
de si mesmo, a experiência de Deus e da alma pecadora está longe de ser aceitável ou
inaceitável, compreensível ou incompreensível. A atenção ao fenômeno místico
nascido na alma humana, como consciência, é um desejo, “uma espécie de
intensidade nua e desnudante, sim, verdadeiramente uma amarga miséria, um
empobrecimento da consciência esvaziada de toda diversidade, uma obsessão da
imaginação concentrada numa só imagem – e a partir daí o mundo desaparece, os
outros deixam de estar presentes, deixa de haver próximo, deveres, laços que se
mantenham, terra e céu: está-se só com tudo que se ama [...]”.35
A literatura lírica cortês, organicidade na linguagem poética medieval, além de
fazer parte do conhecimento erudito de Mechthild, ao ser considerada mais de perto,
traz em seu bojo a similaridade do amor e a impossibilidade da realização desse amor
suplicante e mortífero, sofrido, atormentado e inquietante: uma presença constante nos
amantes distantes:
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Min licham ist anlanger qwale, min sele ist na hoher wunne, wan si hat beschΕwet und
emit armen umbevangen iren lieben alzemale. Von ime hat sú die qwale, die viel arme.
So zúhet er si, so vlússet si; si kan sich nút enthalten untz er sú bringet in sich selber. So
spreche si gerne und si enmag. So ist si gar verwunden in die wunderlichen drivaltekeit
mit hoher einunge. So lat er si ein kleine, das si geron mͧge. So gert si snies lobes, das
kan si nach irem willen nút vinden. Ja, sie wolte, das er si zĤ der helle senden wolte , uf
das er von allen creaturen úber unmasse gelobet wúrde. So siehet si in an und sprichet
im zĤ: “Herre, gip mir dinen segen”. So siht er si an und zúhet sie wider und git ir einen
grĤs, den der licham nit sprechen mĤs. (MM, I,5)
Meu corpo está em grande tormento, minha alma está em sublime alegria; por que ela
contemplou e com seus braços envolveu o seu amado. Ele causa nela pobre
desventura, infelicidade (miséria), tormento. Quando ele a eleva, ela flui. Ela não
consegue se conter até que ele a traga para dentro dele mesmo. Ela gostaria de falar,
mas não consegue, por que ela foi totalmente ferida em união sublime com Trindade
imponente (o temor da Trindade). Então ele a deixa por um breve momento e ela deve
se sentir ansiando. Ela deseja o seu louvor, mas não sabe como encontrá-lo como ela
gostaria. Ela até gostaria que ele a enviasse para o inferno, para que ele fosse louvado
além da medida por todas as criaturas.36 Ela olha para ele e diz para ele: Deus dá-me a
sua benção. Ele olha para ela, eleva-a novamente e faz a ela uma saudação que o
corpo não consegue expressar.

A saudação de Deus à alma é algo que o corpo não consegue expressar. O amor,
eros e ágape, juntos, são revelados à alma no livro de Mechthild.

Eros e Ágape são revelações de Deus à alma humana.

Apostamos no teor orgânico da consciência mística de Mechthild, se nos
desfizermos de conteúdos e categorias dos quais dispomos, ao pesquisar, no Das
flieBende Licht der Gottheit, o movimento eros e ágape. Nosso objetivo é a
aproximação a esse esvaziamento, estado da alma, onde nada é possível descrever.
Enfrentar a tensão coexistente entre estes dois conceitos no texto de Mechthild – eros
e ágape - significa enfrentar a consciência37 abismal que se traduz como amor da alma
36

Paulo, Rom 9;3 expressa sentimentos similares.
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Estamos de acordo com McGinn na discussão que alcança impasses diante da ambigüidade do termo
experiência e adotamos o termo consciência na relação de sentido com o termo experiência. Cf. Bernard
MCGINN, The Foundations of Mysticism, em sua introdução geral do The Presence of God: A History of
Western Christian Mysticism, pp. xiii-xx, vol. I.
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– um requisito para a alma elevar-se e se inserir na Trindade divina. A possibilidade
desta inserção é a possibilidade dada ao ser humano na experiência cristã. O amor no
Cristianismo se transforma; ainda que tenha suas origens na lei de Deus, o amor de
Deus torna-se uma possibilidade humana: é a ordem divina esvaziada na experiência
humana, inexorável.
Anders Nygren38 afirma que, na história do pensamento ocidental existe entre
eros e ágape uma perpétua rivalidade e uma concorrência entre os dois. Ele discute
estes dois conceitos apontando suas origens, influências históricas, filosóficas e
contextuais exercidas sobre a experiência na apreensão erótica e agápica, na
consciência humana. A idéia de amor é imediatamente associada a estes dois
conceitos no mundo ocidental, mas Nygren trabalha com a formulação de que a
concepção fundamental em um conceito não é necessariamente a idéia formulada
claramente; o motivo principal desta formulação pode bem ser um sentimento. Isto
explica um dos principais objetivos em pesquisar um texto atribuído a uma mística ou a
um místico; este objetivo está fincado na intuição do pesquisador em acreditar que a
idéia de um conceito somente fica clara enquanto idéia depois de ser identificada como
fenômeno, fato, experiência – possibilidade de conhecimento. Portanto, o pesquisador
tem que suportar e conviver com a dissolução do conceito, sua plasticidade, suas faces
portadoras de impasses – sua profunda irracionalidade. Ainda que a formulação
conceitual se mostre como uma conclusão intelectual ou como uma sensação dos
sentidos, ou mesmo um sentimento, esta formulação está fadada a alcançar um
sentido, cujo conteúdo não sabemos como chegou a existir. Observamos, na
linguagem do texto em estudo, uma dissolução de ágape (uma apreensão não
representável como categoria) em eros (uma apreensão instintiva) e de eros em ágape
no trato da relação da alma com Deus e, assim sendo, a alma é necessariamente
amorosa. Existe uma ambivalência que está colocada na experiência com o
sobrenatural, na qual estes dois conceitos são fontes e, ao mesmo tempo,
possibilidade humana paradoxal e fragmentada, que se alternam entre si, se
38
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confundem, se transformam, e culminam no esvaziamento – estado de certeza e
receptividade da graça divina.
No Das flieBende Licht der Gottheit, o amor da alma é uma constante, ele é
continuamente erótico em sua constituição humana e continuamente ágapico em sua
constituição divina. Há um erotismo colocado na divindade e ágape torna-se caritas.
Em síntese, este amor substanciado pela coexistência de dois estados anímicos –
contemplação e ação – está constelado no que chamamos de eterno na linguagem
ocidental cristã, “uma especial consciência da presença divina como alvo de todos os
esforços, desejos e esperanças.”

39

. Nossa experiência de amor no ocidente, enquanto

formulação conceitual é vista como uma competitividade entre dois conceitos
principais: eros e ágape. A tradição cristã ocidental agápica se vale de eros e, ágape,
além de não possuir fundamento mítico, no sentido mais ortodoxo da análise (a
experiência de Cristo é histórica), passa a possuir a mesma fonte no que se refere à
tentativa de expressão deste processo transformador (de eros); além de ágape ser tão
constituinte do indivíduo quanto eros, ambos nascem de um Deus em vida, um Deus
capaz de experimentar a compaixão humana e servir de modelo para todos os homens.
O amor, no sentido para o qual apontamos, não é um mito para a expressão da
realidade humana – frágil e susceptível - ao submetermos a ele conceitos que o
distanciam do que ele é. Falamos da possibilidade infinita de um amor de Deus que é
sinônimo de amor ao outro. O amor para o qual o Cristianismo desperta o ser humano
é um amor que transcende ele mesmo. A relação entre ação e contemplação é a
própria constituição do texto, sua intra-essência, na qual a graça de Deus fecunda a
alma humana daquela que O escuta e O deseja – o que traduz o sentido de revelação
do Das flieBende Licht der Gottheit, bem colocado pelo irmão Heinrich, Lector da
Ordem Dominicana em Halle, no Prólogo do Lux Divinitatis:40
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No entanto, esse Livro deve ser lido com espírito piedoso. Ele deve ser entendido no
sentido sagrado e com fé. Dessa maneira, o leitor não encontrará nada de ofensivo ou
escandaloso, [...]. O autor da obra é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. [...]
No melhor sentido, esse livro sagrado torna público aquilo que o divino Espírito moldou
nela e com ela e, assim, proclama seu louvor e glorificação.

E, ela, Mechthild, no Livro IV:
Ich enkan noch mag nit schriben, ich sehe es mit den ͧgen miner sele und hͧre es mit
den oren mines ewigen geistes und bevinde in allen liden mines lichamen die kraft des
heiligen geistes. (MM, IV, 13)
Eu não sei como escrever, tão pouco, posso eu, a não ser que, eu veja com os olhos de
minha alma, ouça com os ouvidos de meu espírito eterno e sinta em todas as partes de
meu corpo o poder do Espírito Santo.

Corpo, alma e espírito estão nos livros de Mechthild. A Trindade é o propósito do seu
ato de escrever; ainda que ela não consiga conformar-se com ele e compreendê-lo.
Mechithld toma posse da Trindade cristã em seus livros, embora sua alma e seu
espírito eterno saibam que essa mesma Trindade é a portadora da sabedoria do Das
flieBende Licht der Gottheit.
Em síntese, nossa pesquisa é submetida à dinâmica estabelecida no texto entre
eros e ágape, como um método de linguagem desenvolvido por uma mulher medieval,
beguina e santa, no qual está posta a origem da alma e seu desejo eterno de
reconhecer-se em sua forma original.
Na mística de Mechthild, a linguagem aponta para uma potência de eros no
corpo do próprio texto, e os livros dessas mulheres místicas medievais se valeram de
eros para que a alma se fizesse convertida e conhecesse ágape – o verdadeiro amor
de Deus. Existe uma tensão no texto entre essas duas potências conceituais
formalizadas pelos gregos e desdobradas, ao longo dos primeiros séculos da era cristã,
na constituição das experiências místicas.
No primeiro capítulo, O conhecimento de Deus, estaremos apresentando alguns
parâmetros contextuais e localizando o Das flieBende Licht der Gottheit de Mechthild
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de Magdeburg, sua recepção entre os pesquisadores modernos assim como as
características principais no âmbito da mística feminina nos séculos XII e XIII.
No segundo capítulo, Mechthild por Mechthild, estaremos apresentando
Mechthild de Magdeburg a partir de seu próprio livro com a ajuda de alguns
comentadores modernos e das mulheres místicas contemporâneas a ela.
No terceiro capítulo, Eros e Ágape: amor como instrumento de conhecimento e
fundamento da experiência de Deus, vamos sintetizar os conceitos de eros e ágape
desenvolvidos na configuração do amor no debate do mesmo conhecimento de Deus.
Nosso objetivo é elaborar uma síntese dos textos medievais que tratam do amor,
discutindo com os autores, a partir do nosso objeto, como e de que maneira a
experiência mística da experiência direta de Deus se dá sem mediações, fato que,
dentro de nossa escolha temática, corresponde ao movimento de eros e ágape, não
como oposição, ao contrário, esse movimento se dá como fonte original divina. Com
esse objetivo as concepções de eros e ágape percorrem a filosofia platônica e
neoplatônica, passando pelos padres do deserto, santos e doutores da Igreja e
chegando à idade média por meio dos tratados de amor e desejo de Deus. Os
principais autores aqui colocados serão: Platão, Plotino, Orígenes, São Bernardo de
Claraval, Hugo e Ricardo de São Vítor.
No quarto e último capítulo, Eros e Ágape – Minne: O cúmulo do Amor na Luz
Fluente da Deidade - Das flieBende Licht der Gottheit – de Mechthild de Magdeburg,
estaremos percorrendo nosso objeto a partir do desenvolvimento erótico e ágapico na
linguagem teológica amorosa da alma profunda demais. E, finalmente, estaremos
expondo uma síntese da construção da idéia da alma profunda demais sendo
constituída na Trindade divina e apontaremos para uma potência de eros e ágape na
constituição da alma.
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CAPÍTULO I:
O Conhecimento de Deus

Ah, amado Senhor, auxilia-nos para que nosso
desejo sagrado nunca descanse e nossa
humildade aviltante nunca se eleve em
arrogância. Que o fogo fluído do sagrado amor de
Deus possa ser aqui o nosso purgatório, onde
todos os nossos pecados serão devorados. (MM,
VII, 34)

Vamos, no capítulo em foco, estabelecer alguns parâmetros históricoteológicos para colocar no devido lugar, tempo e espaço, a contribuição de
Mechthild de Magdeburg para o debate sobre o conhecimento de Deus na
Europa da Idade Média pós ano mil onde, segundo Jacques Le Goff 1, o sonho
romano termina e um verdadeiro renascimento do Ocidente emerge, no qual a
essência da Cristandade Medieval entra em cena. É o momento da tomada de
iniciativas direcionadas à paz, já que o final dos tempos eminente previa, enfim,
a chegada do paraíso perdido. O sínodo de Charroux, em 989, na França,
1

Jacques LE GOFF, A Civilização do Ocidente Medieval, p. 53.
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seria a primeira organização destinada a fazer respeitar a paz de Deus.
Garantias de proteção juradas pelos guerreiros à população não combatente
(mulheres, crianças, clérigos, comerciantes, camponeses e, mesmo, aos
animais de trabalho) constituíam a tomada de providência na impostura natural
da história humana de circunscrever, dominar e dirigir o progresso nascente:
“todos estavam sob o efeito do terror das calamidades da época precedente,
atormentados pelo medo de, no futuro, ser-lhes arrancadas as doçuras da
abundância” 2.
A expansão da Cristandade, a partir do século 10, foi realizada no
interior e no exterior da civilização européia e se tornou apanágio dos alemães
que ocupavam as fronteiras cristãs em contato com pagãos do norte e do leste.
Razões religiosas são ultrapassadas por motivos demográficos, econômicos e
nacionais.
Conquistadora, mas turbulenta, dividida contra ela mesma, impotente
para assumir sua própria vitalidade, a expansão da Respublica Christiana no
Ocidente, assumida pelo papado e pela Igreja, ao conduzir a direção espiritual
da Cruzada, conferiam a esta, nas palavras de Le Goff um desejo fracassado:

Quando em 1095 o papa Urbano II acendeu o fogo da cruzada em
Clermont e quando São Bernardo o reanimou em 1146 em Vézelay, ambos
pensavam em transformar o estado de guerra crônico vigente no ocidente
numa causa justa, a luta contra os infiéis. Queriam purgar a Cristandade do
escândalo e dos combates entre correligionários, dar ao ardor belicoso do
mundo feudal uma finalidade louvável, indicar à Cristandade o grande
propósito, o grande desígnio necessário para forjar a unidade de corpo e alma
que lhe faltava.3

No cenário histórico, tornara-se urgente a purgação da cristandade
naufragada em nome do amor de Cristo espelhado na humanidade. No
mínimo, o ardor belicoso do mundo feudal deveria ter um objetivo louvável – o
desígnio divino de unidade entre corpo e alma, entre eros e ágape, entre Deus
e o homem.

2

Jacques LE GOFF, A Civilização do Ocidente Medieval, p. 58.

3

Ibid., p.66.

41

Nosso objetivo nesse capítulo é construir um diálogo entre esse contexto
tecido pela história na sua dimensão teológica, extraindo do texto de Mechthild
um sentido ou um propósito religioso absolutamente intercedido pela Trindade
cristã, portanto, o despertar da essência da Cristandade para o qual aponta Le
Goff, na linguagem de Mechthild de Magdeburg aponta para a urgente e
desesperadora falta humana traduzida em desejo da alma de experimentar
Deus diretamente, pois com a intercessão da ação humana, do intelecto
humano e da razão humana, a alma permanece perplexa e carente de
inteligibilidade, de conhecimento. O conhecimento essencial da verdade cristã
é configurado em sua linguagem literal, lírica e alegórica, como aquela de uma
mulher à frente de seu tempo, como tantas outras que romperam o silêncio no
qual estavam reduzidas e abrigaram Deus, em si mesmas, em seus corpos e
em suas almas à espera do nada. E, nessa espera, tornaram se vencidas e
aniquiladas para encontrar o verdadeiro silêncio emitido pelo abismo e
compreender a experiência humana completa, carnal e espiritual e,
conseqüentemente, a denominaram de incompreensível.
De maneira sintética, apontaremos aqui o conteúdo do debate intelectual
scholar na alta Idade Média, assim denominada, seguindo a orientação da
pesquisa de Bernard McGinn, que antecede e coincide com o período fértil do
florescer da mística cristã no ocidente. Essa pesquisa se desdobra no terceiro
volume

4

de sua obra The Presence of God: A History of Western Christian

Mysticism.

Intellectus fidei & Experientia caritatis

De acordo com McGinn o contexto histórico, político e geográfico, no
ocidente, focado entre o século XII e XIII, com a expansão cultural e a
expansão comercial, coloca em plano o crescimento das cidades urbanas com
novos padrões de comportamento e de necessidades radicalmente diferentes
dos padrões de vida até então, pelo menos no que se refere aos dois últimos
4

Trata-se do volume intitulado The Flowering of Mysticism: men and women in the new
mysticism (1200-1350).
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séculos anteriores5. A religiosidade, a vida espiritual, deveria se adaptar a essa
nova estrutura de vida mais expandida e complexa. Há um crescimento na
produção literária desenvolvida em língua vernacular, na Europa como um
todo, em função do crescimento da produção e do acesso a esta literatura
referente à teoria de novas formas de trabalho que surgiam. Esse movimento
instrutivo laico estava disponibilizado pela aristocracia, a alta burguesia,
clérigos, personalidades jurídicas e comerciantes, em razão de uma
necessidade imediata voltada aos novos horizontes profissionais. A maioria dos
estudiosos do desenvolvimento da literatura mística desenvolvida na Idade
Média, principalmente os ingleses6, concorda que, o grande aparecimento dos
escritos místicos em língua vernacular é, também, um sinal de que a expansão
da literatura como um todo vem sendo construindo em uma tradição oral e
aparece de forma escrita, violando os limites em torno aos conceitos e
categorias até então reduzidos ao contato com o conhecimento erudito.

7

É

observada uma necessidade de organização acadêmica numa perspectiva
escolástica; nas palavras de McGinn: “O final do século onze e o século doze
viram a emergência de uma produção de scholars, um novo cientificismo
organizando-se de forma acadêmica na busca de um entendimento da fé
(intellectus fidei)”.8
A teologia medieval especulativa em torno da exegese de Is 7,9 – A
capital de Efraim é Samaria, e o chefe de Samaria é o filho de Romelias. Mas,
se vocês não acreditam, não se manterão firmes – se organiza a partir de
Anselmo de Cantuária (1033 – 1109) que procurou as razões que pudessem
esclarecer os mistérios da fé. É considerado precursor da escolástica, por sua
metodologia racional.9 Para Anselmo, não exatamente como apologia, mas a
5

Cf. Bernard McGINN, The Flowering of Mysticism, pp.1-30.

Cf. M. B PARKES, The Literacy of the Laity, In Literature and Western Civilizacion: The
Medieval World; Anne Clark BARTLETT, Male Autors, Female Readers: Representation and
Subjectivity in Middle English Devotional Literature; e David BELL, What Nums Read: Books
and Libraries in Medieval English Nunneries.

6

7

Na Idade Média, um literato (a literatus) era a pessoa que lia o latim; aqueles que liam
somente em língua vernacular permaneciam como illiterati Cf. Bernard McGINN, The Flowering
of Mysticism, p. 21.
8

Ibid., p. 5. Para ver mais Ibid., pp. 6-30.

9

Anselmo de Cantuária, teólogo e filósofo medieval italiano, de origem Normanda, nascido
Anselmo de Aosta, também conhecido por Santo Anselmo. Foi Arcebispo de Cantuária entre
1093 e 1109. É considerado o fundador da escolástica e é o criador do argumento teológico a
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partir de uma lógica da linguagem da fé, na qual argumento e desejo em
encontrar razões necessárias procedem de uma atitude crente, o ato de crer
restitui pela Graça as competências existentes antes da queda. Essa lógica da
fé é também uma lógica da razão enfraquecida, mas não aniquilada, que em
seu dinamismo leva à procura da fé e, num segundo momento, a busca e ao
encontro dessa fé em si mesma. Para Pedro Abelardo (1079 – 1142) 10, nutrido
favor da existência de Deus. Representante eminente da teologia monástica, Anselmo
procurou, sobretudo, as razões que permitissem elucidar os mistérios da fé. É considerado o
“pai da escolástica” devido justamente ao seu método racional, isto é, o uso das “razões
necessárias” destinadas a provar que a fé diz de Deus, e mesmo do mistério da Trindade. Para
ele, a crença e a fé correspondem a verdade, e existe verdadeiramente um ser do qual não se
pode pensar nada maior. Anselmo começa por provar que existe algo de soberanamente
grande que é o sumo (summum) de tudo que existe. Todas as coisas têm uma causa, menos o
ser incriado, que é a causa de si mesmo e fundamenta todos os outros seres. Esse ser é Deus.
Num dos seus primeiros livros Monologion, que aparece em 1076, ele medita sobre a essência
divina; fala que a essência suprema existe em todas as coisas e tudo depende dela. Nessa
essência reconhece a onipotência, onipresença, máxima sabedoria e bondade suprema; Ela
cria tudo a partir do nada. Sustentando filosoficamente seus argumentos, Anselmo alcança
uma ontologia radical que vai até as raízes do ser: Somente o ser soberano é, e todo o resto é
quase nada. Seus argumentos não foram totalmente aceitos, embora ele tenha buscado na
autoridade dos Padres a sua defesa, particularmente no De Trinitate de Agostinho. Ele mesmo
acaba por superar a si próprio, substituindo seus complexos argumentos do Monologion por um
argumento ontológico único que é apresentado no Proslogion. Nele, encontramos, ao mesmo
tempo, a expressão de adoração de Deus que se revelou pela fé e um processo dialético da
razão que busca compreender o objeto de sua contemplação. Partindo de dois pressupostos, a
saber: “Deus é aquilo em relação ao qual nada de maior pode ser pensado” e “tudo o que
existe, também, na realidade é maior que aquilo que só existe no pensamento”, Anselmo
chegará não só a afirmação “Deus existe verdadeiramente”, mas à impossibilidade lógica da
negação da existência de Deus. Foi canonizado pela Igreja Católica e declarado Doutor da
Igreja em 1720, pelo Papa Clemente XI. Para maiores informações sobre a teologia e filosofia
de Santo Anselmo, Cf. E. GILSON, A Filosofia na Idade Média; Santo Anselmo e Pedro
Abelardo, v.7 (Col. Os Pensadores).
10

Pedro Abelardo foi discípulo de Roscelino de Compiègne (1045-1120), um dos principais
defensores do nominalismo, com o qual estudou lógica dialética. Depois, foi discípulo de
Guilherme de Champeaux (1070-1121), que defendia o realismo dos universais. A “querela dos
universais” foi, dessa forma, um dos principais interesses de Abelardo. Nesse embate, ele se
colocou em posição contrária aos dois mestres. Para ele, os universais são conceitos,
realidades mentais que dão significado aos termos gerais que designam propriedades de
classes de objeto. A contribuição principal de Abelardo foi a análise sistemática das doutrinas
tradicionais de um ponto de vista filosófico. Para ele, Pai, Filho e Espírito Santo são nomes que
significam os atributos divinos de potência, sabedoria e bondade, reconhecidos por todos.
Abelardo submete os dogmas da fé católica à análise dialética da razão, aproximando-se
perigosamente do que era considerado heresia. Como resultado dessa desavença, as obras de
Abelardo são condenadas ao fogo, pelo Concílio de Sens (1140). Essa é sua segunda
condenação. A primeira foi quando redigiu um livro sobre o problema da unidade e Trindade
divinas, o qual suscita violentas polêmicas e o concílio de Soissons (1121) condena como
herética sua posição. Escreve outras importantes obras: a Dialética; Ética ou Conhece-te a Ti
Mesmo; as Glosas, onde discute Aristóteles, Porfírio e Boécio; na Teologia Cristã retoma o
tema de sua obra condenada em Soissons; Sic et non ou Sim e Não, compilação sistemática
de textos dos primeiros padres da Igreja, que manifestam perspectivas divergentes; História
das Minhas Calamidades, composição de sua autobiografia; e Diálogo entre um Filósofo, um
Judeu e um Cristão, obra inacabada. Manteve correspondência com Heloísa, escrevendo
cartas que imortalizaram os dois amantes. É importante também a sua contribuição para as
áreas da lógica e da teoria da linguagem, sobretudo quanto à discussão da noção de
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pelas artes da linguagem (lógica, retórica e gramática), a teologia tem como
objetivo a transmissão da fé aos simples ou sua defesa e ilustração diante dos
hereges e não-cristãos. Baseado em Hb. 11,1: A fé é a substância das coisas
que se esperam e a prova das que não aparecem, o argumento de Abelardo se
dá no sentido de que aquele que acredita e tem fé e que se dirige aos não
crentes e/ou a outros crentes deve possuir um intellectus fidei capaz de provar
que a linguagem da fé é plenamente dotada de sentido, o que supõe uma alta
idéia da razão. Não que Abelardo não afirmasse os limites da racionalidade
discursiva: o verdadeiro conhecimento de Deus, a cognitio, não tem lugar no
mundo nem na Igreja: é somente uma realidade escatológica.
Dentro desse debate interminável entre fé e razão, bem acirrado nos
séculos onze, doze e treze, São Bernardo de Claraval (1090 – 1153) possuía
uma concepção próxima a de Anselmo da Cantuária: a razão pode ser curada
pela fé, o que poderia tornar possível a idéia positiva da teologia missionária de
Abelardo. Mas a teologia de São Bernardo insistia no voluntário e no afetivo,
dentro do campo da ordenada experiência espiritual da vida monástica: existe
uma diferença na vida da fé e no ato da fé.
Na Escola de São Vítor, no século doze, a posição de Hugo de São Vítor
está subsidiada também por Hb. 11,1; se a fé é a substancia das coisas que se
esperam e a prova das que não aparecem, os bens escatológicos já subsistem
na experiência daqueles que acreditam. Sua contribuição para esse debate se
dá na tentativa de equilibrar razão e afeto na formulação de que a fides quae
procede da razão e a fides qua procede das potências do afeto, o que significa
que a matéria da fé está no conhecimento, mas sua substância na affectio. Na
mesma escola, Ricardo de São Vítor vai dizer que é no âmbito da
contemplação mística que a fé apreende as razões necessárias das quais
falava Anselmo da Cantuária. Argumento e desejo encontram-se dispostos na
contemplação e levam ao descobrimento da fé como razão necessária.
significado. Abelardo foi um pensador que procurou abrir novos caminhos em todos os campos
que abordou. Impetuoso e combativo, dialético brilhante e de poderoso espírito analítico,
exerceu larga influência entre seus contemporâneos e antecipou, segundo vários de seus
intérpretes, o racionalismo que iria irromper, com grande força, no início da Idade Moderna.
Para maiores informações sobre sua teologia, conferir Santo Anselmo e Abelardo. (Coleção Os
Pensadores), Pedro ABELARDO, Correspondência de Abelardo e Heloísa; e Jacques LE
GOFF, Mester e Profissão segundo os manuais de confessores da Idade Média In:_____.
Para um novo conceito de Idade Média.
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A teologia de Boaventura (1217 – 1274)

11

aparece como uma síntese

dos esquemas de Pseudo Dionisius e do autêntico pensamento de Santo
Agostinho: a memória, a inteligência e a vontade constituem, no homem, a
imagem da Trindade (a imagem criada). O pecado quase apagou essa
imagem, mas a vida teologal a restitui com uma imagem recriada; a fé,
portanto, é um acontecimento nas dimensões integrais da consciência, mas, é
porque o homem não goza de uma imediaticidade escatológica em sua relação
com Deus, que sua fé requer os saberes especulativos dos saberes
discursivos; mas no curso que leva ao Espírito de Deus, a fé é ordenada à
experiência mística e nela se realiza como relação imediata. A experiência
franciscana de Boaventura torna Deus presente no coração e legível na
criação, mas sua visão filosófica o leva a recuar diante dos vestígios e das
imagens de Deus ao próprio Deus e, assim, sua teologia domina o metafísico
para conduzir o espírito ao centro do mistério religioso e contemplar não mais o
Deus criador, mas o Deus Trindade infinitamente vivente e fazendo viver a
quem se abandona às efusões de seu espírito, Deus Todo-Ser e Todo-Bem.
Em Tomás de Aquino (1224-1274) cujos pressupostos teológicos
analíticos possuem um caráter intelectualista12, a fé é um assentimento a
11

São Boaventura nasceu na Itália e seu nome de nascimento era Giovanni Fidanza. Entrou na
ordem franciscana e com muito fervor religioso, impregnado por uma grande ternura, exerce
sua vocação e sacerdócio. Em sua doutrina, podemos dizer que a finalidade de todo
conhecimento humano é Deus. Esse conhecimento é alcançado de diversas maneiras, em
diversos graus e culmina na união mística. Para ele, os irmãos precisam estar desprendidos de
toda a posse para serem “teólogos de joelhos”. É com Boaventura que brota toda uma corrente
de especulação medieval sobre o conhecimento, como experiência; sua obra é imensa e junto
com Santo Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino caracterizaram o século XIII como o
tempo de sínteses teológicas. Ele foi bispo, teólogo e reconhecido Doutor da Igreja, sob o
nome de Doctor Seraphicus e foi canonizado em 1842. Para maiores informações ver E.
GILSON, A Filosofia na Idade Média; e Dario ANTISERE, Giovanni REALE, História da
Filosofia: Antiguidade e Idade Média.
12

São Tomás de Aquino era filho da família dos condes de Aquino. Nasceu em Roccasecca e
estudou no monastério de Monte Cassino. Estudou também na Universidade de Nápoles e
depois entra na Ordem de São Domingos de Gusmão. São Tomás foi um homem muito
espiritual; toda a sua vida foi movida pela religião e dedicada ao trabalho da filosofia e teologia.
Sua obra é muito numerosa e podemos afirmar que sua maior contribuição foi à síntese do
cristianismo com a visão aristotélica do mundo. A síntese tomasiana é tributária de um grande
número de aportes filosóficos que vão do estoicismo ao neoplatonismo. Aristóteles, todavia, é
dominante em sua obra, junto com os comentadores árabes Avicena e Averróis e os judeus
Avicebron e Maimônides. Além, é claro, da influência da Bíblia e dos Padres da Igreja. Em suas
duas Summae (Theologiae e Contra Gentiles) sistematizou todo o conhecimento teológico e
filosófico de sua época. A partir dele, a Igreja tem uma teologia – fundada na Revelação – e
uma filosofia – baseada no exercício da razão humana – que se fundem em uma síntese de fé
e razão orientada para Deus. Para ele, a filosofia não pode ser substituída pela teologia e elas
não se opõem, pois não há contradição entre fé e razão. Ele entende que toda a criação é boa,
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verdades garantidas pela própria Verdade primeira. Existe então uma coerção
pura e simples da verdade sobre a inteligência, mas o jogo natural da razão
não pode ir além de uma afirmação metafísica de Deus. A fé é um processo de
conhecimento, uma teoria e, ao mesmo tempo, obra de liberdade, merecimento
e é diferente do entendimento puro por ser um assentimento intelectual movido
pela vontade. Essa é a leitura exegética de Tomás de Aquino para Jo. 6,44:
porque ninguém crê senão em razão de uma atração exercida por Deus sobre
ele, a fé é virtude infusa. Ela não é uma atitude pontual e sim uma maneira de
ser permanente e contínua, habitus. A caridade, na experiência cristã, é a
forma da fé e a da esperança (virtudes teologais). O dinamismo espiritual da fé
visa o próprio Deus por meio do que ele faz dizer de verdadeiro a seu respeito;
esse dinamismo espiritual está para além do aquiescimento de verdades
propostas pela formulação lingüística.13 Para São Tomás a necessidade de
acreditar está constituída na natureza criada antes da queda. Adão, o primeiro
homem, acreditava. A presença da escatologia, aqui, está construída
intelectualmente no fato de que o futuro absoluto do homem é o cúmulo do
saber.
A teologia scholar até aqui construída acerca do intellectus fidei nos
coloca diante da busca do conhecimento de Deus na trilogia cristã - fé,
esperança e caridade – segundo a qual, a crítica teológica contemporânea
aponta o esforço da discussão escolástica sobre a realidade última como uma
discussão que determinou o desenvolvimento ulterior da escatologia,
inscrevendo-a no horizonte de uma ontologia dominada pelo ideal científico
aristotélico, cortando-a assim de um fundo de crenças escatológicas e

tudo que existe é bom, por participar do ser de Deus; o mal é ausência de uma perfeição
devida, e a essência do mal é a privação do bem. Com o uso da razão é possível demonstrar a
existência de Deus e, para tanto, ele propõe as 5 vias de demonstração: 1ª via: Primeiro Motor
Imóvel; 2ª via: Causa Primeira; 3ª via: Ser Necessário; 4ª via: Ser Perfeito; e 5ª via: Inteligência
Ordenadora. Dois pontos devem ser destacados em sua obra: a teologia moral e o tratamento
da cristologia. Segundo São Tomás, a ética consiste em agir de acordo com a natureza
racional; passando, assim, de uma moral de obrigações para uma moral de virtudes. Para ele,
todo o saber teológico tem uma finalidade contemplativa. A Igreja canonizou Tomás e
reconheceu também seu valor relevante para Escolástica. Santo Tomás foi chamado Doctor
Angelicus. Cf. Julian MARIAS, História da filosofia, pp.179-187; Para um maior
aprofundamento ver TOMAS DE AQUINO, Summa Theologiae.
13

Para aprofundar ver E. GILSON, A Filosofia na Idade Média; e Dario ANTISERE e Giovanni
REALE, História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média.
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apocalípticas freqüentemente vivas na piedade popular.14 A esperança cristã
corria o risco de perder de vista a realidade presente da vida cotidiana e o
vínculo essencial interno entre a história e o cumprimento escatológico. Assim
sendo, nos séculos doze e treze permanecia a presença da mais
incompreensível forma discutida desse conhecimento: a infusão da Graça,
iluminando a compreensão da realidade escatológica como uma realidade
ausente da fragilidade de tempo e espaço no qual estamos inseridos desde a
criação, sua história e seu cumprimento como história da salvação.
O debate teológico da época possuía, então, um objetivo configurado
em três frentes de especulação imbricadas: o intellectus fidei (o entendimento
profundo da fé) e a experientia caritatis por meio dos quais aquele que acredita
pode chegar ao mais alto entendimento do amor que corresponde à intelligentia
amoris. A equação que se configura, a partir dos escritos de homens e
mulheres, religiosos e religiosas, está formalizada em uma dinâmica equalizada
entre ação e contemplação. A dinâmica entre ágape e eros está posta nos
séculos XII e XIII, e a emergência dos escritos místicos ao lado da presença do
conteúdo scholar se faz presente no esforço para o conhecimento de Deus a
partir do amor; de acordo com McGinn, The loving Knowledge of God.15 A
síntese de McGinn na constituição dessa dinâmica está colocada entre as três
diferentes formas de conhecimento ativadas e assim desenvolvidas: a primeira
é a teologia escolástica, registrada em latim, discursiva e racional composta em
três

gêneros

–

lectio,

quaestio,

disputatio

e

suma

-

que

tratam,

respectivamente, da leitura de uma autoridade textual sobre um tema
determinado, do questionamento desse conteúdo, do debate e discussão em
torno do mesmo e da compilação sistemática da opinião estabelecida em torno
das referências teológicas, filosóficas, lógicas e morais; a segunda é a teologia
monástica, também escrita em latim, constituída de discursos meditativos
construídos sobre metáforas e imagens, tais como, comentários bíblicos,
tratados, sermões, escritos retóricos; e, a terceira forma de abordagem
teológica é a teologia vernacular formalizada em gêneros literários e
14

Cf. LE GOFF, Os Intelectuais na Idade Média, pp.57-102

15

Cf. Bernard McGINN, The Flowering of Mysticism, p. 17.
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estabelecida como Erlebnismystic (mística experiencial) pelos estudiosos da
mística alemã.
O amor como conhecimento subsidiado pelo relato da experiência nos
escritos místicos atualiza, na Idade Média, a doutrina de São Jerônimo: amor
ipse inttelectus est – o amor é uma forma de conhecimento e, o conhecimento
é uma forma de amor. E, essa atualização leva para dentro desse debate
teológico, o desenvolvimento de livros, registros e relatos de homens e
mulheres, como o livro de Mechthild de Magdeburg - Das flieBende Licht der
Gottheit - assim como daqueles dos místicos e místicas contemporâneos a ela,
que tratam do amor. A característica mais similar dos escritos sagrados em
língua vernacular com a produção schoolar da época encontra lugar nos
tratados escritos na tradição da mística monástica, iniciada pelos padres e
doutores da Igreja e desenvolvida principalmente pelos monges cistercienses,
beneditinos e pela abadia de São Vítor 16.
O reaparecimento de novos ideais de vida religiosa e espiritual, a saber,
a vida apostólica (vita apostolica)17 está posto no século treze como um ideal
centrado no seguimento de Cristo e seus apóstolos dentro dos modelos já
pretendidos por religiosos, na maioria, monges que se identificavam com a vida
apostólica, no início da Idade Média; essa posição estava subsidiada pelo
modo de vida dos primeiros cristãos em Jerusalém a partir da fonte primeira do
quarto capítulo do Atos dos Apóstolos de Paulo. McGinn discute essa questão
como uma polêmica entre monges e clérigos, a partir da qual a idéia de que a
evangelização deveria ser permitida e, também, ser central no desenvolvimento
das metas de uma verdadeira vida apostólica, o que favoreceu o desabrochar
desses ideais na vida laica

18

, e contribuiu para, não somente, o aparecimento

16

Estaremos apontando essas influencias no curso dessa pesquisa de maneira mais
específica. McGinn desenvolve essas influencias na vida e nos textos de místicos e místicas,
principalmente no que se refere à novas formas de expressão contemplativa e devocional,
subsidiadas pela linguagem amorosa e erótica caracterizada por autores místicos cisterciences
e vitorinos. Cf. Bernard McGINN, The Flowering of Mysticism, p.2
17

O ideal da vida apostólica estava fundamentado em três componentes essenciais
objetivados no entendimento dos evangelhos: penitência, pobreza e pregação ou
aconselhamento.
18

Essas considerações acerca da legitimidade dos ideais apostólicos na vida religiosa, tanto
laica como oficial, estão discutidas no pronunciamento do quarto concílio de Latrão, em Roma,
datado em 1215. Esse concílio, foi responsável por grandes reformas nas posições da Igreja
Católica Romana, realizado por religiosos dissidentes do Papado de Inocêncio III, que fora
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de novas ordens religiosas, assim como o de movimentos religiosos que se
propagaram dentro e fora das regras estabelecidas pela Igreja oficial e
contribuíram para o desdobramento de práticas devocionais complexas. Estas
práticas construíram um quadro polêmico e diversificado entre o fundamento e
a prática da reconhecida e oficial liturgia pública (confissão, penitência,
recebimento do sacramento da eucaristia – cura animarum) e o fundamento de
práticas devocionais e pregatórias internas e individuais de piedade e
compaixão.

O Das flieBende Licht der Gottheit:
Revelação – União Mística – Eternidade no Tempo

Vamos tratar agora do livro de Mechthild, objeto desse estudo, focando
em seu conteúdo específico que faz referência à eternidade, como
desdobramento da união mística contemplada com a via amorosa na
linguagem. O problema do conhecimento, aqui, estará delimitado a um
contexto substanciado pelo conhecimento de Deus, que se liberta de todas as
amarras intelectuais desenvolvidas para descobrir os mistérios divinos, e dá
forma ao relato de uma experiência única, íntima e suspensa na mais alta
profundidade amorosa. No prefácio do Lux Divinitatis, Mechthild é assim
apresentada:

Elevada acima de todas as coisas pela contemplação e tomando a
forma das revelações e iluminações divinas, ela torna-se merecedora para
apreender inúmeros mistérios íntimos e sagrados de Deus, que tratam do
passado, presente e futuro, através de seu espírito profético. Agora, tendo sido
recebida pelo Noivo das virgens, essa virgem sagrada o deseja completamente
– aquele que ela amou e com esse maravilhoso amor adornou o seu amado
19
com muitas maravilhas.

eleito em 1198. Apesar de todo o empenho de Inocêncio em valorizar a posição do papado na
força política da época, é conhecido o suporte dado por ele a novos movimentos religiosos que
se opuseram a formas sistemáticas de dominação humana, corrigindo abusos e tentando
negociar diferenças de opinião que não envolviam doutrina. Cf. Bernard McGINN, The
Flowering of Mysticism., pp. 4-11.
19

Cf.Lux divinitatis in corda vertatis, Prólogo.
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A redenção às graças de Deus, em Mechthild, é reconhecida pelo Lector
da ordem dos Irmãos Priores, Heinrich20, como uma redenção ao amor que é
completamente desejo.
Alois M. Haas21 explora o texto de Mechthild de maneira a encontrar o
diálogo entre a alma e Deus para retornar, novamente, ao “eu” que rompe com
a eternidade e introduz o conceito de descontinuidade no tempo. Haas entende
o texto de Mechthild como uma experiência dimensionada pela imediaticidade
da união mística com Deus, configurada pelo estranhamento como humildade e
amor que vem de Deus. Sendo assim, a via unitiva, só é pensável mediante
imagens e símbolos. Hans Neumann22, um dos maiores estudiosos da obra de
Mecthild, pesquisou de forma fascinante as referências biográficas, confrontos
históricos e temporais, assim como traduções (para o latim), análises e
comentários de estudiosos, cada qual em sua época, tais como Henri de Halle,
seu confessor, São Bernardo de Claraval, Guilherme de Saint Thierry (teologia
cisterciense ou teologia monástica) e Hugo e Ricardo de São Vítor (Victorinos).
O contraste entre a experiência mística serena e tranqüila de outras místicas
de sua época, como, por exemplo, a de Gertrud, a grande, e a experiência
inquietante e angustiada de Mechthild é apontada por Caroline Walker
Bynum.23. Em 1995, Ulrike Wiethaus24 publica um livro no qual discute a
experiência de Mechthild não somente como uma experiência extática e
visionária, mas explora a atuação desta mística feminina como uma
significativa função terapêutica nos moldes psicológicos transpessoais, dentro
de nossa cultura ocidental. Wiethaus compara os ensinamentos de Mechthild
20

Apesar do mesmo nome (Heinrich), esse prefácio não pode ter sido realizado por Heinrich de
Halle, confessor e orientador espiritual de Mechthild que morreu antes da tradução ser
realizada. Trata-se, portanto, do irmão Heinrich, Lector Dominicano de Halle que, segundo
Neumann, devido à similaridade em estilo, é também o tradutor da obra toda (os seis primeiros
livros) para o latim. Cf. Hans NEUMANN, Beiträge zur Textgeschicht des “fliessenden Licht der
Gotteheit” und zur Lebeensgeschichte Mechthilds von Magdeburg, en: Aldeutsche und altnieder
län dische Mystik,p. 193-94.
21

Cf. Alois Maria HAAS, Sermo mysticus, Studien zu Theologie und Sprache der deutschen
Mystik.
22

Cf. Hans NEUMANN, Beiträge zur Textgeschicht des “fliessenden Licht der Gotteheit” und
zur Lebeensgeschichte Mechthilds von Magdeburg, en: Aldeutsche und altnieder län dische
Mystik.
23

Cf. Caroline Walker BYNUM, Studies in the Spirituaality of The High Middle Ages.

24

Cf. Ulrike WIETHAUS, Estatic Transformation: Transpersonal Psychology in the Work of
Mechthild of Magdeburg.
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com os conceitos modernos da Psicologia humanista com seus modelos
espirituais fazendo uma aproximação com as pesquisas psico-fisiológicas nos
estados alterados de consciência. Frank Tobin25, um dos maiores scholars
norte-americanos em misticismo alemão, oferece ao leitor a história de
Mechthild realizada por pesquisadores desde o século XVIII: sua vida, sua
obra, seus primeiros leitores, autores da poesia lírica cortês que exerceram
influências decisivas em seus escritos, além do impacto de seu livro entre
místicos e místicas posteriores à Idade Média. Tobin examina o uso da mística
nupcial em seu livro assim como as leituras realizadas por eruditos da escola
monástica, além dos tradutores para o latim e analistas, tanto aqueles que
suportaram sua obra, assim como aqueles que caluniaram extensivamente
seus escritos. Esse mesmo autor discute, ainda, a história das traduções e
análises modernas do texto de Mechthild, desde os primeiros movimentos do
Romantismo até as principais contribuições para a literatura moderna.
Desenvolve críticas em relação a scholars que exploram os escritos de
Mechthild e de outras místicas e místicos, no âmbito da psicopatologia
moderna. Sua contribuição e crítica percorrem, também, os trabalhos
desenvolvidos na perspectiva do feminismo tais como os de Caroline Walker
Bynum, Susan Clark, Ursula Peters e Leslie Batchelder. Elizabeth A.
Andersen26 introduz os escritos de Mechthild aos pesquisadores atraídos pelas
mais diversas disciplinas acadêmicas, tais como a Literatura, a Teologia, a
História. O ponto central de sua análise do texto medieval se dá na perspectiva
conceitual de Backthin (polifonia e discurso dialógico). Andersen desenvolve
uma análise intertextual das influências bíblicas na obra de Mecthild,
especificamente, do Cântico dos Cânticos e dos Salmos, dentro de uma visão
Agostiniana. Sua análise é finalizada colocando em foco categorias e conceitos
temporais, fazendo certa distinção entre a experiência “real” e a experiência
mística e desenvolve também as diferenças entre o êxtase místico e o poder de
sua voz profética.
O Interesse pelos escritos de Mechthild pelos leitores medievais estava
na versão dos seis primeiros livros de Mechthild, datada no final do século XIII,
25

Cf. Frank TOBIN, Mechthild von Magdemburg. A Medieval Mystik in Modern Eves.

26

Cf. Elizabeth A. ANDERSEN, The voices of Mechthild of Magdeburg. A pesquisa dessa
autora é considerada referência sobre o tema.
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em Latim, realizada pelos Dominicanos de Halle: Lux divinitatis fluens in corda
veritatis ( A luz da divindade que flui nos corações em verdade)

27

. Elizabeth

Andersen28 aponta, em sua pesquisa, a importância dos escritos de Mechthild
para os dominicanos e beneditinos, realçando o fato de seu livro ter sido
traduzido para o Latim, já na própria época, e que é em razão disso que o Das
flieBende Licht der Gottheit chega até os estudiosos modernos, no século XIX,
isto é, graças à tradução feita para o latim com a edição de Peter Gall Morel
dos monges beneditinos na edição compilada por Dom Louis Paquelin, cujo
título é: Offenbarungen der Schwester Mechthild Von Magdeburg oder Das
flieBende Licht der Gottheit baseada na primeira tradução do Das flieBende
acessível ao leitor moderno que foi realizada a partir de sua primeira versão do
manuscrito traduzida para o alto alemão medieval realizada pelo dominicano
Heinrich de Nördlingen, no século XIV. Ainda que a palavra revelação estivesse
nos títulos das traduções realizadas na Idade Média, a obra de Mechthild está
situada, pelos estudiosos modernos, em diversas categorias: para Neumann,
como uma autobiografia espiritual 29; para Wolfgang Mohr, como fragmentos de
uma biografia própria no desenvolvimento de algo como uma “jornada da
alma”30; e Becker sugere o livro de Mechthild como uma coleção de orações e
sermões.31 Estudiosos atuais, como Alois Haas32 e Kurt Ruh33, apontam o Das
flieBende Licht der Gottheit, no mais amplo sentido, como sendo uma obra de
características similares às Confissões e aos Solilóquios de Santo Agostinho:
27

Cf. Lux divinitatis in corda vertatis, pp. 423-643 (645ff.= Livro VII).

28

Cf. Elizabeth A. ANDERSEN, The voices of Mechthild of Magdeburg, p. 61. “Como beguina
ela foi beneficiada com a direção espiritual do priorado dos Dominicanos de Magdeburg e de
Halle. Quando ela entrou para o convento de Helfa, Mechthild se ligou a uma comunidade que
seguia a Regra dos Monges Beneditinos de acordo com os costumes de Cîteaux. [...] a
experiência espiritual da vida de Mechthild abarca duas das mais dominantes influências sobre
as mulheres religiosas do Império Germânico no século XIII.” Ibid., pp. 74-78.
29

Cf. Hans NEUMANN, Beiträge zur textgeschichte des “FlieBenden licchts der Gottheit” und
zur Lebengeschichte Mechithildis vonMagdeburg, en: Aldeutsche und altnieder län dische
Mystik, pp.175-239.
30

Cf. Wolfgang MORH, Darbietungsformen der Mystik bei Mechthild von Magdeburg, in
Märchen, Mythos, Dichitung: Festschrift zum 90.Geburtstag Friedrich von der Leyens, pp. 37599.
31

Cf. Ernest BECKER, Beiträge zur lateinischen und deutschen Überlieferung des FlieBenden
Lichts der Gottheit. Dissertação não publicada, 1951, apud Elizabeth ANDERSEN, The voices
of Mechthild of Magdeburg, pp. 94-5.
32

Cf. Alois Maria HAAS, Sermo mysticus, Studien zu Theologie und Sprache der deutschen
Mystik, pp.67-103.

33

Cf. Kurt RUH, Frauenmystik und Franziskanische Mystik der Frühzeit, p.256, vol.II.
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um diálogo íntimo com Deus, o louvor a Deus, preces e meditações. McGinn34
concorda com a afinidade de Mechthild com Agostinho de maneira mais
cuidadosa: como as Confissões de Agostinho, as Confissões de Mechthild
expressam o louvor à bondade de Deus e um senso de sua própria condição
de pecado e miséria. Também, como nas Confissões de Agostinho, nas
‘Confissões de Mechthild’, a grandeza do amor de Deus em relação a ela não é
uma mensagem particular e individual, e sim, uma mensagem contada por
meio da história de uma pessoa que é dirigida a todos. As maiores diferenças,
em termos de gênero literário, entre Agostinho e Mechthild estão nas
estratégias utilizadas no texto dela a partir desse caráter confessional, a saber,
o sentido poético e dialógico. No que se refere ao sentido dialógico, a posição
de Walter Haug35 é de que a complexidade das dimensões referentes ao
diálogo sobre o tempo entre Deus e Mechthild e, conseqüentemente com o
leitor, está na maneira como o texto apresenta e representa a consciência
mística, convidando-o a imaginar a possibilidade de penetrar para além do
passado e do presente. Isso faz com que a amplitude proposta por Mechthild
ao leitor seja a de conectar uma experiência prevista, cotidiana e conhecida
com o mergulho dentro do processo da experiência mística, a qual está
sintetizada em quatro níveis: o primeiro diz respeito ao passado da narrativa na
experiência mística; o segundo se refere à ausência de tempo na experiência
mística, como tal; o terceiro nível considera a atemporalidade teológica da
experiência e o quarto nível refere-se ao momento no qual Mechthild escreve.
A conclusão da pesquisa de Elizabeth Andersen sobre a obra de Mechthild,
construindo o conceito de eternidade, é de que a representação do tempo é
complexa e multifacetada, particularmente na narrativa de suas visões a partir
das quais ela é agraciada. A graça de Deus e os acontecimentos da história da
salvação, ambos, no passado e no futuro, estão posicionados, nos seus
registros, no momento presente de sua vida, e não de maneira linear. Além do
que, Mechthild é levada a um estado de existência que ultrapassa o tempo, por

34

Cf. Bernard McGINN, The Flowering of Mysticism, pp. 226- 231.

35

Walter HAUG, Das Gespräch mit dem unvergleichlichen Partner: Der mystische Dialog bei
Mechthild von Magdeburg als Paradigma für eine personale Gesprächsstruktur, in: Das
Gespräch, p.268.
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meio de suas rápidas experiências de unio myistica e em suas visões da
Trindade divina antes da criação:

A literalidade da história da salvação é resolvida na circularidade da
eternidade por meio da primordial e original união mística da alma com o seu
criador. No Das flieBende Licht der Gottheit, Mechthild insiste no primado da
relação mística, em sua definição, como composta, com as três maiores
conjunturas na cosmologia da história da humanidade: é na criação da alma,
na entrada do Filho de Deus no mundo e na união transcendente da comunhão
sagrada com Deus que o tempo é cumprido.36

O temporal e o eterno estão assim definidos no Das flieBende Licht der
Gottheit, no capítul o I do livro VII: Von der crone und von der wirdekeit únsers
herren Jhesu Christi, die er nach dem jungesten tage enphahen sol / A coroa e a
dignidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele receberá após o último dia:
Unser herre, der himmelsch vatter, hat noch behalten in siner gotlichen wisheit
manige unsprechliche gabe, da er nach dem jungesten tage sinú userwelten
kinder mitte zieren wil: nemlich sinem eingebornem sune Jhesum, únserm
lͧser, dem hat der himmelsche vatter ein cronen bereit mit also grossen,
erlichen, manigvaltigen werken gemachet und geziert, das alle die meister, die
ie wurden und nu sint und iemer sͧnt wurden, nit mͧhten volleschriben die
clarheit und die manigvaltigen wunne der cronen. Die crone wart gesehen mit
geistlichen Εgen der minnenden sele in der ewigen ewikeit und wart bekant ir
geschͧpfnisse. Was ist das, ewekeit? Das ist die ungeschaffene wisheit der
endelosen gotheit, die weder beginner noch ende hat. (MM, VII, I)
Nosso Senhor, o Pai celestial, na sua divina sabedoria guardou muitas dádivas
inefáveis [indescritíveis] com as quais ele pretende adornar seus filhos
escolhidos após o último dia. Especialmente para o seu Filho unigênito [nativo],
Jesus, nosso Redentor, o Pai celestial preparou e modelou uma coroa com um
acabamento tão rico e seleto que todos os artesãos que já existiram, existem
agora, e existirão jamais poderão captar totalmente o esplendor e os ricos
deleites dessa coroa. Os olhos espirituais da alma amorosa olharam por essa
coroa durante a ilimitada eternidade e sua natureza foi revelada a ela. O que é
isso que chamamos eternidade? É a sabedoria incriada da infinita Deidade que
não tem começo nem fim.

A eternidade, diz Mechthild, é a descoberta pelos olhos espirituais da
alma amorosa de sua natureza que está no saber incriado e infinito de Deus,
sem começo e sem fim. A eternidade é visualizada através da própria
eternidade. O eterno aqui está de frente com a eternidade que lhe é própria. É
36

Elizabeth A. ANDERSEN, The voices of Mechthild of Magdeburg, pp.225-226.
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a propriedade de Mechthild similar à de Moisés (o olhar face a face) e, ao
mesmo tempo, o sentido da alma aniquiladada frente ao aniquilamento de
Deus do qual falaremos a seguir.
O diálogo entre Deus e a alma, entre criatura e criador se dá antes da
criação. A circularidade no texto de Mechthild, por meio das muitas vozes das
figuras protagonistas da história da salvação no seu diálogo com Deus é
sustentado pela experiência de amor entre a alma e Deus:

Die crone sol Εch geverwet sin mit dês lambes blĤte und erlúhtet und
vergúldet mit der creftigen mine, die Jhesu brach sin sĤsses herze enbinen.
Dise crone hat únser himelscher vatter geschaffen, Jhesus Christus hat si
verdienet, der heilig geist hat si geworcht und gesmidet in der fúrinen mine und
also vͿge gemachet mit der edelen kunst der heligen drivaltekeit, das si únserm
lͧser Jhesu Christo also wol fͿget und also erlichen stat, das der himmelsche
vatter von sime eingebornen sune me vrͧden enpfat. Das mĤs sin, alleine dú
ewige gotheit sunder beginner alle wunne und vrͧde hat in ime und nut hat und
iemer haben sol, so tĤt im doch das sunderlichen eweklich wol, das er sinen
ewigen sun mit allen sinen volgereb so vrͧlich anschowen sol. (MM, VII, 1)
A coroa também será tingida no sangue do Cordeiro e resplandecerá e
será dourada com o poderoso amor que partiu ao meio o doce coração de
Jesus Cristo. Nosso Pai celestial criou essa coroa: Jesus Cristo mereceu-a; o
Espírito Santo modelou e cinzelou-a pelo ardente amor, fazendo-a tão flexível
com as habilidades refinadas da Santíssima Trindade que ela se ajusta tão
bem em nosso Redentor Jesus Cristo e fica tão gloriosa nele que o Pai celestial
recebe ainda mais alegria do seu Filho unigênito. Isso assim tem que ser,
mesmo a eterna Deidade e que não tem nenhum começo, contendo sempre
dentro de si toda felicidade e alegria, que é agora e para sempre será. E, no
entanto causa-lhe alegria eterna especial que ele olhará fixamente com tanta
felicidade sobre seu eterno Filho, junto com todos os seus seguidores. (MM,
VII, 1)

Essa experiência de amor é registrada sob a influência da poesia
medieval cortês na qual a falta, a distância e a impossibilidade desse amor, faz
os amantes se confinarem ao desejo. É no “enebriar-se em desejo” que o
sentido devocional toma seu lugar no tempo da sabedoria infinita e eterna. A
literatura secular da Idade Média instala-se no texto sagrado de Mechthild de
Magdeburg,

como

recurso

e

estratégia

no

registro

do

cumprimento

escatológico da história da salvação e, em sua literalidade, Mechthild compõe,
na linguagem, a sua teologia amorosa.
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Mulieres Religiosae: Frauenmyistic
Escritoras, místicas e visionárias - O Movimento Beguinal

É fato histórico, portanto, que, no século treze, um número considerável
de mulheres, provavelmente bem educadas e com grande acesso à literatura e
educação para mulheres, aumenta e contribui para o “aparecimento de
mulheres que escrevem e mulheres que escrevem sobre mulheres”37. As
ordens religiosas femininas se organizam e são tradicionalmente constituídas
de acordo com as normas aprovadas pelas autoridades eclesiais. No seio da
vida religiosa cristã surgem as Mulieres Religiosae – termo usado na época
para resguardar as formas menos estruturadas de vida pessoal, religiosa e
devocional de mulheres que não possuíam o status social convencional: não
casavam, não entravam na vida religiosa da Igreja, abandonavam o lar de
origem e viviam uma vida de castidade, devoção, caridade e oração. Para
McGinn38, o inesperado fato de um grande número de mulheres seguirem o
modelo do pathos de Maria Madalena na história da redenção e salvação de
Cristo, como modos de vida mística e devocional, surpreende em toda Europa
medieval, no século XIII e XIV.
Nesse capítulo vamos nos familiarizar com a possibilidade de categorias
formuladas a partir da obra dessas Mulieres Religiosae apontadas por alguns
scholars, especificamente na chamada Frauenmyistic (mística feminina). As
formas de vida medieval religiosa feminina estão dispostas na obra de
Mechthild, assim como vários estudiosos apontam para uma pesquisa
metodológica direcionada às influencias, analogias e verdadeiras antologias
comparativas, teóricas, históricas e críticas frente aos escritos e aos modelos
de vida produzidos nesse século.

37

Bernard McGINN, The Flowering of Mysticism, p. 153.

38

Cf. Ibid., p. 154.
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André Vauchez

39

desenvolve, ao longo de sua investigação sobre a

questão do sobrenatural na Idade Média, a discussão a partir de alguns
conceitos introduzidos por grandes historiadores como Jacques Le Goff, Peter
Brown e outros, demonstrando a importância das pesquisas realizadas desde
1970, às quais sustentam, de fato, que depois do século XII e XIII, a instituição
eclesiástica encontra-se diante de uma espécie de concorrência, no trato da
função de conduzir e assegurar a gênese do sagrado, no âmbito das
hierarquias estabelecidas. Mulheres santas, visionárias, profetas e místicos
passam a constituir uma demanda necessária à verificação da autenticidade de
experiências, práticas religiosas e obras desenvolvidas, sobretudo no mundo
laico.
O movimento beguinal se inicia por volta de 1220, nas cidades dos
países baixos, na Europa, durante o século XI e se estende até Cologne e
Strassburg e todo o leste europeu, nos países orientais de língua germânica,
até 1318, século XIV, aproximadamente. A motivação principal para o
aparecimento destes movimentos estava na iniciativa de homens e mulheres
em fazer renascer os princípios religiosos similares àqueles do cristianismo
primitivo e desenvolver formas de vida próxima à vida dos apóstolos: dedicar a
vida a Deus, optar por uma pobreza voluntária. Na Chronica majora o monge
inglês Matthew Paris (1200-1259), da abadia beneditina de St. Albans, escreve
em 1243, referindo-se ao número considerável de beguinas que viviam na
Alemanha, especificamente em Colônia, fronteira com a Bélgica: “[...] Também,
nessa época, um grande número de pessoas, especialmente mulheres,
assumem vestes e costumes de pessoas religiosas e assumem o nome de
‘beguinas’ (Beguinos sive e Beguinas sese)”.40
A vida de Marie de Oignies (1176/77 – 1216), contemporânea de
Mechthild, considerada o protótipo de uma beguina41, é posta em foco, no livro
de Vauchez no capítulo intitulado A Santidade, arma contra a heresia: a vida de
39

Cf. André VAUCHEZ, Saints, Prophètes et Visionnaires – Le pouvoir surnaturel au Moyen
Age, pp.7-16.
40

Cf. E. W. McDONNELL, The Beguines and Beghards in Medieval Culture with Special
Emphasis on the Belgian Scene apud Elizabeth A. ANDERSEN, The voices of Mechthild of
Magdeburg, p. 62.
41

Cf. Elizabeth A. ANDERSEN, The voices of Mechthild of Magdeburg, p. 66.
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Marie de Oignies, por Jacques de Virtry

42

. O comentário principal de Vauchez

sobre o sentido da hagiografia de Marie de Oignies – a vida de uma mulher
santa capaz de converter as mulheres heréticas ao catolicismo - era reagir
contra a heresia propriamente dita no interior da ortodoxia dualista e rigorosa
no sentido moral de perfeição43, assim como, contra os cristãos e clérigos
descomprometidos e, em sua maioria, céticos e adversários da postura
religiosa das beguinas intencionadas a uma verdadeira estabilidade na fé e
eficazes nas obras de caridade e compaixão.
O conteúdo de uma autêntica santidade feminina é a visão de um clérigo
de alto nível schoolar da época, sobre uma mulher laica, de origem simples,
que dedicou sua vida a uma vida apostólica de caridade, devoção e total
entrega de si a Deus. Para o debate intelectual da época44, a vitae de Marie
engendra o reconhecimento de uma mulher laica ligada ao priorado agostiniano
de St. Nicholas de Oignies, que poderia ser um exemplo de santidade, junto
com outras mulheres religiosas que pertenciam a outros movimentos e
comunidades religiosas internas e externas à igreja, para conter a heresia dos
movimentos religiosos, principalmente os cátaros. Segundo Vauchez, o sentido
original da vida de Marie de Oignies por Jacques de Virty está no fato de que
essa hagiografia está posta no âmbito de uma nova categoria da vida dos
santos, na qual a vida de Oignies está consagrada junto com a vida de outras
mulheres nobres de Brabante e da Diocese de Liège como mulieres sanctae,
mulheres estas que competem com os antigos padres do deserto como Vitae
matrum.

45

O ápice da vida devocional de Marie estava no sacramento da

Eucaristia: “No final de sua vida, ela não absorvia nenhum alimento a não ser o
pão eucarístico que supria suas forças e o vinho do cálice que a enebriava e
42

André VAUCHEZ, Saints, Prophètes et Visionnaires – Le pouvoir surnaturel au Moyen Age,
p. 175.
43

O catarismo nasceu no século XI em Limousim, na França e se estendeu no sul da França
(Toulouse, Carcassonne, Foix e Bésiers) até o século XII. A doutrina dos Cátaros baseava-se
em um dualismo que afirmava a existência de dois princípios: o do Bem, criador do mundo
espiritual, e o do Mal, criador do mundo material.
44

A distinção, a eficácia e a validade entre aquelas beguinas que viviam em comunidades
disciplinadas e submetidas a ordens e congregações reconhecidas pela Igreja, e aquelas que
viviam em comunidades independentes, eram as frentes de tensão na relação entre a Igreja
estabelecida e a vida apostólica das mulheres santas, chamadas beguinas.
45

No prólogo de Jacques de Virty, a referência é atribuída a São Jerônimo no Vitae patrum
aegyptiorum e a Gregório, o Grande no Vitae patrum italicorum.
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rejubilava sua alma.”46 Elizabeth A. Andersen aponta para uma aproximação,
ainda que não conclusiva a respeito da possibilidade de uma similaridade, na
vida de mulheres santas, entre Marie de Oignies e Mechthild de Magdeburg:
“Neste contexto é interessante notar que a única ocasião que Mechthild se
dirige a seus seguidores beguinos diretamente é no capítulo no qual ela os
leva a prestar atenção no espírito por meio do qual eles recebem a
eucaristia”.47 Eis o trecho do Das flieBende Licht der Gottheit citado pela
autora:

O ir vil torehtigen beginen, wie sint ir also vrevele, das ir vor únserm almehtigen
rihter nit bibenent, wenne ir gottes lichamen so dikke mit einer blinden
gewonheit nemment! Nu ich bin die minste under úch, ich mĤs mich schemmen,
hitzen und biben. (MM, III, 15)
Ó vocês terrivelmente tolos beguinos, como podem ser tão insolentes para não
tremerem diante de nosso onipotente Juiz, já que recebem com tanta
freqüência [intensidade] o Corpo de Deus com hábito cego. Apesar de eu ser a
menor entre vocês, eu me envergonho, ruborizo e tremo.

E, abordando o mesmo tema de devoção e recebimento da Eucaristia,
Mechthild se dirige às irmãs da comunidade de Helfa, no livro VII:

Wie ein mensche sin herze sol besehen, eb das er ze gottes tische ge
Como se deve examinar o seu próprio coração antes de ir para a mesa de
Deus
Ir wellent lere haben von mir und ich selber ungeleret bin. Des ir ie gerent, das
vindent ir tusentvalt in úweren büchen.
Vocês querem receber instrução de mim, mas eu mesma sou inculta. O que
vocês estão buscando, poderão encontrar mil vezes melhor em seus livros.
Wenne ich arme dar zü gan und müs enpfahen den lichamen únsers
herren, so besihe ich das antlitze miner sele in dem spiegel miner súnden. Da
sihe ich mich inne wie ich gelebet habe, wie ich nu lebe und wie ich noch leben
wil. In disem spiegel miner súnden da sihe ich niht inne denne owe und owe. So
wirf ich min antliz zü der erden und klage und weine, eb ich mag, das der ewig
unbegriffelicher got also güt ist, das er sich wil neign in den unvletigen pful
46

André VAUCHEZ, Saints, Prophètes et Visionnaires – Le pouvoir surnaturel au Moyen Age,
p. 184.
47

Elizabeth A. ANDERSEN, The voices of Mechthild of Magdeburg, p. 67.
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mines herzen. So gedenke ich alsus, das billicher were nach rehte, das man
minen lichamen zuge zü dem galgen als einen diep, der sinem rehtem herren
verstolen hat den túren schatz der luterkeit, den mir got in dem heligen toffee
hat gegeben. (MM,VII, 21)
Sempre que eu, na minha indignidade, estou na iminência de ascender
e receber o corpo de nosso Senhor, eu examino a imagem de minha alma no
espelho dos meus pecados. Lá eu me vejo da maneira como vivi, como estou
agora vivendo, e como viverei no futuro. Nesse espelho dos meus pecados não
vejo nada além de dores e infortúnio. Então eu lanço meu rosto ao chão e
choro queixosamente, se posso, porque o eterno incompreensível Deus é tão
bondoso que quer curvar-se até o poço imundo do meu coração. Vem-me
então à mente que na justiça seria mais satisfatório se alguém arrastasse meu
corpo até a forca, como um ladrão que roubou de seu senhor correto o tesouro
precioso da pureza, o qual Deus me deu no sagrado batismo.

A inserção de Mechthild, direcionada tanto aos beguinos quanto às
irmãs de St. Mary de Helfa, sobre a condição espiritual e devocional para o
recebimento da Eucaristia está na percepção de alguém que instrui aqueles
que recebem com tanta freqüência o Corpo de Deus, mas com hábito cego. A
condição de magistra lhe dá condições de uma autoridade, uma instrutora que
ensina o que se passa em sua alma examinando a imagem de sua alma no
espelho de seus pecados. No exame da alma ela só vê sofrimento, infortúnio.
Então, nessa alma lançada ao chão em lamento e lágrimas, das der ewig
unbegriffelicher got also güt ist, das er sich wil neign in den unvletigen pful mines
herzen / o eterno incompreensível Deus é tão bondoso que quer curvar-se até o poço
imundo do meu coração. Mechthild refere-se ao desejo de Deus inserindo-se na

alma. Misericórdia no ato de infusão amorosa.
Existem controvérsias frente ao desconhecimento da etimologia da
palavra beguina e o sentido dessa terminologia no contexto histórico e
geográfico da afirmação da existência de movimentos religiosos “iniciados por
mulheres chamadas beguinas, na Alemanha”48, que não possuíam regras
definidas, não estavam ligados a nenhum santo como fundador da comunidade
em que viviam, não buscavam autorização das hierarquias religiosas vigentes,
não possuíam constituição própria. As beguinas eram denominadas, também,
santas, devotas, reclusas.49 A discussão sobre a origem, etimologia e
48

Elizabeth A. ANDERSEN, The voices of Mechthild of Magdeburg, p. 62.

49

Cf. Richard W. SOUTHERN, Western Society and the Church in the Middle Ages, p. 321.
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fundamento do termo beguina era intensa desde o século XII, porém
inconclusiva. A vida de Marie de Oignies como uma hagiografia exemplar de
uma beguina capaz de combater a heresia dos Cátaros no Sul da França é um
paradoxo para os estudiosos que consideraram a etimologia da palavra
beguina como um abreviamento do termo em Latim, al-bigen-sis, que não
necessariamente significa heresia, mas está ligado ao sentido herético das
seitas do Languedoc constituídas pelos albigenses.50 O termo pode ser, ainda,
derivado da cor das roupas penitenciais (sub habitu begginali) que usavam, o
bege (beige), porém haviam variações de cores nas roupas de acordo com o
lugar em que viviam. No Magdeburger Schoppenchronik, de 1319, o relato era
de que as beguinas usavam capuz como os religiosos da ordem dos
Dominicanos e faixas pretas, enquanto outras usavam cinza como os
Franciscanos e andavam descalços.51
Mechthild, no livro V, recomenda simplicidade, como conceito de
humildade (demútekeit) inferior, no vestir-se àqueles que seguem uma vida
religiosa, apontando para a dinâmica e a tensão entre corpo e alma. Nesse
capítulo ela trata da profundidade da alma (Ela [a alma] afunda com grande
animação no local mais fundo que Deus criou em seu poder) e possui mais força do

que o corpo e, para ela, as roupas devem ser simples porque são, na verdade,
vestes da profundidade da alma, isto é, desse lugar mais fundo criado por
Deus:
Der licham sinket Εch vil sere, wenne er sinem viande dienet und verswiget
und sine vrúnde got ze eren vermidet. Die sele sinket noch fúrbas, wan si merer
math hat denne der licham. Si sinket mit grossem vlisse in die nidersten stat,
die got in siner gewalt hat. O, wie getar ich dise stat den nemmen, die der
sinkenden diemͿtekeit nit erkennent.
50

Numerosos e fortes no Languedoc, os cátaros puros receberam o nome de albingenses em
memória do colóquio ocorrido em 1176, em Albi, que revelou a força do catarismo ou
albigenismo na região de Lombers. Surgido em 1181, o termo ‘albigense’ foi usado por todos
os cronistas da cruzada que o Papa Inocêncio III desfechou contra os cátaros languedocianos
após o assassinato de seu legado Pierre de Castelnau (1208), pelo qual Raimundo VI, conde
de Toulouse, foi considerado responsável. Conduzida por Simon de Montfort, essa cruzada dos
albingenses (1209-1229) encerro-se com a expedição de Luís VIII (1226), que se apoderou da
maior parte do condado de Toulouse. A despeito dessa cruzada sangrenta, os albingenses
prosseguiram suas atividades até 1244, quando a tomada de Montségur foi um golpe fatal no
albigenismo. Cf. Jacques LE GOFF, A Civilização do Ocidente Medieval, p. 82.
51

Cf. Elizabeth A. ANDERSEN, The voices of Mechthild of Magdeburg, p. 63.
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Dú erste demͿtekeit lit us uswendig an den kleidern un an der wonunge,
das die messig und geistlich gesnitten un genejet sin und doch reine. (MM,
V,4).
O corpo, também, desce muito quando serve ao seu inimigo (a alma), obedece
sem reclamar, e evita seus amigos pela honra de Deus. A alma desce ainda
mais devido a possuir mais força que o corpo. Ela afunda com grande
animação no local mais fundo que Deus criou em seu poder. Ó, como ousaria
eu dizer o nome deste lugar a quem nada sabe sobre humildade inferior.
A primeira humildade é externa, tem a ver com a moradia e roupas da
pessoa – apropriadas e espiritualmente cortadas e costuradas, e, sobretudo
limpas.

Neste capítulo Mechthild fala do poder do Amor que multiplica, ilumina a
alma, ensina os sentidos e faz parte das virtudes. O amor está acompanhado
da humildade inferior, que é aquela que não é alterada pela arrogância no
desenvolvimento da vida espiritual e da castidade pura. Tanto a mais profunda
humildade quanto a castidade pura estão submetidas ao amor que

[...] wandelet dur die sinne und stúrmet mit ganzen tugenden uf die sele. Die
wile das die mine wahset an der sele, so stiget si mit girekeit uf zĤ gotte und
breitet sich alvlissende gegen das wunder, das ir gemuszet. Si smlezet sich dur
die sele in die sinne: so mĤs der lichame Εch sin teil gewinen, also das er wirt
gezogen an allen dingen. (MM, V, 4)
[...] passa pelos sentidos e toma a alma de assalto com todo seu poder. Todo o
tempo em que o amor crescer na alma, ascenderá a Deus ansiosamente e,
ricamente fluente, abrir-se-á para receber a maravilha que se aproxima. Ele
dissolve-se através da alma nos sentidos. Então o corpo recebe sua parte, e
assim este é refinado em relação a todas as coisas.

Mas a alma nunca pode estar preenchida totalmente com o amor divino,
pois ela está sempre tentada pelas coisas terrenas e está cheia do falso amor,
daí a necessidade da humildade inferior ou profunda, e Mechthild questiona:
Como ousaria dizer o nome deste lugar a quem nada sabe sobre humildade inferior.

Para nossa pesquisa, encontramos em Mechthild, na especulação em
torno das fontes e origens da palavra ‘beguina‘, um requisito influenciado pelos
hábitos constitutivos das ordens religiosas reconhecidas da época. As roupas
limpas, cortadas no padrão religioso correspondiam a mais baixa humildade, o
mínimo com o qual a alma deve se vestir no lugar em que ela afunda Deus prá
dentro dela: no local mais fundo que Deus criou em seu poder.
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Reconhecemos, aqui, uma mulher que escreve sobre o lugar de Deus na
alma, subsidiada pelas ordens legítimas em seu hábito externo que passa a ser
um reflexo de uma alma que é continuamente e profundamente mínima em sua
experiência direta com Deus. Essa humildade inferior está elencada como uma
explicação projetada em quatro tipos de humilhação necessários para que a
alma rica em amor desça e retire-se do que Deus faz a ela por amor, pois

Das ist, das die sele so sere durschinen ist in der hitze der langen minne und
also unmehtig worden ist in der um behalsunge der heligen drivaltekeit, so
beginnet si ze sinkende und ze kͿlende, als die sunne von de hochsten stat
hernider gat und sinket untz in die naht. Weis got, also wirt es an der sele und
Εch am libe vollebraht. (MM, V, 4)
quando a alma está impregnada pelo calor radiante do grande amor e assim
desmaia no abraço da Santíssima Trindade, ela começa a baixar e esfriar,
como faz o sol quando desce de seu ápice e vai para dentro da noite. Deus
sabe, isto é o que acontece à alma e também ao corpo.

A alma, impregnada pelo calor radiante do grande amor e desmaiada no
abraço da Trindade de Deus, é protegida pela humildade inferior e se recolhe.
Externamente, as roupas são simples e purificadas. Em relação aos outros,
essa humildade da alma se refere a uma disponibilidade ao outro: das die
minnesam sin in allen nͧten un zĤ allen dingen. Hie von wahset sú helige gottes minne
(MM,V,4) que esteja amavelmente dedicada a todas as necessidades e em todas as
coisas. Disto cresce o santo amor de Deus. E, em relação aos sentidos, a alma

deve fazer uso apropriado deles em todas as coisas e amar na medida justa. Aí
então, segundo Mechthild, a quarta humildade inferior, que mora na alma,
acompanha-a até o paraíso e a traz de volta ao abismo. Ela é o movimento do
próprio amor divino que a faz temer o paraíso. E, nesse movimento realizado
pela alma que ama, a humildade inferior a coloca no devido lugar no qual uma
pessoa religiosa se encontra após ser atingida pelo amor de Deus: no
sofrimento da espera, pois nesse lugar
Aber die sele ist also schͧne in irme lichamen als in dem himmelriche, si
ist aber also gewis nit,si ist aber also kͿne, si ist aber also stark nit,si ist also
gewaltig, si ist aber also stete nit,si ist also minnesam, si ist aber also vrͧlich
nit,si ist also milte, si ist aber also rich nit,si ist also helig, si ist aber also
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unschuldig nit,si ist also gnͿglich, si ist aber also vol nit; dis ist alleine dú sele,
dú hie durvlossen ist mit der diemútigen gottes liebe. (MM,V,4)
A alma é tão bonita em seu corpo como o é no paraíso, mas não tão
segura, ela é tão aventureira, mas não tão forte, ela é tão poderosa, mas não
tão constante, ela é tão amorosa, mas não tão feliz, ela é tão generosa, mas
não tão rica, ela é tão sagrada, mas não tão inocente, ela é tão contente, mas
não tão preenchida; aquela alma somente está satisfeita quando é aqui
inundada pelo humilde amor de Deus.

A sabedoria de Mechthild sobre o hábito das pessoas religiosas está na
humildade inferior, conduzida pelo amor de Deus na alma, que a informa de
sua insatisfação contínua (da alma) na espera da humildade constituída pelo
humilde amor de Deus que veste a alma no exato lugar em que ela O encontra:
no abismo em que a alma deseja o mesmo desejo de Deus.
O estatuto de muliere religiosae sintetizado aqui, com a intervenção dos
livros de Mechthild, é intencional, pois, a hipótese de que Mechthild pode ser
considerada uma beguina é razoavelmente discutida e praticamente conclusiva
entre os pesquisadores da mística feminina medieval no século XII e XIII. Esta
conclusão não é histórica, mas é constatada por alguns estudiosos52 a partir de
menções à sua comunidade beguinal como magistra em seu livro:

In miner geselleschaft ist ein geistlich mensch, Von dem lide ich manig not dur
sine bͧsen sitten, also das mir der mensche an keinen dingen volgen wil. Das
klagete ich gotte mi taller miner gerunge und wunderte mich sere, wa von dis
mͧhte sin. Do sprach únser herre: “Sich, was es werret.” (MM, VI, 7)
Em minha comunidade há uma pessoa religiosa que me causa muita aflição
devido à sua disposição contrária. Esta pessoa não aceita me obedecer em
qualquer coisa.53 Reclamei a Deus com muita intensidade e fiquei perplexa
como isto poderia ser. E nosso Senhor disse: “Veja o que está causando o
problema.”

E, no mesmo livro:
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Cf. Herbert GRUNDMANN, Zur Geschichte der Beginen im 13.Jahrhundert, pp.201-21.
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“Isto é uma indicação que Mechthild serviu uma vez como a superiora de uma comunidade
beguina.” Cf. Nota explicativa na versão em inglês The Flowing light of the Godhead, p. 360.
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Ich bitte dich, lieber herre, vúr mine gaden, das du uns allen die tugende
wellist geben, die únser leben reinigen und heligen, dir ze lobe und ze helfe der
heligen cristanheit. Nu enpfah, herre, hútte dis gebet und min clage und gewet
mich nach dinen gnaden, amen. (MM, VI, 37)
Eu rezo a você, querido Senhor, por todas minhas companheiras,54 que
você possa conceder a todas nós as virtudes que purificam e santificam nossas
vidas para seu louvor e para o benefício do Cristianismo Sagrado. Receba
hoje, Senhor, esta oração e meu lamento, e ouça e responda-me conforme sua
graça. Amém.

No próximo capítulo vamos apresentar o contexto mais específico que
se refere aos escritos das mulheres místicas no século XIII, focando as
características desses registros com as aproximações e similaridades ao livro
de Mechthild, e apresentar o pouco que sabemos sobre sua vida que nos é
apresentada no Das flieBende Licht der Gottheit. Nesse caso, dou o título ao
próximo capítulo de Mechthild por Mechthild.

54

Neumann (nota em VI 37, 63) comenta que, se este capítulo foi escrito antes de Mechthild ter
entrado no convento Cisterciense em Helfta, “companheiras” (gaden) refere-se às beguinas
com quem ela viveu. Cf. Nota explicativa na versão em ingles The Flowing light of the
Godhead, p.363.

66

CAPÍTULO II
Mechthild por Mechthild

Eu, ser humano pecador, lamento e confesso a
Deus todos os pecados pelos quais sou culpada
aos olhos de Deus. Confesso e lamento todas as
boas obras que não realizei. Confesso e lamento
aqueles pecados que cometi quando não sabia o
que era o pecado. Confesso e lamento aqueles
pecados muito piores que cometi com
conhecimento, maldade e ativamente e por
vaidade.(MM, VII,38)

Junto com Mechthild de Magdeburg, as beguinas foram mulheres que
viveram nos séculos XII e XIII, época de crise, caos, guerras, disputas, a partir
das quais, o espiritual e intelectual estão sendo invocados nos monastérios e
universidades. Neste ambiente, belicoso e caótico, essas mulheres viveram em
comunidades ou em grupos, submetidas ou não aos orientadores espirituais
das ordens religiosas vigentes. Dedicaram suas vidas de forma apostólica e
esse movimento veio a se estender por toda Europa: França, Holanda, Itália,
Vale do Reno, Baviera. Segundo o Concílio de Viena, em 1311/12, esse modo
de vida deveria ser proibido definitivamente e excluído da Igreja de Deus.
Elegeram como mestras, Marta e Maria, em uma atitude devocional de ação e
contemplação. O trabalho intelectual dessas mulheres vem sendo estudado por
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pesquisadores contemporâneos de maneira incisiva. Dentre elas, consideradas
mães das línguas européias, pois escrevem em vernacular, estão Hadewich de
Ambers e Marguerite Porete. 1

O efeito devastador do Amor consumado de
Mechthild, Hadewich e Marguerite

Mechthild de Magdeburg, Hadewich de Ambers e Marguerite Porete
integram um grupo de mulheres beguinas cujos escritos suplantam algumas
características comuns, dentre elas: a presença da experiência carnal e
espiritual no caminho para a experiência de união com Deus. Eros e agape
regem a união da alma com Deus e os relatos dessa união, no âmbito das
beguinas, se sustentam com a influência da tradição monástica cistercience, a
partir da interpretação literal e antropomórfica da linguagem bíblica,
principalmente do Cântico dos Cânticos, iniciada por Orígenes e continuada na
Idade Média por São Bernardo de Claraval. O fino amor, o amor cortês, o
desejo, a distância, a falta, a loucura, o amor violento, o amor insano, o
verdadeiro Amor, o aniquilamento estão lavrados na linguagem da experiência
do amor de Deus na alma. Uma linguagem muito distante da linguagem scholar
da época, mas que a contem em si mesma. McGinn2 aponta uma diferença
importante em relação a essas influências: tanto os autores da escola
monástica do século XII sobre o Cântico dos Cânticos, quanto as mulheres
místicas do século XIII, estavam convencidos de que o verdadeiro amor de
Deus envolvia o sentido de violência e veemência, como a violentia caritas de
Ricardo de São Vítor, por exemplo; mas a linguagem das mulheres religiosas
ultrapassava a linguagem masculina na ênfase que era dada por elas no efeito
devastador da loucura de amor. O amor esponsal entre Deus e a alma, para
1

Esta forma de vida religiosa, extra-claustro e semi-religiosa, teve sua origem nos países de
língua germânica, no vale do Reno, como é o caso de Hadewijch de Amberes, Beatriz de
Nazareth e Matilde de Magdeburgo, no século XI e XII; Ângela de Foligno, no final do século
XIII, e Catarina de Siena, no séc. XIV, na Itália; na França, Margarida de Oingt (Lyon) e
Marguerrite Porrete (Valência); na Inglaterra (séc. XV), Juliana de Norwich.; Guilherma de
Bohemia que viveu em Milão em 1260, como beguina. Cf. Vitória CIRLOT & Blanca GARÍ, La
Mirada Interior/escritoras místicas e visionárias en la Edad Media, pp. 12-5.
2

Cf. Bernard McGINN, The Flowering of Mysticism, p. 228.
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elas, não era somente o amor de uma alma finita direcionada a algo infinito; o
amor mútuo (amor mutuus) presente na teologia da mística monástica é o amor
esponsal entre Deus e o homem no qual está o mais pleno e mais elevado de
todos os afetos (affectus). Mechthild, Hadewich e Marguerite descrevem essa
mutualidade como contínua e verdadeiramente única: uma união de
profundidade abissal na qual a alma torna-se completamente equalizada ao
Amado e ao Amante Infinito.
Hadewich de Ambers3, cujos escritos encontram-se traduzidos para o
português na edição brasileira assim intitulada Deus, Amor e Amante4, é
considerada beguina e seus escritos não foram de grande interesse até o
século XIX, assim como os de Mechthild de Magdeburg. Nessa tradução,
encontramos nas palavras de Jan de Ruusbroeck (1291-1381), o admirável,
que pertenceu à tradição neerlandeza, ministro em Bruxelas, um elogio á
Hadewich:

Assim se expressa uma santa e gloriosa mulher chamada Hadewich, autêntica
mestra. Pois seus livros são de boa e sã doutrina, procedente de Deus e
revelada por ele. Foram confirmados pela virtude de Deus, examinados em
Nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. Tenho por segura a doutrina
de Hadewich como a de São Paulo, apesar de que não beneficia à maioria
porquanto muitos não podem entender seu ensinamento por terem obscurecido
o olho interior. 5

Deus, Amor e Amante possui quatro manuscritos. O primeiro contém 45
poemas em Estrofes (Strophische Gedidichten) adaptados na linguagem do
3

Não sabemos nada a respeito da biografia de Hadewich, apenas algumas menções de sua
vida em seus manuscritos que aparecem em algumas bibliotecas religiosas no século XV. No
século XIX, alguns estudiosos redescobrem suas cartas, poemas e visões. Um dos
manuscritos (o de Louvaina) está nomeado como “a bem aventurada Hadewich”, qualidade
atribuída às beguinas: Foi ela quem deu a maior contribuição à nascente corrente espiritual
nórdica, habitualmente chamada dos renano-flamengos (os países baixos - nederland - são
designados, na época, como a Holanda, Bélgica e a região de Flandres ou província
Flamenga). Hadewich era de Amberes, falava e escrevia no dialeto da Província de Brabante, o
chamado médio-neerlandês. Cf. HADEWICH DE AMBERS, Deus, Amor e Amante, pp. 5-8.
4

A tradução brasileira é de Roque Frangiotti, de um livro traduzido como “Cartas” do antigo
médio-neerlandês e apresentadas por Pablo Maria Bernardo sob o título: Dios, amor y amante.
5

HADEWICH DE AMBERS, Deus, Amor e Amante, p.6. Cf. também Elizabeth A. ANDERSEN,
The voices of Mechthild of Magdeburg, p.39. As cartas de Hadewich, dirigidas provavelmente à
sua comunidade, devem ser entendidas dentro dos limites da tradição didática e epistolográfica
cristã, que se iniciou com as Cartas de Paulo no Novo Testamento.
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amor lírico cortês trovadoresco, na qual o cavaleiro, a serviço de Deus, é
portador do amor (minne) da dama. Hadewich expressa, desta forma, sua
experiência espiritual pessoal. O segundo manuscrito está composto em 29
poemas em duo (Mengelgedichten) caracterizados por uma discussão sobre a
natureza da verdade no amor (minne) e sobre o que o amor exige de nós.
Hadewich se coloca, nesse lugar, como alguém que ensina. O terceiro é um
livro de visões (Visioenenboek), está escrito em prosa e é um registro de
revelações próprias. As narrativas excessivas e extáticas são comparadas aos
registros das mulheres santas de Liège. O encontro de Hadewich com Cristo,
enquanto seu noivo divino, é descrito em termos físicos e muitas de suas
visões são apocalíticas em sua natureza. E, finalmente, o quarto manuscrito
contém 31cartas (Brieven) doutrinárias e intencionais apesar de seu caráter
pessoal. As cartas e as visões de Hadewich são vistas como complementares
por alguns pesquisadores6 que formalizam o êxtase contemplativo em
momentos de graça e antecipam o amor (minne) no contexto de tormento e
miséria mundana. Transcrevemos, em seguida, parte da carta 11 de Hadewich
de Amberes:

Desde a idade de dez anos urgiu-me e pressionou-me tanto o amor mais
violento que teria morrido nos dois anos seguintes se Deus não me tivesse
dado uma força superior à das pessoas comuns e não houvesse recriado
minha natureza com seu próprio ser. Deu-me muito cedo a inteligência,
iluminada, em parte, com numerosas e formosas revelações. Já havia recebido
dele vários dons preciosos para advertir sua presença e para que ele me
instruísse. Por tudo o que decifrava entre ele e eu nesta vivência do amor,
porque os amantes não costumam esconder um do outro, mas compartilhar
muito, o que se dá na experiência íntima que fazem juntos, um desfruta do
outro, come-o, bebe-o e o engole inteiramente....7

E, na mesma carta, Hadewich define a sua relação interna com esse amor, sua
incapacidade em recebê-lo intercalada com o silêncio de sua confissão:

Assim sou eu. No fundo não creio que Deus receba de mim o amor
maior, porém, tampouco creio que exista uma só pessoa da qual Deus receba
6

Kurt RUH, Frauenmystik und Franziskanische Mystik der Frühzeit, p. 209, vol. II.

7

HADEWICH DE AMBERS, Deus, Amor e Amante, p. 85.
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mais amor do que de mim. Em certas horas o Amor me ilumina e vejo o que me
falta e como não respondo a meu amado na forma que merece. Contudo, em
outros momentos, a suave natureza do Amor me cega, porque o saboreio e o
sinto. Então, vejo-me cheia e, em certas horas, silenciosamente confesso que
ele me basta.8

Marguerite Porrete, beguina francesa de Hainault, valenciana, morta
pela Inquisição em 01/06/1310, em Paris, escreve o Le mirroir des âmes
simples et anienties e qui seulement demourent em vouloir et desir d’amour.
Não há registros sobre sua história de vida. O diálogo entre o amor, a alma e a
razão constrói o movimento central da linguagem do Le mirroir. O amor (Dame
Amour) e a alma (L’âme) podem ser identificados como os autores do livro que
são também Deus, e, o amor (Dame Amour) é, ainda, a força dentro da alma
responsável pelo aniquilamento da alma e de Deus. A razão aparece como a
principal opositora ao amor com a qual a alma entra em duelo para que ela (a
razão) seja vencida no processo de aniquilamento, ainda que Marguerite
descreva a paradoxal participação da razão na descrição da ação
transformadora no Le mirroir.9 As almas simples e nadificadas são aquelas que
ultrapassam as próprias virtudes e a própria razão no movimento de
despreendimento e aniquilamento total, pois é no lugar desta nadificação que
se encontra o espelho que reflete Deus. E Marguerite, vai dizer no Le mirroir,

quando o amor me viu pensar em si por causa das virtudes, ele não se recusou
a mim por causa das virtudes, mas antes, me retirou do humilde serviço delas,
para me conduzir à escola divina, e lá me reteve sem nenhum serviço a fazer,
e lá fui saciada e preenchida.
Pensar não vale aqui mais nada
Nem trabalhar, nem falar.
O Amor me leva tão alto
- Pensar não vale aqui mais nada Por seus divinos olhares,
Que não tenho nenhum desejo.
8

HADEWICH DE AMBERS, Deus, Amor e Amante, p. 86.

9

Cf. MARGUERITE PORETE, Le mirroir dês ames simples et anèanties.
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[..............................................]
Oh, bem amado, tu me possuíste em teu amor,
Para me dar teu grande tesouro,
Que é o de dar-te a ti mesmo,
Tu, a divina bondade.
E se o coração não pode dizer,
Um puro nada querer o adivinha,
Ele que tão alto me fez subir,
Por uma união de coração a coração
Que jamais devo revelar.10

A similaridade da linguagem de Marguerite com a de Hadewich e
Mechthild sustentam maneiras inusitadas na desconstrução conceitual schoolar
da época. Ainda, no Le Mirroir

Oh, bem amado, que dirão as beguines,
As pessoas de religião,
Percebendo a excelência de vossa divina canção?
As beguines declaram que sou desgarrada,
E os padres também, os clérigos e os pregadores,
Os agostinianos, os carmelitas e os irmãos menores!
Porque o estado do qual eu falo, é o amor consumado,
Sem salvar a Razão deles, que os faz dizer isto.11

O amor consumado: este é o estado do qual as mulheres santas e
místicas falam. Quando o amor é consumado, já não existe mais razão, ou
10

MARGUERITE PORETE, Le mirroir dês ames simples et anèanties, p.206.

11

Ibid., p.208.
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melhor, a razão não mais existe. O conhecimento se dá na união mística –
impossibilidade de conceber ou descrever. E, então essas mulheres santas
ousam na negação de seus escritos nos quais a infinita falta revela a alma,
colocada no mistério profundo da infinitude e do eterno, de onde, o
aniquilamento da criatura conduz não à presença de Deus, ao contrário,
conduz ao nada que, para elas, constitui o caminho mais verdadeiro para Deus
e que ultrapassa toda e qualquer imagem de Deus assim como “a idéia de
Deus limitada pelas razões e aspirações humanas.”12
No Das FlieBende Licht der Gottheit a suspeita de heresia e a posição
de Mechthild frente à maneira como seus escritos serão recebidos são
apontadas em alguns livros: no capítulo 26, o último do livro II – Von diseme
bĤche und vonden schribern dis bĤches / Sobre este livro e os escritores deste livro -

Mechthild diz que foi alertada a ter cuidado ao escrever pois ele poderia ser
queimado e, entristecida, ela reza a Deus, pois sabe que é em sua honra que
ela escreve e

Do offenvarte sich got zehant miner trurigen sele und hielt dis bĤch in siner
vordern habt und sprach: “Lieb minú, betrͿbe dich nit ze verre, die warheit mag
nieman verbrennen.Der es mi runs miner hant sol nemen, der sol starker denne
ich wesen. Das bĤch ist drivatig und bezeichent alleine mich. Dis bermit, das
hie umbe gat, bezeichent min reine, wisse, gerehte menscheit, die dur dich den
tot leit. Dú wort bezeichent mine wunderliche gotheit; dú vliessent von stunde
ze stunde in dine sele us von minem gͧtlichen munde. Dú stimme der worten
bezeichent minen lebendigen geist und vollebringet mit im selben die rehten
warheit. Nu sich in allú disú wort, wie loblich si mine heimlichheit meldent, und
zwivel nit an dir selben!” (MM, II,26)
Imediatamente Deus se revelou à minha alma sem alegria, segurou este livro
com sua mão direita, e disse: “Minha querida, não se entristeça, ninguém pode
queimar a verdade. Para que alguém tome este livro da minha mão, ele
precisaria ser mais poderoso do que eu. O livro é trino e retrata somente a
mim. O pergaminho incluso nele indica minha humanidade pura, branca, justa,
que por sua causa levou a morte. As palavras simbolizam minha maravilhosa
Deidade. Ela flui continuamente [de hora em hora] para sua alma, desde minha
boca divina. O som das palavras é um sinal do meu espírito vivo e através dele
obtém a verdade genuína. Agora, examine todas estas palavras, como elas
proclamam admiravelmente meus segredos pessoais, e, portanto, não tenha
nenhuma dúvida sobre você!”
12

Cf. Bernard McGINN, The Flowering of Mysticism, p.228.
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Mas Mechthild insiste em dizer a Deus que ela não é um homem erudito. E,
como Deus pode supor que alguém iria acreditar que Ele poderia construir ein
guldin hus gebuwen und wonest da erlich inne mit diner mĤter und mit allen creaturen
und mit allen dinem himelschen gesinde? (MM, II,26) uma casa de ouro sobre lama
imunda, e, que realmente mora ali com sua mãe, com todas as criaturas, e com sua
corte celestial? E Deus responde a ela:

“Tohter, es verlúret manig wise man sin túres golt von verwarlͧsi in einem
grossen herwege, da er mitte ze hoher schĤle mͧhte varen; das mĤs ieman
vinden. Ich habe von nature daz getan manigen trag, wa ich ie sunderliche
ganade gap, da sĤchte ich ie zĤ die nidersten, minsten, heimlichosten stat; die
irdeschen hohsten berge mͧgent nit enpfan die offenbarunge miner gnaden,
wan die vlĤt mines heligen geistes vlússet von nature ze tal. Man vindet
manigen wisen meister an der schrift, der an im selber vor minen Εgen ein tore
ist.[…] Das der ungelerte munt die gelerte zungen von minem heligen geiste
leret.” (MM, II,26)
“Filha, muitos homens sensatos, por causa da negligência numa larga estrada,
já perderam seu ouro precioso com o qual esperavam ir para uma escola
famosa. Alguém vai encontrá-lo. Por natureza eu já me comportei assim muitas
vezes. Onde quer que eu conceda favores especiais, eu sempre procurarei
para eles o lugar mais baixo, mais insignificante e mais desconhecido. As
montanhas mais elevadas na terra não podem receber as revelações dos meus
favores porque o curso de minha deidade espiritual flui, por natureza,
montanha abaixo. Pode-se encontrar muito professor erudito em escrituras,
que na verdade, é um idiota aos meus olhos. [...] Que a boca que não é erudita,
ajudada pelo meu Divino Espírito, ensine a língua erudita.”

Novamente, o lugar no qual Deus concede um favor especial (como receber e
escrever as revelações de seus dons) a alguém é no lugar, mais baixo, mais
insignificante e mais desconhecido. E Mechthild parece pedir a Deus em favor
daqueles que escrevem sobre Ele através dela, ou seja, seus escritos
coincidem com os daqueles que escrevem sobre Deus:

“Eya herre, ich súfzen und gere und bitte fúr dine schribere, die das bĤch na mir
haben geschriben, das du in Εch wellicst die ganade ze lone gbeb, die nie
menschen wart gelúhen; wan, herre, diner gabe ist tusent stunt me denne diner
creaturen, die si mͧgent nemen.” (MM, II,26)
“Ai de mim, Senhor, eu suspiro, desejo, e imploro em favor dos seus escritores
que escrevem este livro através de mim, que você considere dar-lhes, também,
como recompensa um favor que nunca antes foi concedido a seres humanos.
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Senhor, suas dádivas são mil vezes mais numerosas do que suas criaturas que
poderiam recebê-las.”

A dificuldade de Mechthild em sua conversa com Deus, já escrita no seu Livro
Divino, é o enfrentamento do dilema entre a revelação legítima do conteúdo da
teologia estabelecida em sua época por meio da Sagrada Escritura e o seu
saber teológico que é aquele saber que reside em sua alma, mas que coincide,
em relação ao conteúdo, com a história da salvação do mundo cristão
ocidental. O saber que reside em sua alma coincide com as palavras com as
quais Deus responde a ela que ama livremente:

Do sprach únser herre: “Si hant es mit guldinen bĤchstaben geschriben, also
sͧnt allú disú wort des bĤches an irem obersten cleide stan eweklich offenbar
in minem riche mit himmelschem lúhtendem golde ob aller ir gezierde wesen
geschriben, wan dú vrie mine mĤs ie das hͧhste an den menschen wesen.”
(MM,II,26)
Nosso Senhor disse: “Eles escreveram em letras douradas. Todas essas
palavras aparecerão escritas nas suas vestimentas externas, para sempre
visíveis no meu reino em ouro brilhante celestial acima dos seus adornos,
porque amar livremente deve ser sempre o valor maior para as pessoas.”

E, no momento em que nosso Senhor falava estas palavras para ela, Mechthild
viu a verdade gloriosa em sua excelência eterna: amar livremente.

Eya herre, ich bitte dich, das du dis bĤch wellest bewaren vor den Εgen der
valschen vare, wan si ist von der helle under úns komen; si wart nie user dem
himmelriche genomen, si ist gezúget in Lúcifers herzen und ist geborn in
geistlichem homĤte und ist gedrunten in dem has und ist gewahsen in dem
gewaltigen zorne als gros, da si des dunket, das kein tugent si ir genos. So
mĤssent gottes kinder under gan und mĤssent sich mit der smacheit verdruken
lan, wellent si di hͧhsten ere mit Jhesu enpfan. Ein helige vare mͿssen wir uf
úns selber ze allen stunden tragen, das wir úns vor gebresten bewaren. Ein
minnenklich vare sͧn wir zĤ únsern ebencristanen haben, so si missetĤnt, das
wir in das alleine getrúwelich sagen, so mͧgen wir manig unnútze rede
bewaren. Amen. (MM,II,26)
Ó Senhor, eu imploro que você conserve este livro longe dos olhos de astúcia e
maldade, pois isso veio para o nosso meio desde o inferno. Nunca foi tirado do
céu; foi gerado no coração de Lúcifer e nasceu do orgulho espiritual e foi
assoprado no ódio e cresceu tanto em raiva poderosa que imagina que
nenhuma virtude se lhe iguale. Portanto, os filhos de Deus devem perecer e
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permitir-se serem oprimidos em degradação se quiserem receber as mais
elevadas honras com Jesus. Uma vigília divina nós precisamos guardar sobre
nós mesmos em todas as horas para nos preservarmos de falhas. Deveremos
ter uma vigília amorosa em relação aos nossos irmãos Cristãos quando eles
cometerem algum deslize, que nós digamos a eles apenas aquilo que dizem
nossas boas intenções em relação a eles. Isso pode nos poupar muitos
discursos inúteis. Amem. (MM,II,26)

A verdade gloriosa em sua excelência eterna: esta é a resposta de Deus
na visão de Mechthild de Magdeburg que, no livro III, 20 escreve sobre como
Deus tinha prometido iluminar o Das FlieBende Licht der Gottheit com a luz dos
cinco profetas do Velho Testamento, para nós modernos, da Bíblia Hebraica.
As características que Mechthild identifica como próprias dos profetas
representam uma síntese das características dominantes em seus próprios
escritos: a intimidade (heimlickeit) de Moisés com Deus, a sua humilhação,
seus ensinamentos e, especialmente, a experiência de Deus face a face junto
com os diálogos de amor com Deus (das userwelte minnereden). Mechthild
pede a Deus que a proteja dos seus inimigos e detratores assim como Moisés
foi protegido por Deus dos Faraós. O Salmo de David é a segunda luz profética
que acompanha seus escritos com os quais ele instrui, lamenta, implora,
admoesta e louva Deus. A terceira Luz é a de Salomão na literalidade do
Cântico dos Cânticos, inspiração e empenho de expressão do amor entre Deus
e a alma. A quarta luz é de Jeremias: Jeremias lúhtet Εch sin teil, do er sprichet
Von únser frΕwen heinlikeit; wan also het mir got geseit (MM, III,20) Jeremias também
ilumina, de sua parte, quando fala sobre os segredos íntimos de Nossa Senhora;

Mechthild aqui está se referindo à Jr. 31,22: “Até quando você vai ficar
indecisa, filha rebelde? Porque Javé está criando uma coisa nova no país: a
mulher seduz o homem.” Sabemos que essa passagem foi interpretada pela
Teologia Patriarcal como uma profecia da Encarnação. E ela diz que Deus
contou a ela das er hette die luter kúscheit, die hͧhi der mine, und das er die marter
leit in cristanem gelΕben, den er nie gesach mit sinen fleischlichen Εgen (MM, III,20)
que Jeremias possuía a pura castidade, o mais perfeito amor, e que suportou grande
tormento na fé Cristã, a qual ele nunca viu com seus olhos terrenos. E em Daniel 14,

30: “O rei sentiu que a pressão era muita e, forçado, entregou-lhes Daniel”.
Mechthild sabe que Deus está do seu lado e diz em relação a Daniel:
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[…] das im got von gnaden under allen sinen vienden gab die spise na sele um
na libe. Also ze glicher wis ist mir unwirdigen in minen nͧten geschehen; des
hant mine viende ein kleine gesehen und mͧgent das nit erliden; darumbe
gebent si mir manige pine. (MM III, 20)

[...] Deus, em sua graça, deu-lhe alimento para a alma e corpo em meio aos
seus inimigos. A mesma coisa ocorreu comigo, por menos valor que eu tenha,
na minha angústia; meus inimigos notaram um pouco disto e não conseguem
tolerar; e assim infligem muito sofrimento em mim.

Seria importante mencionar, aqui, duas mulheres santas, cujas vidas e
obras mereceram o reconhecimento da igreja oficial, principalmente dos
autores e também homens santos pertencentes à sabedoria monástica da
época: Hildergard von Bigen (1098-1179) e Beatriz de Nazareth (1200-1268).
De acordo com alguns estudiosos, a diferença entre os escritos das beguinas
místicas e das mulheres místicas, profetas e visionárias, está na maneira como
descrevem as suas experiências na experiência direta de Deus: enquanto
Mechthild, Hadewich e Marguerite relatam a alma aniquilada tornando-se Deus,
Hildegard von Bigen, por exemplo, relata “a alma, no ápice de suas visões,
tornando-se parecida com Deus”.13 Acreditamos, sim, nas diferenças expostas
pelos schoolars modernos em relação aos escritos oficiais e os escritos não
legitimados dentro do debate acerca do conhecimento de Deus que se constrói
na Idade Média. Na verdade, essas mulheres santas, beguinas, místicas e
visionárias, portadoras de vozes proféticas, lavram em seus escritos, não
exatamente idéias portadoras desse mesmo conhecimento, mas escrevem
sobre suas experiências de união com Deus de maneira sensual e sofrida. A
história da salvação cristã é registrada em discursos femininos, categorizados
com a concepção do cúmulo do amor na mais reta e exata linguagem, sem
perder de vista, doutrinas, dogmas, hábitos religiosos, devoção, oração. A
graça divina é infusa e continua, e acontece na alma alternadamente, ora por
um amor próprio da alma, ora por um amor transcendente – um amor profundo
e insondável descrito como o deserto, como o abismo, como nada. É desse
amor que essa pesquisa trata, ou melhor, dessa alternância dinâmica entre

13

Emilie ZUM BRUNN, and Epiney-Burgard GEORGETTE (eds.), Women Mystics in Medieval
Europe, p. xxiv.
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instâncias amorosas que concebemos como eros e ágape na tradição cristã
ocidental.
Talvez a mais conhecida e extraordinária mulher, escritora, mística e
visionária, antecessora de Mechthild, Hildergard von Bigen, chamada “Sibila do
Reno”, abadessa de um mosteiro beneditino, Ruperstsberg, região renana,
morta em 1179, escreve, em latim, a partir de 1141, sua extensa obra14, depois
de experimentar, em suas visões, a ordem divina para escrever. Em Hildegard
o sentido profético de seus escritos é inseparável do sentido visionário. Para
ela, a experiência profética é abarcada pelo significado essencial da linguagem
original e primordial da alma antes do pecado – a palavra espiritual:

Um tempo depois vi uma visão maravilhosa e misteriosa, de tal modo que
todas as minhas vísceras estremeceram e a sensualidade de meu corpo foi
dissipada. Minha consciência se alterou de tal modo que quase desconhecia a
mim mesma. Gotas de chuva mansa derramaram-se carregadas da inspiração
de Deus na consciência de minha alma, como o Espírito Santo encharcou em
São João evangelista quando sugou do peito de Cristo a profundíssima
revelação, por meio da qual seu sentido foi tocado pela santa divinidade e se
revelaram os mistérios ocultos e as obras, contado assim: no princípio era o
verbo: Aquilo que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com
nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam: - falamos
da Palavra que é a Vida. (Jn, 1,1) [...] e eu entendi os escritos dos profetas, dos
evangelhos, as palavras de outros homens santos, aquelas de certos filósofos,
daqueles que não possuíam nenhum conhecimento humano [...] (Vita, II, XVI,
2-10)15

Hildegard Von Bingen escreve suas visões e afirma não perder sua
consciência no momento que ela as tem. Mas suas visões são contínuas e
simbólicas e vão se desdobrando em imagens e sendo relacionadas, pela
autora, aos acontecimentos reveladores do cumprimento escatológico na
história da criação e salvação.
Em nosso foco de pesquisa, os escritos de Hildegard von Bingen estão
situados numa linha inicial aos escritos das mulheres místicas femininas na
14

A obra de Hildegard von Bigen é assim constituída: Scivias (conhecimento dos caminhos),
Scito vias Domini [1141- 51] - (Conhecimento dos caminhos de Deus), Liber vitae meritorum
[1158-63] - (o livro dos méritos da vida) e o Liber Divinorum operum [1163-73] - (o livro dos
trabalhos divinos). Cf. Le prophétisme medieval d’Hildegard de Bingen à Savonarole, cap. 8,
em André VAUCHEZ, Saints, Prophètes et Visionnaires – Le pouvoir surnaturel au Moyen
Age,pp. 114- 133.
15

Cf. Vida ey visiones de Hildegard Von Bingen, traducción de Victoria Cirlot.
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Idade Média. Suas influências sobre os textos de outras mulheres, como nos
de Mechthild, ultrapassam as similaridades, em conteúdo e em forma,
elaboradas em suas visões e profecias. Sua obra abre um cenário de vozes
femininas que explodem e fecundam a idéia do saber humano em duelo com o
amor divino.
Beatriz de Nazareth (1200-1268)16 escreve Os sete graus do Amor - livro
traduzido para o latim (Seven manierem van minne)

17

, como o de Mechthild

que está focado no amor (minne) e é um texto mistagógico, isto é, um guia
pedagógico sobre o caminho para o contato direto com Deus, cujo atalho é,
também, o amor (minne) que ensina. Esta mistagogia é influenciada a partir de
conceitos originados nos escritos monásticos sobre caritas do século XII,
desenvolvido pelos cistercienses, especialmente São Bernardo de Claraval e
Guilherme de Saint Thierry e pelos Vitorinos (Hugo e Ricardo de São Vítor)
autores que também escreveram sob a influência da literatura secular do amor
cortês. Os sete graus do Amor antecipa, em prosa vernacular, o conceito do
inconseqüente desejo por Deus ansiado pela ausência do amado e angustiado
pela incapacidade humana de satisfazer Deus – amor nada comedido que
sustenta o paradoxo da dor e da alegria.
Enfim, a teologia amorosa das mulheres santas dos séculos XII e XIII,
especialmente a de Mechthild de Magdeburg, engendra a palavra de Deus
16

Beatriz de Nazareth nasce em 1200 em uma família rica e conhecida de Tienen, perto de
Louvaine. Seu pai, o abençoado Bartholomeus, funda três conventos cisterciences após a
morte de sua esposa em 1207 e torna-se cisterciense com seus quatro filhos. Beatriz é
formada uma criança religiosa, possui conhecimento considerável do Latim, estuda a arte de
copiar e manuscritos litúrgicos no convento de Rameia. Nesse convento, Beatriz “vê, com os
olhos de sua alma, a Trindade Sagrada circunscrita na hóstia divina.” Beatriz morre como
prioresa do convento de Nazareth fundado por seu pai, após ter vivido nos outros (Blomendael
e Maagdendael) Cf. Elizabeth A. ANDERSEN, The voices of Mechthild of Magdeburg, p.35
17

Os escritos de Beatriz de Nazareth estão no corpo hagiográfico, escrito em latim por
religiosos não místicos de diversas ordens constituídas e, dedicado às, então chamadas,
mulieres sanctae e suas vidas do século XIII. O acesso a essas obras é quase impossível no
Brasil. As indicações bibliográficas para algumas traduções referem-se a dois autores: Arnaud
D’ANDILLE, Vies de plusieurs saints illustres de divers siècle choisies et traduites; e Kurt RUH,
Geschichte der abendländischen Mystik. Vol.II: Frauenmystik und Franziskanische Mystik der
Frühzeit. O vitae diz respeito às seguintes beguinas: Marie de Oignies (1171-1213), Odila
(morta em 1220), Cristina de St. Trond (1150-1224), Margarida de Ypres (1216-1237) e as
seguintes monjas cisterciences: Ida de Nivelles (1199-1231), Lutgard de Aywières (1182-1246),
Alice de Schaarbeck (1215-1250), Beatriz de Nazareth (1200-1268), Ida de Lewis (morta em
1273), Ida de Louvain (1211-1290), Beatriz de Zwijveke (século XIII), Catarina de Parc-desDames (morta em 1300), Elizabeth de Spaalbeek (morta em 1304), Juette de Huy (morta em
1228) e Juliana de Mont-Cornillon (1193-1258). Ver também a síntese de Bernard McGINN
sobre esse vitae em The Flowering of Mysticism, pp.166-74.
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dirigida a cada autora. Palavra essa que Mechthild constrói, em sua obra,
dentro de uma perspectiva considerada como mística do amor - a mística
cortês. O movimento principal de sua linguagem se dá nas entranhas da
profundidade abissal tecida no desfalecimento de uma experiência extática
denominada aqui como o cúmulo do amor. O cúmulo do amor traduz o auto
aniquilamento de Deus mesmo como a luz fluente que desce na direção da
alma que afunda na dor:

O herre, ich kan dir in der tieffi der ungemischeten diemͿtekeit nit entsinken;
ͧwe ich dir in dem homĤte lithe entwenke! Mere ie ich tieffer sinke, ie ich sͿssor
trinke. (MM,IV,12)
Ó Senhor, nas profundidades da pura humildade eu não posso me distanciar
de você; aliás, pelo orgulho eu me extravio facilmente de você! Porém quanto
mais eu afundo, mais docemente eu bebo.

A transição de prosa para poesia muitas vezes indica um momento de
emoção intensificada ou um fechamento na tentativa de uma conclusão
poderosa e problemática, como na exposição ao “abençoado afastamento de
Deus” (selige gottes vroemdunge) pela qual a alma submerge em humildade
“para além” do Amante Divino.
O desejo de confessar, tecido na linguagem mergulhada no desejo de
amar, constrói a margem do discurso no conhecimento fundado na loucura do
amor e rompe as negociações comuns e ordinárias que supostamente
garantem a possibilidade do conhecimento, sem resistir ao imperativo divino da
luz que flui continuamente da cabeça de Deus desde sempre e eternamente.

Mechthild por Mechthild: O Das FlieBende Licht der Gottheit

O Livro de Mechthild é tudo que possuímos para apreender o pouco que
se sabe de sua vida. O Das FlieBende Licht der Gottheit é a única fonte capaz
de fornecer dados biográficos de Mechthild. Sua obra revelada por Deus foi
escrita em primeira pessoa e em língua vernacular. Nosso objeto, então, toma
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corpo de um objeto de investigação polêmica, seja no cenário da tradição
teológica ocidental, seja no cenário da tradição acadêmica, seja ainda nos
moldes de compreensão da condição humana e seu curso colocado pela
ciência moderna.

Vida e Obra na Trindade
As informações acerca da vida e obra de Mechthild estão compiladas
nos estudos mais recentes da história da literatura medieval alemã no contexto
da tradição ocidental. Autores como Neumann18 e Schmidt19 apontaram, no
texto de Mechthild, uma cronologia de sua vida a partir de suas próprias
referências, tais como: a sua idade, o tempo em que viveu a presença de Deus,
a idade em que saiu de casa e foi viver como beguina. As alusões a sua vida,
em seus livros, são raras e referem-se a tempo e lugares. Sua obra é
considerada como um dos primeiros livros escritos em língua vernacular na
Alemanha por uma mulher.
Mechthild de Magdeburg nasce em 1207 nas proximidades de
Magdeburg. Em 1230, ela deixa a casa dos pais, com 23 anos, para viver em
Magdeburg, como beguina. Em 1250, começa escrever. Escreve do livro I ao
livro V até 1259. Em 1260, fica doente e, possivelmente, passa uns tempos na
sua casa. Em 1270/71, o livro VI estava pronto. Em 1270 Mechthild entra para
o convento de Helfa. Entre 1270 e 1282, ela escreve o livro VII. Em 1282 ela
morre. Nada se sabe sobre sua origem e seus familiares;20 ela se refere a seus
pais apenas uma vez, em toda sua obra.

Ich bitte dich, heliger vatter von himmelrich, vúr alle die cristane selen, die hútte
von irme lichamen scheiden, das du, erbarmherziger got, ir behalter wellest sin
und urteilen si in das ewige lib. Eya lieber herre, erbarme dich úber die selen
18

Cf. Hans Neumann, Mechthild von Magdeburg, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters:
Verfasserlexikon, pp. 260-270, vol.6.
19

Cf. Mechthild von Magdeburg Das FlieBende Licht der Gottheit, Segunda revisão e tradução
com introdução e comentários de Margot Schimidt, p.397
20

Neumann sugere que Mechthild pertencia a uma família de posses, provavelmente fidalga a
serviço de guarda castelar (ritterliche Burgmannenfamilie) Na época essa condição social
possuía prestígio e posses de terras. Cf. Hans NEUMANN, Mechthild von Magdeburg, in Die
Deutsche Literatur dês Mittelalters, pp. 260-70, vol.6.
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mins vatters und miner mĤter und úber alle die sela, die in dem vegefür s, int;
lose si, herre, in dirre stunde dur dine here namen dri. Requiescant in pace.
Amen. (MM. VI, 37)
Eu rezo a você, santo Pai do paraíso, por todas as almas Cristãs que deixaram
seus corpos hoje, que você, misericordioso Deus, possa ser o Preservador
deles e dar-lhes a vida eterna. Ai, querido Senhor, tenha misericórdia das
almas de meu pai e minha mãe, e de todas as almas no purgatório. Liberte-os,
Senhor, neste momento através de seus três gloriosos nomes. Que eles
descansem em paz. Amém.

Mechthild conta, um pouco, sobre sua vida no longo primeiro capítulo do
livro IV: fala sobre os pecados que cometeu em sua infância, dos quais ela se
arrependeu e se confessou e, se assim não fosse, ela ficaria no purgatório por
dez anos. Dirigindo-se a Deus, ela diz que, mesmo se não tivesse sido
perdoada ela gostaria de ser atormentada, se assim fosse necessário, pois
agora (no momento em que escreve), já sabe que foi tocada pelo amor de
Deus. Ela enfatiza: Estou dizendo isso não pela razão, mas porque o amor me leva
a fazê-lo. Nesse capítulo (IV,I) ela enfatiza alguns acontecimentos de sua vida

quando inicia a vida religiosa e “deixa o mundo”. Nesse momento ela examina
seu corpo e sua alma e delata o conflito entre a experiência corpo/alma de uma
religiosa como ela: seu corpo, diz ela, estava bem armado contra sua pobre
alma e preenchido de completa natureza. Ela sabia que seu corpo teria que ser
transformado porque havia vislumbrado a possibilidade de não escapar da
morte eterna, caso essa transformação não acontecesse. Quando Mechthild
olha para sua alma diz: ela era a gloriosa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e
diz que, nesse estado de alma, ela podia se tranqüilizar e se defender. Mas
ainda assim, durante sua juventude o conflito era muito grande e, suspirar,
chorar, confessar, jejuar, fazer vigílias, flagelar e permanecer em constante
adoração eram os recursos que possuía para amenizar esse conflito. Durante
vinte anos nunca houve um momento em que ela não estivesse deprimida,
doente ou cansada e fraca em função de seu constante arrependimento e
sofrimento.
Aos 12 anos de idade21 Mechthild é tocada pelo Espírito Santo. Esse
toque, essa saudação ou graça, grüs em alemão medieval, possui a conotação
21

Segundo alguns estudiosos a análise de símbolos, alegorias, doxas, imagens, enfim,
recursos da linguagem usadas no texto em estudo devem ser contextualizados ao conteúdo
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de a alma ter recebido a atenção amorosa que Deus dispôs a ela. O sentido,
na linguagem, se dá, como uma expressão da alma recebendo esse amor
como dívida de Deus.22 Mechtthild reconhece, então, o anterior desejo presente
em si mesma de ser desprezada e, a partir daí, a intensidade do desprezo por
si mesma avança dia a dia, e torna-se o desprezo pela vida terrena:

Alle mine lebtage e ich dis bĤches began und eb sin von gotte ein einig wort in
min sele kam, do was ich der einvaltigosten menschen eines, das ie in
gesitlichem lebende erschein. Von des túfels bosheit wiste ich nit, der welte
krancheit kante ich nit, geistlicher lute valscheit was mir Εch unkúndig. Ich mĤs
sprechen got ze eren und Εch durch des bĤches lere: Ich unwirdigú súnderin
wart gegrͿsset von dem heligen geiste in minem zwͧlften jare also vliessende
sere, do ich was alleine, das ich das niemer mere mͧhte erliden, das ich mich
zĤ einer grossen teglichen súnde nie mohte erbieten. Der vil liebe grĤs was alle
tage und machte mir minnenklich lei taller welte sͿssekeit und er wahset noch
alle tage. Dis geschah úber eins und dressing jar. Ich wiste von gotte nit me
denne cristanen glΕben alleine, und da stĤnt ich ie mit flisse nach, das min
herze were reine. Got ist selber des min urkúnde, das ich in nie bat mit willen
noch mit geren, das er dise ding wͧlte mir geben, die in disem bĤche sint
geschriben. Ich gedahte es Εch nie, das es menschen mͧhte geschehen. Die
wille ich was bi minen magen und bi minen frͧmden frúnden, den ich ie dú
lieboste was, do hette ich diser dinge enkeine kúnde. Do hatte ich lange vor
gegert, das ich ane mine schulde wúrde versm̻het. (MM,IV,2)
Por todos os dias de minha vida antes de eu ter começado esse livro e antes
de uma única palavra ter adentrado a minha alma, eu era uma das mais
ingênuas pessoas que já seguiram a vida religiosa. Nada sabia da maldade do
diabo; não tinha consciência da fragilidade do mundo; também desconhecia a
falsidade das pessoas na vida religiosa. Eu tenho de falar em honra a Deus e
em prol do ensinamento do livro: Eu, vil pecadora, fui saudada pelo Espírito
Santo em meu décimo segundo ano, quando estava sozinha, em tamanha
torrente que após isto nunca mais me permiti ser levada a cometer sequer um
pecado menor. Esta saudação preciosa ocorreu todo dia e de forma amorosa
carcomeu toda a doçura que eu sentia pela terra, e dia a dia isto continua se
intensificando. Isto aconteceu durante trinta e um anos. Não sabia nada sobre
Deus além do que a fé Cristã ensina e eu me esforçava constantemente para
literário da época em que foi escrito. Aqui existe uma aproximação ao fato conhecido de que
Jesus toma conhecimento de quem ele é aos doze anos de idade. (Lc 2, 41-50) Cf. Ursula
PETERS, Religiöse Erfahrung als litrarisches Faktum: Zur Vorgeschichte und Genese
frauenmystischer, p. 55; e Hans-Georg KEMPER, Allegorische Allegorese: Zur Bildlichkeit und
Struktur mystischer literature, in: Walter HAUG, (ed.), Formen und Funktionen der Allegorie, pp.
90-125.
22

Na literatura teológica vernacular do Das FlieBende Licht der Gottheit, Deus se dá como um
servo da alma. A dádiva de Deus é experimentada como dívida da alma e na alma, e, portanto,
essa experiência também é concessão divina, já que o amor (minne), a alma e Deus se
diferenciam somente na linguagem. Quando Mechthild conta essa primeira experiência já está
posto em sua vida e obra, o sofrimento da alma e da sua própria alma equalizado ao caminho
de dor na experiência da imitação da paixão de Cristo, como conhecimento.
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manter meu coração puro. O próprio Deus é minha testemunha de que eu
nunca, por vontade ou desejo, pedi a ele que me concedesse estas coisas aqui
escritas neste livro. Eu também nunca imaginei que isto tudo pudesse
acontecer a um ser humano. Enquanto vivia com meus parentes e amigos, de
quem eu era sempre a favorita, não tinha conhecimento destas coisas. Muito
antes disso eu tinha o desejo de ser desprezada mesmo sem haver cometido
nenhuma falha.

Durante trinta e um anos ela foi saudada todos os dias e torna-se
consciente de que sempre sentiu desejo de ser desprezada. Mechthild lembra
e reconhece o desejo de ser desprezada, mas não está consciente de que iria
escrever o livro e, menos ainda, de que Deus fosse conceder a ela o
conhecimento dessas coisas contidas na obra, isto é, a sua experiência de
doçura, conhecimento sagrado e maravilhas incompreensíveis.

Do fĤr ich dur gottes liebi in ein stat, da nieman min frúnt was denne ein
mensche alleine. Vor dem selben hatte ich angest, das mir die helige scmacheit
und dú luter gottes liebi wúrde mitte entteilet. Do lies mich got niergen eine und
brachte mich in so minnenkliche sͿssekeit, in so helige bekantheit und in so
unbegriflich wunder, das ich irdenscher dingen wenig gebruchen konde. (MM,
IV,2)
Então por obra e graça do amor de Deus, mudei-me para uma cidade onde não
tinha nenhum amigo exceto por uma pessoa. Eu temia que por causa dele me
fossem tirado o santo desprezo e o puro amor de Deus. Porém Deus em
nenhum momento me abandonou e permitiu que eu experimentasse tanta
doçura deliciosa, tanto conhecimento sagrado e tantas maravilhas
incompreensíveis, que eu passei a sentir pouco prazer pelas coisas terrenas.

E, segundo ela, Deus continua servindo a alma, sem abandoná-la até
que pela prece entre o paraíso e o ar, ou seja, fora da terra, sua alma é
arrebatada pelo espírito divino e ela vê a Trindade: a humanidade de Jesus
Cristo, a eternidade do Pai e o amor do Espírito Santo – expressão da metáfora
intuindo o movimento do desejo unido ao pneuma no Das FlieBende Licht der
Gottheit.

Do wart erst min geist us minem gebette bracht zwúschent dem himmel
und dem lufte; do sach ich mit miner selen Εgen in himmelscher wunne sie
schͧnen menscheit únsers herren Jhesu Christi, und ich bekante an sinem
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heren antlútte die heligen drivaltekeit, des vatte ewekeit, des sunes arbeit, des
heligen geistes sͿssekeit. (MM,IV,2)
Então, pela primeira vez, meu espírito foi arrebatado pela prece entre o
paraíso e o ar. Eu vi, com os olhos de minha alma em celestial felicidade, a
bela humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, e reconheci em suas sublimes
feições a Santíssima Trindade – a eternidade do Pai, o sofrimento do Filho, a
doçura do Espírito Santo.

A luz que flui da deidade é o título dado ao livro que flui na Santíssima
Trindade. Os escritos de Mechthild se desenvolvem no contato íntimo com a
trindade. Arriscamos na pesquisa do Das FlieBende Licht der Gottheit como um
corpo hagiográfico a partir do qual o dogma central do Cristianismo encontra-se
disponibilizado no texto como uma intimidade, quase uma identidade. Mechthild
escreve um livro, submetida e submersa na vida trinitária, que pulsa dentro da
alma no momento em que é tocada espiritualmente pelo Pai, e corporalmente
pelo filho, sendo purificada pelo Espírito Santo de ambos desde a eternidade. A
visionária escreve sobre as coisas que Deus fala com ela e sobre o clarão da
luz de Deus em seu coração. Ela vê as chagas de Cristo e sabe que a dor será
transformada em amor. A humildade de Mechthild se traduz em sua fala sobre
o fato de não conhecer o latim e em sua dificuldade para escrever, mesmo em
alemão:

Von der zungen der gotheit, von dem lichte der warheit, von den vier stralen
gottes in die nún kͧre, von der drivaltekeit und von Sante Marien

Du grosse zunge der gotheit hat mir zĤ gesprochen maning creftig wort;
dú han ich enpfangen mit weningen oren miner snͧdekeit; und das allergrͧste
licht hat sich uf getan gegen den Εgen miner sele, da inne han ich gesehen die
unsprechlich ordenunge und bekante die unzellichen ere, das unbergriflich
wunder und das sundertrúten mit underscheide, die gebruchunge mit der
abebrechunge nach der math der sinnen, die ungemengete frͧde in der
einunge der geselleschaft und das lebende lip der ewekeit, als es nu ist und
iemer wesen sol.
Da wurden Εch geschen vier stralen, die schiessent alzemale user dem
alleredelsten armbrust der heligen drivaltekeit von dem gotlichen throne dur die
nún kͧre. Da blibet nieman so arm noch so rich, er treffe in minneklich. Die
strale der gotheit schússet si mit einem unbegriffenlichem lichte, die minnende
mͧnscheit grͿsset si mit brͿderlicher geselleschaft, der helig geist rͿret si mit
der durchfliessunge der wunderlichen schͧppfunge der ewigen wunne; der
ungeteilet got spiset si mit dem blikke sines heren antlútes und fúllet si mit dem
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unlidigen ateme sines vliessenden mundes; und wie si gant ane arbeit als die
vogele in dem lufte, so si keine vedren rͿrent, und wie si varent, swar si wellent,
mit libe und mit sele und doch in ir satzunge blibent unvermischet, und wie dú
gotheit clinget, dú mͧnscheit singet, der helig geist die liren des himelriches
vingeret, das alle die seiten mͿssent clingen, die da gespannen sint in der
minne.
Da wart Εch geschen das selbe here desemvas, da Christus nún manot
in sas mit sele und mit libe, als si iemer sol beliben, an eht alleine die grossen
zierde, die der himelsche vatter an dem jungesten tage allen seligen lichamen
sol geben; der mͿs únsermͿs frΕwe noch enbern, die wile das dis ertrich
swebet uf dem mere. Do wart geschen, wie schͧne únser frΕwe stĤnt in dem
throne zer linggen hant des himmelschen vatters unverborgen an aller
megdlicher schͧpfnisse, und wie ir menschilich licham ist getempert und
geformet in die edel lúhtnisse der sele únser frΕwen, und wie die lustlichen
brúste unverborgen sint vol der sͿssen milche, das die tropfen vliessent da hin
dem himelschen vatter himelsche ze eren und dem menschen ze liebe, also
das der mensche úber alle creature volkomen si. Wan so sere wunderet die
hohen fúrsten, die ertzengel sin, des, das andere fúrsten der menschen úber si
komen sint, das es loblich ist, das únser vollezúge da si.
ZĤ der vordern hant únsers herren stat Jhesus, únser lͧser, mit offenen
wunden, blĤtig, unverbunden, ze úberwindende des vatters gerehtekeit, die
mangem súnder vil nabe lit; wan die wile das die súnde uf ertrich weret, so
sͧllent Christi wunden offen sin, blĤtig, ane sere. Mer nach dem gerihte so sol
Christus ein sogtan cleit an zien, das nie wart gesehen, es wiset denne got
ungeschehen; so súllent die sͿssen wunden heilen, als ob ein rosenblat geleit
were an der wunder stat. Da siht man denne die narren vrͧliche minnevar, die
niemer sollent vergan. Denne wil der ungeschaffen got alle sin schͧpnisse
núwe machen und also núwe, das si niemar múgent alten.
Nu gebristet mit túsches, des latines kan ich nit; […] (MM, II, 3)
A Língua da Divindade, a Luz da Verdade, os Quatro Raios de Deus Brilhando
sobre os Nove Coros, a Trindade, e Santa Maria
A grande língua da Deidade disse muitas palavras poderosas para mim;
eu as recebi com os incapazes ouvidos de minha humildade; e a mais brilhante
das luzes se abriu para os olhos de minha alma, nela eu vi a ordem
indescritível e reconheci a glória inexprimível, a maravilha incompreensível, a
especial intimidade com separação, completa satisfação, a maior concentração
no conhecimento, benção com interrupções proporcionais à capacidade das
faculdades, a alegria inadulterada com a união comum, e a sempre vibrante
vida na eternidade, como agora o é e sempre será.
Há também quatro raios visíveis que são lançados continuamente do
arco da Trindade Sagrada em seu trono divino através dos nove coros. Não há
ninguém, rico ou pobre, a quem o raio não atinja amorosamente. O raio de luz
da Deidade lança luz incompreensível através dele, a humanidade amorosa os
saúda em fraternal companhia, o Espírito Santo os toca com a inundação da
maravilhosa abundância da alegria eterna; o Deus Uno os alimenta com o
cintilar de sua gloriosa expressão e os preenche com a alegre respiração de
sua boca fluente; eles deslizam sem esforço, como pássaros no ar o fazem
quando não movimentam suas asas, e eles voam sempre que desejam, corpo
e alma, mas ainda assim mantêm-se separados em sua própria ordem, a
Deidade toca, a humanidade canta, o Espírito Santo dedilha a harpa dos céus
e todas as vibrações ressoam, pois são tocadas com amor.
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Também visível era a mesma vasilha gloriosa na qual Cristo morou em
corpo e alma por nove meses, como ela sempre ficará, no entanto sem o
grande ornamento que o Pai celestial fornecerá aos corpos dos abençoados no
último dia; Nossa Senhora o será sem isto enquanto a terra flutuar no mar. Foi
visto o quão magnificamente a Nossa Senhora se postou ao trono do lado
esquerdo do Pai celestial, revelada em toda a pureza de seu ser; e como seu
corpo humano é banhado e formado pela nobre luz da alma de Nossa Senhora;
e como seus amados seios descobertos são tão repletos do doce leite que flui
em honra do Pai celestial e em favor da humanidade, para que o homem possa
assim ser perfeito acima de todas as criaturas. Os príncipes nobres, o arcanjos,
ficam tão completamente pasmos que outros príncipes, estes humanos,
ascenderam sobre aqueles, e é louvável que a evidência de nossa perfeição ali
esteja.
Ao lado direito de Nosso Senhor encontra-se Jesus, nosso Redentor,
com suas chagas abertas sangrando e descobertas, pronto para fazer
prevalecer a justiça do Pai, que tão severamente ameaça todos os pecadores.
Enquanto o pecado continuar na terra, as chagas de Cristo estarão abertas:
sangrando, mas não doloridas. E após o julgamento, Cristo colocará uma
vestimenta que nunca foi vista, a não ser que Deus a tenha revelado, mas isto
não aconteceu; e então as doces chagas serão curadas, como se uma pétala
de rosa tivesse sido colocada no local da ferida. Ver-se-á então que as
cicatrizes ficarão de uma cor vermelho-vivo – a cor do amor; e elas nunca
desaparecerão. Assim, o Deus incriado fará novas todas as suas criaturas, tão
novas que elas nunca envelhecerão.
Agora o meu alemão está falho; eu não sei latim.[...]

Para Mechthild, a única verdade para a alma humana é a similaridade
tecida pela trindade na alma que ela relata como uma ocorrência em si mesma
e, diante dessa constatação, a força criativa de Deus (Pai) inserida na alma
humana toma corpo na experiência vital essencialmente humana na qual a
encarnação do filho toma forma, inclusive, no seu corpo. Aqui, a contribuição
de Margot Schimidt é magistral, na configuração da ação trinitária na alma
humana como entrega: “Da força do Espírito Santo como aquele que dá a vida
(the Giver of life) a pessoa humana inteira respira, inspirada por essa força”

23

Schimidt prefacia a tradução do Das FlieBende Licht der Gottheit para o inglês,
extraindo dos livros de Mechthild, a experiência direta de Deus como uma
interseção mútua e vital entre o coração de Deus e o coração humano, na qual,
surpreendentemente, o desejo, o anseio, a vontade ou o amor encontram-se no
coração de Deus.24

23

The Flowing light of the Godhead, pp. xxv – xxxvii. Conferir o capítulo III e IV dessa tese.

24

Conferir o capítulo IV adiante.
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Essa experiência vital essencialmente humana, nas palavras de
Mechthild está bem descrita no IV, 13, 14, como visionária.

Von der heligen drivaltekeit, von der geburt und Von dem namen Jhesu
Christi und Von des menschen edelkeit.
Ich sach und sihe drie personen in der ewigen hͧhin, e gottes sun enpfangen
wart in Sate Marien liebe; do waren si bekant und mit underscheide angesehn
von allen heligen engeln an ir ganzheit und an iren namen und wie die drie ein
got waren. Swie clar ir ôgen waren, si sahen doch noch weder bein noch
vleisch noch varwe noch den heren manen Jhesum. Dis was in wunderlichen
verborgen in des ewigen vatters brust. S namten den vatter den ungeschaffen
ewigen got, den sun die unbegunnen wisheit , ir beider geist nanten si die rehte
kunst der warheit. Die heissen engel von dem hͧhsten rate, die do hangen
gegen der minnender gotheit in eime zuge des atems der ganzne drivaltekeit,
die dienten und sahen an den wunnerlichen rat, do got mensche wart. Gabriel
fĤrte den namen Jhesus mit dem grĤsse alleine her nider im wart weder bein
noch vleisch noch blĤt mitte gegeben. Die ander persone das was ie der ewige
sun. Alleine der die menscheit noch nit hette angezogen , was er ie únser und
wart úns nie gegegben, e Gabriel die botschaft tet. Were die selbe ander
persone vor der botschaft vleisch gewesen dur úns ze lͧsende, so mͿsste es
ein beginner wesen; das geschah nie. Die selbe ander persone was ein nature
worden mit Adames mensheit, e er sich verbͧsete mit densúnden. Alleine
Adames nature was zerbrochen und verwandelt und mͧgen noch widerkomen.
Got hat sin edel minnende nature ganz behalten, darumbe mohte er sich nit
enthalten. Got warf Lucifer zehant von im in dem ewigen kercher, mere Adam
gieng er nach und vragete in , wa er were, und brahte in wider ze wege. Lucifer
hatte nit wan ein einig nature in gotte; do er die zerbrach, do mohte er niemer
widerkomen.
Der mensche hat volle nature in der heiligen drivaltekeit, und die gerĤchte got
ze machende mit sinen gͧtlichen henden. Do er die vil heiligen arbeit an úns
verlor, do wart er betwungen in im selber mit einer drivaltiger lust, darumbe wolt
er úns wider bringen mit sinen fússen und mit sin selbes henden, das wir so
grosse einunge mit im hetten. Were der menshc in dem paradys bliben, got der
were ze stunden súnlich mit im gewesen und hette gegrússet sin sele und
gevrΕwet den lip; […] (MM,IV,14)

Da Santíssima Trindade, do nascimento e nome de Jesus Cristo, e da
nobreza humana
Eu vi e ainda vejo três Pessoas antes do Filho de Deus ser concebido no corpo
da Santa Maria. Eles eram então conhecidos e vistos por todos os anjos
sagrados em suas distinções, integralidades, em seus nomes, e em como os
Três eram um Deus. Não obstante o quanto os olhos dos anjos fossem bons,
eles não viam osso nem carne nem cor nem o glorioso nome Jesus. Isto foi
miraculosamente oculto deles no peito do Pai eterno. Eles chamaram o Pai de
Deus eterno não-criado, o Filho de sabedoria sem início, o espírito de ambos
de conhecimento correto da verdade. Os anjos fogosos da mais alta ordem,
que estão flutuando em frente ao amoroso Divino no peito de toda a Trindade,
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serviram e foram testemunhas da encantadora decisão quando Deus se tornou
homem. Gabriel trouxe abaixo apenas o nome para a Anunciação. A ele não foi
confiado osso, carne ou sangue. A Segunda Pessoa – aquela sempre foi o
Filho eterno. Apesar de não ter ainda assumido a natureza humana, ele
sempre tinha sido nosso mas não nos foi concedido até que Gabriel trouxe a
mensagem. Se esta mesma Segunda Pessoa tivesse sido em carne, pelo bem
de nos redimir, antes da Anunciação, então teria de haver um início; porém isto
nunca ocorreu.25 Esta mesma Segunda Pessoa se tornara da mesma natureza
que a humanidade de Adão, antes deste se degradar pelo pecado. Embora a
natureza de Adão tenha sido quebrada e modificada, e sua herança perdida
para sempre, Deus nunca desistiu dele. Por esta razão, nós éramos e ainda
somos capazes de retornar. Deus guardou sua natureza nobre e amorosa
intacta. Assim ele não pode se negar. Deus imediatamente jogou Lúcifer de si
mesmo para a prisão eterna, mas ele buscou Adão, perguntou-lhe onde estava,
e trouxe-o de volta ao caminho. Lúcifer tinha somente uma natureza em Deus.
Quando ele a destruiu, não mais pôde retornar.
O homem tem uma natureza completa em sua Santíssima Trindade, e Deus
achou correto moldá-lo com suas próprias mãos divinas. Quando seus esforços
sagrados em nosso favor foram em vão, ele foi forçado a se retrair por um
deleite trino. Por esta razão que queremos nos restaurar com seus próprios pés
e mãos, pois assim teremos maior unicidade com ele. Se o homem tivesse
permanecido no paraíso, Deus seria imediatamente visível para ele, teria
cumprimentado sua alma e refrescado seu corpo;[...]

Mechthild descreve sua visão das três pessoas antes da encarnação de
Jesus Cristo. Sua visão da Trindade é anterior ao tempo histórico da
encarnação. O Pai era Deus eterno não criado, o filho era a sabedoria sem
início e ambos, Pai e filho constituem o conhecimento verdadeiro. O filho
eterno, antes de assumir a sua natureza humana, já existia. Mechthild insiste
na presença da alma na trindade e sustenta a idéia de que a encarnação da
segunda pessoa da trindade já estava nos planos divinos, antes da criação, isto
é, Deus se faz homem não somente por causa do pecado original de Adão,
mas porque a natureza humana sempre foi, é, e sempre será completa na
Santíssima Trindade. A concepção de tempo eterno é enfática na concepção
trinitária do Das FlieBende Licht der Gottheit. A vida eterna, sem início, sem
fim, sem morte é a porção compartilhada entre Deus e a alma, sendo também o
efeito da união mística de Deus com a alma: o desdobramento da união
preparada por Deus é a plenitude da eternidade. Mechthild já havia afirmado no
25

Uma sentença muito confusa que desconcerta os comentaristas. A Lux divinitatis parece
interpretar isto significando que, se a Segunda Pessoa tivesse sido carnal antes da
Anunciação, a carne seria um início ou princípio da natureza ou ser da Segunda Pessoa, isto é,
o que é então negado. Cf. nota explicativa de Frank Tobin na versão em inglês The Flowing
light of the Godhead, p. 157.
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seu primeiro livro que a alma era a naturalização divina, nas palavras de Deus
mesmo, quando o mais justo dos amantes (allerschͧnesten) a instrui sobre a
condição natural da alma nua e desejante como uma condição divina que
deverá ser preenchida com a generosidade divina.

O Convento de Helfa e a Literatura monástica.

O Convento de Santa Maria em Helfa, na Saxônia foi fundado em 1229
por Elizabeth de Schwarzburg e seu marido Burchard, conde de Mansfeld, nas
terras do Castelo de Mansfeld. Após a morte de Burchard, devido às guerras
entre nobres, estas terras tornaram-se vulneráveis para abrigar o convento e
este é transferido para Rodarsdorf (região na qual o abastecimento de água era
escasso). E, em 1258, as monjas são transferidas novamente, agora para
Helfa, perto de Eisleleben. O Castelo e o povoado de Helfa pertenceram à
família Hackeborn de 1175 até 1346 e possuía um status elevado no que se
refere à riqueza, produção cultural, artística e literária. A alta reputação do
convento e sua vida próspera foram atribuídas à Gertrud de Hackeborn, sua
segunda abadessa. Mechthild vai para Helfa em 1270.
No final do século XIII o Das FlieBende Licht der Gottheit, o Liber
Specialis Gratiae de Mechthild de Hackeborn e o Legatus Divinae Pietatis de
Gertrud, a Grande, fazem com que o convento de Helfa seja consagrado como
um centro escritural de mulheres místicas e visionárias. Em Helfa, as monjas
liam autores como Santo Agostinho, Orígenes, São Bernardo, Hugo de São
Victor, Gregório, o Grande. E, também, estavam familiarizadas com a teologia
de São Tomás de Aquino e de Alberto Magno.
No Prólogo do Lux Divinitatis o autor diz: “Finalmente, em sua idade
madura, depois de muitas atribulações, ela entrou para a vida monástica em
Helfa.”26 Sua saúde estava debilitada, principalmente sua visão estava

26

Tanden post multas tribulationes, in senectute, vita sanctimonialium in Helped assumpta. Cf.
Lux Divinitatis (Ld, 436, 30-1).
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comprometida.

27

Mechthild agradece a Deus, sua acolhida em Helfa, no

capítulo intitulado Got dem menschen dienet / Como Deus serve o homem, no Livro
VII, escrito em Helfa:

Alsus sprichet ein betlerin in irme gebet ze gotte: “Herre, ich danken dir sit du
mir mit diner mine benomen hast allen irdenschen richtĤm, das du mich nu
cleidest und spisest mit vrͧmdem gĤte, wan alles das mir in eigenschaft mit
wollust in dem herzen clebet, das mĤs mir alles vrͧmde wesen .Herre, ich
danken dir, sit du mir benomen hast die math miner Εgen, das du mir nu dienest
mit vrͧmden Εgen.Herre, ich danken dir, sid du mir benomen hast die math
miner henden, das du mir nu dinest mit vrͧden henden.Herre, ich danke dir, sid
du mir benommen hats die math mines herzens, das du mir nu dienest mit
vrͧmden herzen.Herre, ich bitte dich vúr si, das due s in wellest lonen in ertrich
mit diner gͧtlichen mine, das si dir mͿssen vlehen und dienen mit allen
tugenden untz in ein helig ende. (MM, VII,64)
Assim uma mendiga fala com Deus na sua oração: Senhor, eu lhe agradeço
porque no seu amor você me despojou de todas as riquezas terrenas e agora
me veste e alimenta dos recursos que pertencem aos outros. Pois tudo que se
apega a mim em possessividade, causando prazer em meu coração, precisa
tornar-se totalmente estranho a mim. Senhor, eu lhe agradeço por ter tirado de
mim a minha visão e por agora me servir com os olhos de outros. Senhor, eu
lhe agradeço por ter tirado de mim o uso de minhas mãos e por agora me
servir com as mãos de outros. Senhor, eu lhe agradeço por ter tirado de mim a
força do meu coração e por agora servir-me com os corações de outros.
Senhor, em nome deles, eu lhe imploro que os recompense na terra com seu
amor divino, que eles possam suplicar-lhe e servir-lhe com todas as virtudes
até que alcancem um final santificado.

Mechthild de Magdeburg, Mechthild de Hackerborn (1241-1298)28 e
Gertrudes de Helfa (1256- 1301), a Grande29, foram contemporâneas e viveram
no Mosteiro de Helfa que floresceu rapidamente e contava com mais de cem
participantes, graças ao trabalho dedicado da abadessa Gertrudes, a Grande e
que produziu “o maior e único corpus de registros místicos femininos da
27

Elizabeth Andersen insiste na vida mais segura, mais disciplinada e na escolha de uma vida
com melhores suportes tanto espiritual quanto físico. Cf. Elizabeth A. ANDERSEN, The voices
of Mechthild of Magdeburg, pp. 82-3.
28

Gertrudes, a Grande compilou os escritos visionários e místicos de Mechthild de Hackerborn
e antes de sua morte, em 1298, Mechthild confirma a autenticidade do Liber specialis gratiae.
Cf. Elizabeth A. ANDERSEN, The voices of Mechthild of Magdeburg, p. 29.
29

Além do Legatus divinae pietatis, Gertrudes escreve um livro devocional, escrito para os
membros de sua comunidade, cujo conteúdo são práticas de meditação, preces e a intenção
do livro é desenvolver o objetivo da vida monástica, isto é, a vida espiritual perfeita e a mais
perfeita união com Deus. No Brasil contamos com essa publicação traduzida, Cf. GERTRUDES
DE HELFA, Santa Gertrudes: vida, exercícios.
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época.” 30 As monjas mais qualificadas dedicavam-se à cópia de manuscritos, à
realização de Iluminuras e á instrução das iniciantes interessadas na vida
monástica. Helfa juridicamente era uma casa autônoma sob a jurisdição do
bispo diocesano de Halberstadt. As religiosas eram consideradas, ao mesmo
tempo, beneditinas e cirteciences que seguiam a Regra de São Bento, mas
adotaram os costumes da vida monástica cistercience, independente de
estarem sob a jurisdição de Cister:

A clausura não impediu que se formasse em torno do mosteiro um
círculo de amigos fiéis nem dificultou os freqüentes e fecundos contatos com
religiosos de outras ordens, sobretudo dominicanos e franciscanos, que
revisavam os manuscritos das monjas e os aprovavam oficialmente. Além da
comunidade, esse núcleo foi o primeiro beneficiário da mensagem doutrinal de
nossas monjas, que não ocultavam o principal motivo que as impulsionava a
31
escrever: conquistar almas para o Amado.

No final do livro VI, o último escrito fora do Mosteiro de Helfa, Mechthild fala da
hostil receptividade que vem experimentando a partir de seus escritos:

“Eya lieber herre, almehtiger got, wie lange sol ich hie stan in der erden mines
vleisches glich eime stekken ode reinem male, da die lͿte zĤ lΕffent, werfent
und schiessent und lange miner eren hant geramet mit geswinder argheit?”
(MM, VI, 38)
“Ai, querido Senhor, Deus onipotente, por quanto tempo ficarei aqui na terra de
minha carne tal qual um pedaço de pau ou um alvo em que as pessoas correm,
arremessam e atiram, tendo há muito comprometido minha honra com astúcia
e rancor?

Não há como saber, nem inferir as razões que levaram Mechthild a viver
no Mosteiro de Helfa. Caroline W. Bynum32 faz uma especulação em torno da
economia das razões que levaram Mechthild ao convento, indagando sobre a
vulnerabilidade de uma vida desértica, selvagem, solitária, em sua voz, em
seus lamentos. A despeito dessa condição como necessidade psicológica,
30

Caroline Walker BYNUM, Studies in the Spirituality of the High Middle Ages, p. 174.

31

GERTRUDES DE HELFA, Santa Gertrudes: vida, exercícios, p.13.

32

Cf. Caroline Walker BYNUM, Studies in the Spirituality of the High Middle Ages, p. 254

93

apostamos nessa condição como um estado que produz o conhecimento sobre
a história da salvação que nos é contada pela nossa autora. Mesmo assim,
quando Mechthild está no convento de Helfa, ela é instruída para rezar pelos
infortúnios da guerra, o que sugere a disciplina presente na comunidade em
que vive. Ela experimenta o silêncio de Deus e quando Deus explica a ela o
que estava acontecendo, ela compreende o sentido da guerra, da morte e do
mal que alimenta o bem:

Do bekante ich, das do der ewige tot nach volget, die die strasse rΕbent ze
vĤsse; were kein urlúg, so weren si diebe und valsche lute. Alsus machent ie
die bͧsen die seligen gĤt. Alsust mĤs got die sinem mit pine minnen, er kan si
anders nit gewinnen. Alsust hat mir got gesaget den vrommen und ich weis nit,
wan noch wa es sol ende nemen. (MM, VII, 28)
Então eu vi que a morte eterna seguia aqueles soldados ordinários que
roubavam e pilhavam nas ruas. Se não houvesse guerra, eles seriam ladrões e
charlatães. Mas, como sempre, as pessoas más estão fazendo das
abençoadas, boas. Assim Deus deve mostrar seu amor através do sofrimento.
Ele não tem outra forma de ganhá-los. Assim Deus me explicou as
vantagens,33 e eu não sei nem quando ou onde isso finalmente acabará.

Neumann toma essa fala de Mechthild como uma de suas últimas no
Livro VII e deduz, como fato histórico referido por ela, a guerra entre o
latifundiário Albrecht da Thuringia e seus filhos Friedrich e Dietrich, em 1281. A
partir dessa data, ele sugere a data da morte de Mechthild em 1282. Margot
Shimidt considera as campanhas militares do Rei Gustav Adolf de Nassau na
Saxônia e Turíngia como sendo os eventos históricos que orientam este
capítulo. Estas campanhas ocorreram em 1294. Isto significaria que Mechthild
morreu após 1294.34
Na fala da vida de sua alma, persuadida pela História da salvação cristã,
encontramos muito pouco sobre sua morte, apenas algumas passagens que se
referem ao seu conhecimento sobre a morte horrível de Jesus Cristo como
recompensa de Deus, seu pai. Nosso senhor Jesus Cristo disse: Fala Pai; eu ficarei
silencioso agora assim como você está silencioso na boca de seu Filho, enraivecido

por causa da fraqueza das pessoas. A mesclagem da História da salvação com
33

Isto é, os resultados positivos da guerra.

34

Conferir a discussão de Elizabeth A. ANDERSEN, The voices of Mechthild of Magdeburg, pp.
45-6, sobre as especulações em torno dessa passagem.
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a História da vida de Mechthild parece estar descrita nessa passagem final do
livro IV, 28: Assim como minha humanidade [a de Mechthild e a de Jesus] falou
tremendo diante da traição do mundo, pois ele me recompensou com uma morte
horrível.

Numa de suas visões de Deus, no convento, Mechthild não sabe se as
monjas de Helfa vão acreditar em suas visões de Deus:

In einer andern naht, do ich in minem gebette was und in gerunge versach mich
nihtes, do wart ich gewar únsers herren. Er stĤnt in dem frithove und hatte vor
im die ganzen samenunge also geordenet, als si kommen warent ze clostere.
Do sprach únser herre zĤ inen: “ich han úch erwelt, erwelent ir mich, so wil ich
úch út geben”. Do sprach ich: “Herre, was wiltu in geben?” Do sprach er: “Ich
wil schinende spiegel us in machen in ertriche, also alle, die sie gesehen, das si
ir leben bi in bekennen sͧllent; und in dem himmelsche wil ich si gesehen, das
si machen lúhtende spiegele, also alle, die si gesehen, das si bekenne, wie ich
si erwelt habe.” Do reckete únser herre sine hant und gab in sinen segen und
sprach: “Ich segenen úch mit mir selben, erwelent mich in allen úwern
gedenken.” Die únsern herren erwelent in alln iren gedenken, das sint die
seligen, die únsern herren ze rehte lobent. Do sprach ich: “Si wellent mich
vragen, in welicher ahte ich dich gesehen habe.” Do sprach er: “Es sint
semliche under inen, die mich bekennent.” (MM, VII,14)
Numa outra noite, enquanto eu estava em oração e preenchida pelo anseio e
esquecida de mim mesma, fiquei consciente da presença de nosso Senhor. Ele
estava de pé no cemitério e tinha a comunidade inteira diante dele alinhada de
acordo com a data em que haviam entrado no convento. E nosso Senhor disse
a eles: “Escolhi vocês. Se vocês escolherem a mim, eu lhes darei algo.” Então
eu disse: “Senhor, o que dará a eles?” E ele disse: “Farei deles aqui na terra
espelhos resplandecentes, para que todos que os vejam reconheçam sua vida
neles. E no céu farei deles espelhos radiantes, para que todos que olharem
para eles saberão que fui eu quem os escolheu.” Então nosso Senhor esticou
sua mão à frente e deu-lhes a sua benção dizendo: “Eu os abençôo comigo
mesmo. Escolham-me em todos os seus pensamentos.” Aqueles que
escolherem nosso Senhor em todos os seus pensamentos serão aqueles
abençoados que louvam nosso Senhor apropriadamente. Eu disse então: “Elas
vão me perguntar de que forma e maneira eu lhe vi.” E ele disse: “Existe alguns
entre eles que me conhecem.”

Alguns pesquisadores acreditam que o fato do livro de Mechthild estar
agrupado, em sua versão para o latim, aos livros de Mechthild de Hackerborn e
Gertrudes de Helfa35 coincide, possivelmente, como uma circunstância
histórica, mais do que uma afinidade. Os escritos de Mechthild são
35

Cf. Lux divinitatis in corda vertatis.
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visivelmente descomprometidos com a linha tradicional monástica, tanto
teológica como litúrgica, seguida pelas monjas de Helfa que escrevem em
latim, a língua sagrada da Igreja. O livro de Mechthild está mais identificado
com os escritos religiosos do norte da Europa do que contextualizado na
literatura sagrada das mulheres religiosas da Alemanha. O teor, a semelhança
e o sentido dado na construção da origem da alma na trindade, a via unitiva
substanciada pela idéia da alma incriada e a ênfase na mística nupcial faz com
que o Das FlieBende Licht der Gottheit esteja próximo ao conteúdo dos
registros pertencentes à mística renana.36
Finalmente, seria prudente perguntar a Mechthild de Magdeburg a quem
ela se dirige, quem são seus leitores, quem deverá ler o seu livro. Mechtthild
se dirige às pessoas religiosas em vários momentos de seu livro. Ela tem algo
a dizer sobre a conduta de sua própria vida como religiosa e fala da nudez
maior que a nudez que a leva a envergonhar-se diante de Deus e de todas as
criaturas; vergonha essa espelhada na alma de onde ela vê seu orgulho
destruído que se desdobra na miséria ao ser denunciada por sua honra vã. E é
nessa imagem espelhada na alma - imagem reincidente em seus escritos - que
ela encontra o verdadeiro conhecimento.

Swenne ich aller menschen armeste na min gebet gan, so ziere ich mich nach
miner unedelkeit, so kleide ich mich mit dem pfĤle, de rich selber bin, Da nach
schͧhe ich mich mit der edelen zit, die ich verlorn han alle mine tage, und so
gúrte ich mich mit der pine, die ich verschuldet habe. Dan ach nime ich umbe
mich einen mantel der bosheit, de rich vol bin; so setze ich uf min hΕbet ein
crone der heimlichen schemende, die ich wider got begangen han. Hie nach
nime ich in min hant einen Spiegel der waren bekantnisse; so besihe ich mich
dar inne, we rich selber bin. So sihe ich leider anders nit denne alles owe. Disú
cleidere sint mir vil lieber an ze tragende denne alles irdenische gĤt nach
wúnsche ze habende und sint mir da bi also leit in jemerlicher ungedult, das ich
lieber were mit der helle bekleidet und mit allen túfelen gecrͧnet ane mine
schulde. Owe leider, wie viel dike koment die rΕbere der unstetekeit und
benement úns disú cleider; wenne wir úns selber behagen und wir in únser
schulde úns unschuldig sagen, so sin wir mit der italen eren berΕbet und mit der
homĤt nider gesclagen, so sin wir nakerer denne nakete. Owe, wie sere mͧgen
wir úns denne schemmen vor gotte und vor sinen vrúnden und vor allen
creaturen. (MM, VI, 1)

36

Cf. Elizabeth A. ANDERSEN, The voices of Mechthild of Magdeburg, p. 28, onde ela discute
algumas características nos textos das visionárias alemãs do século XIII, especialmente os de
Mechthild de Hackerborn e Gertrudes de Helfa.
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Quando eu, a mais miserável das pessoas, vou às minhas orações, arrumo-me
de acordo com minha indignidade. Visto-me na poça horrível que eu sou. Então
eu coloco os sapatos do tempo precioso que eu desperdiço dia após dia.
Preparo-me então com o sofrimento que eu causei. Visto então a capa da
perversidade da qual eu estou repleta. Então eu coloco em minha cabeça uma
coroa dos atos vergonhosos em segredo que eu cometi contra Deus. Após isto
eu tomo em minha mão o espelho do verdadeiro conhecimento. Olho para mim
mesma nele e vejo quem eu realmente sou. Não vejo nada além de total
miséria. Prefiro vestir estas roupas ao invés de ter meu desejo referente a
todas as possessões materiais. E ainda elas me causam tanta aflição em
minha fúria maldita que eu preferiria estar vestida com o inferno e coroada com
todos os demônios sem que isto pudesse ocorrer sem erro meu. Aí, quão
freqüentemente ladrões – nossa própria instabilidade – vêm e despem-nos
destas roupas quando estamos entretidos conosco e em nossa culpa declaram
nós mesmos inocentes Então somos roubados pela honra vã e derrubados
pelo orgulho. Então ficamos mais nus que nus. Ah, quão profundamente
devemos então nos envergonhar diante de Deus, seus amigos, e todas as
criaturas!

O Das FlieBende Licht der Gottheit não é somente uma forma de comunicação
com Deus, mas, também, uma comunicação crítica a seus contemporaneos e
uma crítica a si mesma. Seu livro tem como função algo como uma “carta dos
céus”, uma mensagem apostólica dirigida aos priores e clérigos, nos moldes da
carta de Paulo aos Gálatas. No livro VI, 1 e 2 ela se dirige aos priores e
prioresas e aos religiosos superiores e os instrui no “como eles devem se
conduzir à seus inferiores”:

Gros vorhte lit na der gewalt. Swenne man sprichet: “Ir sint nu únser prelaten
oder únser prior oder únser priorinne”, weis got, lieb mͧnsche, so bist du uf das
hͧhste bekort. So solt du mit grosser demͿtekeit dine venie machen und gan
denne zehant an din gebet und lassen dich got trͧsten. So solt du denne din
herze verwandelen in heliger gottes liebin, also das du in ieglichen brĤder oder
swester, die dir bevolhen sint, sunderlich minnest in allen sinnen nͧten. (MM,
VI, 1)
Grande temor está unido com poder. Quando se diz, “Você agora é nosso
superior ou nosso prior ou nossa prioresa,” Deus sabe, meu caro amigo, que
você está em difícil situação. Você deverá então desenvolver sua vênia com
grande humildade, voltar-se imediatamente à oração e deixar que Deus o
console. Você deve transformar seu coração de tal maneira no sagrado amor
de Deus que você ame de maneira especial cada um e todos os irmãos e irmãs
confiados a você em todas as suas necessidades.
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Mechthild parece sentir-se grata à Ordem dos Dominicanos e retribui o
respeito que recebe dos Monges e Priores ao promoverem seus escritos como
aqueles de uma mulher santa e piedosa. Eles estão sempre em suas preces.
Ela elogia São Domingos a quem se refere como “querido pai”

Von sechs tugenden Sant Dominicus
In Sant Dominicus tage bat ich únsern herren vúr der predier orden gemeine.
Do gerĤcht des únser lieber herre, das er selber zĤ mir kam und brahte Sant
Dominicum, den ich minne úner alle heligen, eb ich das getar sprechen.Do
sprach únser herre: “Dominicus, min sun, hatte in ertriche vier ding an im, die
solten alle prior an in haben. Er hatte sine brĤder also minnenklichen liep, das
er das nie mohte erliden, das er si betrͿbete mit den sachen, die von sinem
eignem mĤtwillen kamen.das andre, das er dike sin spise besserte sinen
brĤdern ze helfe und ze liebe, uf das junge brĤder nit wider indehten in die welt
und das die alten nit erlegen in dem wege. Das dritte, das er inen mit heliger
wisheit das bilde gap, das si da zĤ dur got solten messig sin in Allen iren
wesende und na Allen iren sitten und na aller ir notdurft. Das vierde, das er so
barmherzig was, das er sine lieben brĤder nie wolte besweren mit dekeiner
bĤsse, die im der orden nit wisete nach der schuld.” Aber sprach únser herre:
“Noch sage ich dir zwͧi ding: swenne Dominicus lachete,so lachete er mit
grosser trúwe, das er iemer alle sine brĤder ze vorderste an siner gerunge trͿg
vor minen Εgen und da zĤ mi taller math die heligen cristanheit.” Das einig
lichen sunder italkeit nit mag bͧse sin, des wiste ich e des nit. (MM, IV, 20).
As Seis Virtudes de São Domingos
No banquete de São Domingos, eu rezei para nosso Senhor por toda a Ordem
Dominicana. Nosso querido Senhor dignou-se a vir ele mesmo a mim e trouxe
junto São Domingos o qual, se ouso dizer isto, amo acima de todos os santos.
Nosso Senhor disse: “Meu filho Domingos teve quatro coisas a seu respeito
enquanto na terra que todos os priores devem ter sobre si mesmos. Ele amou
tanto seus colegas Dominicanos que nunca suportou atrapalhá-los com coisas
advindas de algum capricho próprio. A segunda é que ele freqüentemente
melhorava a comida para ajudar e demonstrar afeição por sua irmandade,
assim os irmãos jovens não pensariam novamente no mundo e assim os mais
velhos não sucumbiriam no caminho. A terceira é que em sabedoria sagrada
ele fornecia a eles o modelo de como ser moderado, pelo amor de Deus, em
todos os seus seres, em todos os costumes, e em todas suas vontades. A
quarta é que ele era tão misericordioso que nunca quis incomodar seus
queridos irmãos com qualquer tipo de penitência que a ordem não exigisse
pela má ação.” E nosso Senhor continuou: “Mencionarei duas coisas mais.
Sempre que Domingos ria, ele o fazia com o real prazer do Espírito Santo. Mas
quando ele chorava, tal choro era com tal sinceridade que primeiro de tudo
entre os seus desejos ele sempre colocava sua irmandade à frente de meus
olhos e, além do mais, com toda sua força, o Cristianismo Sagrado.” Eu não
sabia que uma risada podia ser livre de futilidades e não errada.
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E, seu elogio ressoa na Ordem. Dietrich de Apolda, membro da Ordem
Dominicana em Erfurt, escreve sobre a vida de São Domingos entre 1296 e
1298 e, nessa hagiografia, ele alude ao Lux Divinitatis e refere-se à Mechthild
como agraciada com sua apreensão sobre São Domingos, revelada a ela por
Deus em especial favor. Oliver Davies, da escola inglesa no estudo da mística,
acredita que Meister Eckhart, como prior em Erfurt na época em que o irmão
Diectrch esteve lá, tenha tomado conhecimento dos livros De Mechthild.37
E retomando a contextualização da mística cortês e a afinidade de
Mechthild com os registros da mística feminina desenvolvida no vale do Reno,
à qual nos referimos no início desse capítulo, apresentaremos o conteúdo do
Das FlieBende Licht der Gottheit no próximo capítulo, a partir da configuração
teológica da mística feminina sobre o amor, introduzindo a configuração do
amor (Minne) como o movimento de eros e ágape na construção teológica de
Mechthild de Magdeburg – O Amor como Conhecimento de Deus, não sem
antes transcrever aqui o primeiro parágrafo do Das FlieBende Licht der
Gottheit, para apresentar o que a própria Mechthild nos sugere para
compreender sua obra:

Dis bĤch das sende ich nu zé botten allen geistlichen lúten beidú bͧsen und
gĤten, wand wenne die súle vallent, so mag das werk nút gestan, und ez
bezeichent alleine mich und meldet loblich mine heimlichkeit. Alle, die dis bĤch
wellen vernemen, die sͧllent es ze nún malen lessen. (MM, I, Prólogo).
Esse livro eu envio como um mensageiro para todas as pessoas religiosas,
ambas, as ruins e as boas; pois se os pilares caem, a construção não pode
ficar de pé; e ele refere-se a mim somente e declara de maneira louvável a
minha intimidade. Todos que quiserem entender devem ler esse livro nove
vezes. (MM, I, Prólogo).

37

Cf. Oliver DAVIES, God Within: The Mystical Tradicion of Northern Europe; IDEM, Meister
Eckhart: Mystical Theologian.
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Capítulo III
Eros e Ágape: o amor como instrumento de
conhecimento e fundamento da experiência de Deus
Eu sou do meu amado,
Seu desejo o traz para mim (Ct.Cts, 7,11)

O empenho de grandes autores em sintetizar a essência do amor e sua função
antropológica e teológica formulam um quadro teórico amplo e frutífero que promovem
a interrogação acerca da natureza do amar, do apaixonamento, das vicissitudes da
instância amorosa no âmbito da existência humana, da história e da cultura ocidental a
partir da apresentação das doutrinas medievais do amor e seu curso no pensamento
intelectual, religioso e literário. Para o mundo das idéias, o sentido apreendido no
Ocidente, já pesquisado extensamente, para as palavras ǹȖȐʌȘ - ágape e

ȡȦȢ -

eros corresponde quase sempre a sentidos opostos e essas pesquisas formam um
corpus antropológico sobre o amor com credenciais respeitáveis no contexto e análises
de alguns autores de peso.
Neste capítulo, vamos sintetizar a análise de alguns autores modernos que
desenvolveram suas pesquisas em torno dessa chave de leitura com a qual estamos
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trabalhando. Em seguida, vamos desenvolver um diálogo de nosso objeto com alguns
autores medievais que, embora não possamos identificá-los como influentes no Das
flieBende Licht der Gottheit, pois nossas fontes sobre a vida e a obra de Mechthild de
Magdeburg são bastante escassas, podemos identificar características similares, em
termos de linguagem e intenções de linguagem, no contexto de sua obra,
principalmente a partir da escola cistercience e da escola dos victorinos. Essa
identificação será realizada apenas como aproximações, na medida em que pudermos
compreender o sentido de eros e ágape e a maneira como são desenvolvidos nos
registros que iremos abordar.

Eros e Ágape no tempo e na palavra

Anders Nygren1 escreve sobre a transformação da idéia cristã do amor e
concebe a idéia de que, no Ocidente, ambos, eros e ágape estão relacionados ao
amor, sendo que a idéia de eros está diretamente ligada a Platão, enquanto o sentido
de ágape está ligado, principalmente, ao apóstolo Paulo nas concepções primeiras da
revelação cristã. O primeiro é considerado desejo e o segundo um dom. Esses dois
modos de apreensão possuem características opostas e se desdobram em categorias
mais amplas que, localizadas no universo contextual a partir do qual estão construídos,
correspondem a outros sentidos de oposição, dentre os quais, estão a fé e a razão, o
platonismo e o cristianismo, e, no que essa concepção pode tornar-se um risco ainda
maior, na oposição entre o humano e o divino. Nygren defende a idéia de que a história
do amor cristão é a história de uma luta entre eros e ágape, na qual ágape se afirma



1



O autor é referência no estudo da mística cristã e é Professor da Universidade de Lund. Dentro das
categorias construídas por Nygren, Ágape constitui o motivo e a concepção fundamental e original do
cristianismo, na medida em que essa concepção responde a duas questões fundamentais: o problema
da moral e o problema da religião. Ágape responde ao problema religioso teocêntrico a partir da
formulação Joanina “Deus é amor” e responde à questão moral a partir da formulação concomitante de
que o Bem é Ágape. Cf. Anders NYGREN, Erôs et Agapè – La nocion chréthienne de Lámour et ses
transformations, In Les Religions, pp. 40-1.
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continuamente para não ser totalmente absorvido por eros.2 Para Pierre Rousselot3, a
diferenciação na mesma oposição se dá entre um amor totalmente desinteressado e
um amor que corresponde a uma aspiração profunda da natureza humana que se
desdobra no próprio desejo. Charles Baladier

4

discute a descoberta do ser humano

constituído como sujeito de desejo a partir da análise cuidadosa da influência da
delectatio medieval, no pensamento de Foucault e Lacan. A delectatio morosa de
Baladier é traçada no paralelo da concepção teológica de eros na Grécia, que aparece
nos escritos teológicos da Idade Média e com o senso do prazer inerente à imaginação
desejante do amante da corte por sua dama inacessível. A pesquisa em torno das
concepções teológicas e cortesãs, profanas ou sagradas, fundadas na mitologia, na
literatura, na história da Idade Média e seus desdobramentos na ciência moderna
subsidiadas pela inserção erótica e ágapica, é extensa e complexa. O amor de Tristão
e Isolda, no mito de amor e morte, é o argumento de Denis de Rougemont em O amor
e o Ocidente para construir uma exposição do romance de cavalaria e da literatura
medieval cortês e efetivar o suspiro fundo da dimensão amorosa que o mito infunde na
alma ocidental, por meio do sofrimento e da paixão ou da paixão pelo sofrimento, na
mais pura contradição da cumplicidade estabelecida entre um e outro, que esse
argumento dispõe em nós mesmos, no sentido histórico, existencial e espiritual de eros
e ágape.5 Ainda assim, nossa intenção será, nessa pesquisa, na medida do possível, a
de nos esquivarmos da interpretação moderna dos textos medievais. A impossibilidade
da compreensão do amor é a vicissitude de quem se propõe a escrever sobre ele.
Como resistir ao prazer de buscar no amor de Dante e Beatriz, de Abelardo e Heloísa6,
de Petrarca e Laura, a solução sem solução para o conflito do amor? E, como não

2



L’historie de l’idée d’agapè est, à nos yeux, un drame intense qui forme, pour ainsi dire, la face interne
du développement du christianisme. Cf. Anders NYGREN, Erôs et Agapè – La nocion chréthienne de
Lámour et ses transformations, In Les Religions, p. 49.
3

Cf. Pierre ROUSSELOUT, Pour l’Historie du problem de l’amour au Moyen Âge.

4

Cf. Charles BALADIER, Éros au Moyen Âge: Amour, désir et “delectatio morosa”. No livro de Baldier, o
apaixonamento é levado ao extremo na experiência psíquica afetada pelo desejo em si mesmo.

5

Denis DE ROUGEMONT, O Amor e o Ocidente.

 “O amor é, então, uma certa força da alma que não existe por ela mesma, nem é contida por ela
mesma, mas, que se dirige sempre a outrem, com um certo apetite e desejo, não querendo fazer nada
que não seja um com o outro, de maneira tal que, de duas vontades distintas se faz apenas uma, sem
nenhuma diferença.” LETTRES dês deux amants, attribuées à Heloïse et Abélard, p.50.
6
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concordar com a infusão romanesca e trovadoresca7 do desejo e da morte como nos é
colocado na idéia de transgressão entre o sagrado e o profano? Como não discutir a
cumplicidade entre eros e agape, da qual fala Rougemont, ou mesmo interrogar as
regras do amor cortês de André Capelão – a dama inacessível, o amor unilateral e não
correspondido -

no sofrimento do amor?8 Como resistir ao eterno feminino, ou a

possibilidade do amor de Sulamita a seu bem amado, na perspectiva de autores
modernos?
Alguns especialistas modernos discutem a idéia do amor erótico na interpretação
moderna do Cântico dos Cânticos. André LaCocque9, respeitado exegeta e especialista
na Bíblia Hebraica, serve-se do método histórico-crítico para pesquisar influências
culturais presentes no texto bíblico. Para ele, a influência egípcia no sentido do poema
está definitivamente confirmada. A hipótese de que o poema foi escrito por uma mulher
está, também, seguramente fundamentada e indicada no próprio texto.10 O especialista
sustenta que a autora adota uma linguagem – que profetas e sacerdotes usavam
tradicionalmente para descrever metaforicamente as relações íntimas entre Deus e seu
povo – para louvar eros. Segundo LaCocque, os alegoristas “utilizam uma chave fora
do texto para interpretar o texto”11. Os exegetas naturalistas competem com os
alegoristas modernos para explicar em detalhe “o significado intencional do texto”12.
Isto faz com que a situação hermenêutica do Cântico dos Cânticos seja paradoxal, e o
poema é um caso limite de hermenêutica bíblica. Paul Ricoeur13 faz uma análise das




7

Vamos nos abster da discussão sobre a diversidade das concepções aceitas e/ou pesquisadas sobre
os sentidos atribuídas ao termo amor cortês, introduzido por Gaston Paris, em 1883, dentro da literatura
medieval. Cf. ROMANIA, Recuel Trimestriel Consacré a L’étude des Langues et des Littératures
Romanes publié par Paul MEYER et Gaston PARIS, Tomo 110, 118º Année, pp. 72 – 126.
 Cf. a apresentação de Rued Imbach no livro Amours plurielles, publicado sob a direção de Alain
BANDIOU e Barbara CASSIN, pp.18-19, na qual o autor extrai de alguns comentadores mais recentes,
como Peter Dronke e Jean-Yves Tilliette, o fato de que o conteúdo da obra de André Capelão escrito
entre 1182 e 1186 é uma tentativa virtuosa de imitação de todos os discursos possíveis sobre o amor,
em seu tempo. Cf. André CAPELÃO, Tratado do amor cortês.

8

9

Cf. Paul RICOEUR; André LACOCQUE, Pensando biblicamente, p. 272.

10

Cf. Ibid., p. 265.

11

Ibid., p. 273.

12

Ibid., p. 289.

13

Cf. Ibid., p. 288.
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conclusões de LaCocque

e foca

suas questões, como as da maioria dos

comentadores contemporâneos, centrando-se na origem do texto (autor, data e
contexto cultural da composição) sem deixar de incluir a questão dominante que se
refere à natureza do destinatário original. A psicanalista Julia Kristeva14 explora os
códigos da paixão no Ocidente (universo grego e judaico-cristão)15, sob o ângulo da
psicanálise fincada no âmbito da modernidade, extraindo pontos de vista filosóficos,
históricos, filológicos, etimológicos e literários. Especificamente, sua análise do Cântico
dos Cânticos está no capítulo intitulado Uma santa loucura: ele e ela, no qual explora o
amor divino fundado como lei na Bíblia, e no Cântico dos Cânticos ampliado e
evidenciado como uma dinâmica de profunda complexidade. Kristeva refere-se à
autoridade divina, real ou suprema, podendo ser amada enquanto corpo ainda que
essencialmente inacessível e “[...] que a intensidade do amor esteja justamente nessa
combinação entre gozo e interdito, de separação fundamental que, no entanto, une: eis
o que nos vem indicar o amor saído da Bíblia, muito particularmente na sua modalidade
mais tardia, tal como é cantado no Cântico”16.


14


Cf. Julia KRISTEVA, Histórias de Amor, p. 113.

15

“E todo o povo viu-se como Sulamita, eleita por Deus. Esse ápice do sentimento religioso é também a
sua passagem imediata para uma liberdade regulada de paixão erótica e de invenção retórica sem
precedentes”. Julia KRISTEVA, Histórias de Amor, p. 122.

16

Ibid., p. 113. A autora aponta o feminismo, que ela mesma coloca entre aspas – parece que se
descomprometendo com as interpretações de gênero – como base para interpretações “não
paternalistas”, considerando que a maioria dos comentários e análises procede de uma cultura fincada
no patriarcado. Segundo ela, a presença de influências indianas, atestada arqueologicamente na
civilização hebraica, favorece uma aproximação de sentido no poema, como sendo de origem matriarcal,
já que o feminino é o sujeito principal da enunciação amorosa. Além disso, o intenso langor da amante,
no Cântico dos Cânticos, é também uma característica da poesia tâmil. Outros autores estabeleceram
paralelos entre o poema e alguns textos indianos (Mahabaratha e Hamayana) decodificando
semelhanças com Krishna, divindade sensual e mística. Cf. Ibid., pp. 107- 8. Outras interpretações nesta
linha são apontadas por exegetas tais como comparações do Cântico dos Cânticos com os costumes
nupciais sírios, assim como com cultos pagãos de fertilidade celebrados na Mesopotâmia. No próprio
misticismo judaico, algumas exegeses demonstram a representação primeira de Deus sob a figura de
uma divindade feminina; assim que foi proibida a representação de Deus, tal divindade feminina foi
substituída por dois querubins femininos. Após a destruição do templo, foi imposta a idéia de que só
Deus possui os dois aspectos, a saber, macho e fêmea. Assim é que, para o Talmud, o querubim macho
representa Deus e o querubim fêmea é a representação do povo de Israel. A Cabala Judaica desenvolve
a teoria mística dos Sefirotes, sendo o Rei e a Maronita apresentados como duas entidades divinas.
Sefirotes, plural de sefirá, significa esfera, uma das dez emanações ou manifestações de atributos
latentes no Ein-sof, no Sem Fim cabalístico. Cf. J. GUINSBURG, Do Estudo da Oração. Súmula do
Pensamento Judeu, p.728.



104

A grandeza do cânone ocidental literário, filosófico e teológico limita, por demais,
a possibilidade de elencarmos, tanto a riqueza e a grandeza dos registros antigos e
medievais, quanto a sua análise por autores clássicos modernos. Escolhemos um
clássico medieval e um moderno para deixar aqui, na vontade e no desejo, a
imprudência de não nos referirmos, ou não fazermos referências a obras que
transbordam na dúvida teórica e metodológica do movimento único do Amor de Deus,
no rastro da palavra deixada no tempo.
Para o clássico medieval, no CANTO XIV, 34-61 está a dúvida de Dante,
exposta por Beatriz, que Salomão responde, após a recuperação de seus corpos, no
Juízo Universal, a luminosidade que envolve os espíritos continuará acrescida:

[...] Ouvi então, na luz mais luzidia
do arco menor, numa voz tão celeste,
qual foi talvez a do anjo a Maria,
responder: “Quanto dure a benção deste
nosso Céu, também tanto o nosso amor
à nossa volta irradiará essa veste.
O seu clarão tem origem no ardor,
e o ardor na visão, e esta é tanta
Quanto a graça que acresce o seu valor.
Quando a carne, glorificada e santa,
revestida nos for, nossa pessoa,
por ser mais grata, se inteira levanta,
fará aumentar a parte que nos doa,
de gratuito lume, o Sumo Bem,
lume que o divisar nos galardoa;
donde a visão irá crescer também,
crescer o ardor que da visão se acende,
crescer o raio que deste provém.
Mas, como o brilho do carvão transcende
o da chama que dele se descerra,
e o seu primor à vista assim defende,
Assim, mais do que a luz nos encerra
o da carne terá de fulgurar,
inda até então coberta pela terra.
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Nem poderá tanta luz nos cansar,
porque os órgãos do corpo bons serão
prá tudo que puder nos deleitar”.
De um e outro coro foi tão pronta e tão
vibrante a voz a responder: “Amém”,
que de seu corpo enunciava a paixão;17

E, no diário íntimo de Miguel de Unamuno, que aparece em 1970, no qual está a
possibilidade de uma renovação dos estudos do escritor abandonado à sua
espontaneidade e sem a expectativa de juízos alheios, estão expostos os sentimentos,
dúvidas, temores e esperanças suscitados pela profunda crise espiritual que, nos
últimos anos do século passado mudou o rumo de sua vida e de sua concepção de
mundo. No primeiro caderno, Unamuno diz:
El mistério de la libertad es el mistério mismo de la conciencia refleja y de la
razón. El hombre es la conciencia de la naturaleza, y en su aspiración á la gracia
consiste su verdadera libertad. Libre es quien puede recibir la divina gracia, y por Ella
salvarse. [...] Hay que buscar la verdad y no la razón de las cosas, y la verdad se busca
com la humildad. 18

E no terceiro caderno:
Propendo á creer que esse orgullo íntimo, recogido, oculto á los extrãnos, es
uma forma elevada y exquisita de mal que solo á algunos nos es dado sufrir. Y es la
enfermedad de todos ó casi todos los hombres, es la raiz del alma, es, sobre todo, la
miséria de todos los hombres de letras. Donde está, pues, la diferencia? No em mi, em
Dios; em Dios que me há hecho ver toda la podredumbre de la miséria, em Dios que me
há hecho volver á mi y apreciar el mal em todo su horror. Alabado sea!19

Nossa atenção a essas concepções pesquisadas por esses autores está no fato
de que pensar – e consequentemente sistematizar – sobre essa instância amorosa
corresponde a uma possibilidade de síntese, interpretação, coerência, que não




17

Dante ALIGHIERI, A divina comédia/Paraíso, pp. 101-103.

18

Miguel de UNAMUNO, Diario íntimo, p. 13.

19

Ibid., p.138.
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corresponde a nossos objetivos principais, ainda que essas pesquisas apontem,
acertadamente, para uma concepção moderna, não desapegada da possibilidade do
engano e do desengano como próprios do amor mesmo. A síntese e as conclusões
sobre o percurso de sentidos e distinsões entre agape e eros, quase sempre, define o
pensamento moderno e, como já dissemos na introdução dessa pesquisa, nosso
trabalho não é conduzido para esse objetivo. Nossa intensão é dissolver a gama de
sentidos e idéias sobre o “pensar o amor” e como “viver o amor” na medida certa na
qual o texto de Mechthild de Magdeburg solicita ao leitor e ao pesquisador. Nele, a
antítese é a tese do amor. O Das flieBende Licht der Gottheit anuncia uma realidade
contínua de teor vital, não apenas como a possibilidade de um conhecimento
esquecido, mas principalmente como um texto no qual o amor é uma forma de
conhecimento epistêmico, na medida em que nele está tecida a organicidade do amor
de Deus.

A organicidade do Amor de Deus

A obra de Mechthild dispõe ao pesquisador a possibilidade asséptica da
desconstrução teológica, filosófica e psicológica na confissão de que o problema do
conhecimento coincide com o problema do amor. E de que, conhecimento e amor
encontram-se no abismo da imputação de diferenças, divisões e oposições do qual o
saber que não se sabe emerge no tema da alteridade.20 Para Mechthild, a única
constatação possível que inclui oposição, se constrói na idéia da experiência da alma
profunda demais que não consegue acreditar na equalização do amor de Deus à alma
em pecado: Owe lieber herre, wie mag min snͧdekeit diner gͿti glichen (MM, VII,6) Ai, amado
Senhor, como pode minha desgraça ser igual à sua bondade? e no livro V, 10: Der
almehtigen gottes grͧssin ist kein grͧssi so gelich so dú súndige grͧssi miner bosheit. / Nada é
tão parecido com a grandeza de Deus onipotente do que a imensidão de minha perversão. No

Das flieBende Licht der Gottheit a possibilidade de uma autêntica participação no


20



Nos escritos de Plotino,no tratado 50[VI,9] III,V,9 podemos identificar o que estamos chamando de
alteridade. Pois porque a alma é diferente da divindade e provem dela, ela ama necessariamente.
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conhecimento coincide com a autêntica intervenção do amor de Deus transmutado em
amor humano:

Die menscheit únsers herren ist ein begriffenlich bilde siner ewigen gotheit, also das wir
die gotheit begriffen mͧgen mit der menscheit, gebruchen geliche der heligen
drivaltekeit, ghalsen und kússen und unbegrifliche got umbevahen, den himmelriche
noch ertirich, helle noch vegfúr niemer begriffen mag noch widerstan. Die ewige gotheit
schinet und lúhtet und machete minnenlustig alle die seligen, die ime gegenwúrtig sint,
das si sich vrͧwent ane arbeit und lebent iemer ane herzeleit. Die menscheit únsers
herren grͿsset, vrͧwent und minnet ane underlas sin vleisch und sint blĤt. Alleine da
vleisch noch blĤt nu nit si, so ist doch dú brĤderliche sibbe also gros, das er sine
menschlich nature sunderlichen minnen mĤs. (MM, VII, 1)
A humanidade de nosso Senhor é uma imagem inteligível de sua Deidade eterna, de
maneira que possamos alcançar a Deidade com a humanidade e, como a Santíssima
Trindade, usufruir, abraçar, beijar Deus de uma maneira incompreensível, que nem o
céu nem o inferno nem o purgatório poderão, jamais, nem alcançar ou resistir. A eterna
Deidade resplandece, iluminando todos os abençoados que estão na sua presença e
deixando-os prontos para o amor, para que eles regozijem livremente e vivam para
sempre livres do sofrimento interior. A humanidade de nosso Senhor saúda, exulta e
ama sua carne e seu sangue sem cessar. Embora não exista mais carne nem sangue
lá, ainda assim o parentesco fraternal é tão grande que ele tem que amar sua natureza
humana de um modo especial.

Em Mechthild eros e agape não subisistem à uma oposição pura e simples.
Quando Deus se desfaz de seu proprio agape ele ama sua natureza humana tal como
seu sofrimento o conduziu ao amor e à morte:

[…] ich mag ir nút vollen heimlich wesen, si welle sich rehte mussing und blos an minen
gͧtlichen arm legen, und das ich mĤs mit ir spilen. Wan darumbe han ich mich in ir
gewalt gergeben, kindesch, arm, naken, blos, versmchet und se jungest in den tot, das
si alleine sol sin, eya, ob si wil, min nehste, min liebste genos; und si sol iemer me in
miner heligen drivaltekeit mit sele und mit libe sweben und spilen sat und ertrinken als
der visch in dem mere. War ist denne komen alle ire swere, die si durch mich und na mir
hat gelitten? (MM, V,25)
[...] eu não consigo estar completamente íntimo com ela até que esteja disposta a
recostar-se em verdadeiro repouso e nudez em meus braços divinos, para que assim eu
possa deleitar-me com ela. Pois foi por isto que eu me rendi ao poder da alma – como
uma criança, pobre, nua, descoberta, desprezada, e finalmente prestes a morrer – e
somente ela – ai, se ela quiser – poderá ser a minha mais próxima e querida
companheira. E ela cada vez mais irá elevar-se de corpo e alma e brincar para a alegria
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de seu coração com minha Santíssima Trindade e tomá-la inteira como o peixe no mar.
E toda a dor que ela sofreu por amor a mim e por imitação de mim – para onde tudo foi
então?

e no momento em que esse amor se torna humano o conhecimento torna-se
possibilidade:

Den nim ich minstú sele in den arm min und isse in und trinke in und tĤn mit im, swas ich
wil. Das mag den engeln niemer geschehen. Wie hohe er wonet ob mir, sin gotheit wirt
mir niemer so túre, ich mĤsse ir ane underlas allú minú gelide volbewinden; so mag ich
niemer mere erkĤlen. (MM, II,22)

Eis que eu, a mais baixa das almas, tomarei em meus braços, comê-lo-ei e tomá-lo-ei, e
seguirei meu caminho com ele. Isso não pode acontecer nunca com os anjos. Não
importa o quanto ele resida acima de mim, a Deidade nunca estará tão distante a ponto
de eu não poder constantemente enlaçar meus braços com ele; e assim eu nunca
desanimarei.

A atitude metodológica de ler os textos medievais, no que essa leitura possa
tornar-se suportável ao leitor moderno, nos aproxima da idéia de alguns pensadores
que sustentam a validade epistemológica de tal método no estudo da mística, como
experiência direta de Deus; e é esse o foco nos escritos místicos que faz parte da
problemática fundamental constituída pelo empenho do ser humano em conhecer a
sua própria condição em contraste com a condição divina. Para além dos limites do
pensamento e da razão está o caráter absoluto das categorias para descrever uma
realidade que denominamos amorosa, a partir do nosso objeto de estudo: o Das
flieBende Licht der Gottheit. Os objetivos mais específicos, voltados para uma
indagação sobre a possibilidade de apreensão de uma construção teológica mística e
amorosa, no nosso caso, consistem na reflexão crítica sobre tal experiência descrita
como portadora da infusão divina no universo humano. A pesquisa conduzida pela
experiência do absoluto indica o caráter infinito do conhecimento no limite das
possibilidades deste mesmo conhecimento. Para Steven Katz,21 a experiência pura na


21




Cf. Steven KATZ, Mysticism and Philosophical Analysis.
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mística não pode ser colocada em discussão, pois não há transcendência pura, já que
a transcendência está ligada à imanência que é contextual. O máximo que pode ser
universalizado é o contexto proposto pela imanência; o conhecimento que está para
além do contexto reside em sua própria dissolução (do contexto). Por outro lado não há
como tratar a mística sem a categoria absoluta do inefável e o estudo da religião, com
interesses na mística, se configura no enfrentamento da tensão e do paradoxo explícito
entre o demasiadamente humano e o demasiadamente divino.
Segundo alguns scholars modernos22, o termo misticismo23 é um conceito
puramente formal. Esta terminologia vem apenas acrescentar o sentido da
espiritualidade interior na dimensão humana e apontar para o fato de que a religião não
possui apenas uma performance externa, ainda que o estudo das religiões - em suas
mais diversas formas interpretativas - disponha do contexto referente ao conteúdo
histórico, social e cultural no qual está inserida, como ponto de partida para o estudo da
mística. O sentido da espiritualidade interior na dimensão humana faz com que a
mística ocupe um lugar de conhecimento, no estatuto conceitual da condição do ser
humano, que não é diferente do mesmo conhecimento disponibilizado por Deus
transcendente. Estamos e sempre estivemos à espera da compreensão dos enigmas
da condição humana que nos inquietam: a natureza do ser humano, o sofrimento, a
morte, a insustentabilidade da finitude e da infinitude própria do sentido de um amor do
qual falamos, mas não sabemos onde ele está porque insistimos em conceituá-lo ao
invés de o deixarmos que ele nos conceitue. Na linguagem de Mechthild: porque
insistimos em resistir a ele querendo possuí-lo ao invés de deixá-lo acontecer

“[…] Eya liebú, nu La dich minnen und were dich nit mit grimme.”


22



Cf. Carl A. KELLER, Mytical Literature, In: Steven KATZ(ed), Mysticism and philosophical analysis,
p.97.
23

A maioria dos estudiosos modernos utiliza o termo misticismo para falar da experiência direta de Deus.
Optamos pelo termo “mística’’, em nossa pesquisa, por estarmos nos referindo ao contexto espiritual que
reside na história da salvação cristã na Idade Média e por estarmos tratando de uma instância que tem
como subsídio básico a linguagem de um relato de uma experiência individual esvaziado de intenções
especulativas, ainda que os escritos místicos, dos quais falamos aqui nesse trabalho, estejam
constituídos como epistêmicos em si mesmos.
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“[…] Stúmpfú sele, sich dich umb und umbe tĤ uf din blinden Εgen.” “Ist er von der
hohsten hͧhsten hͧhin dur mine liebi nider getretten und hat sich gentzlich mir mit allen
creaturen gegeben; ja, enwolte es nu sine gͿti mir nút benemen, so mͧhte ich mich
iemer me vor sinem Εgen schemmen, das ich min ungeneme kupfer nie gentzlich umb
sin túres golt wolte geben. Owe, wa bicn ich gewesen, ich unselige blinde, das ich also
lange gelebet han ane krefitge mine, dam it ich werlich alle mine not sunder aller miner
vienden dank úberwinde? Nu alleine ich armú vil gĤtes versumet habe, so wil ich doch
noch us allen dingen in got gan. Eya mine, wiltu mich noch enpfant?” “Ja, got hat sich
nieman verseit; das ist ein glich masse: Wiltu liep haben, so mĤstu liep lassen.” (MM, II,
23)
“[...] Ó, querida Alma, deixe-se ser amada e não se defenda com tanto rigor.”
“[...] Ó Alma entorpecida, olhe à sua volta e abra seus olhos cegos.” “Se ele desceu do
mais alto ponto por amor a mim e se entregou totalmente, junto com todas as criaturas,
para mim, e se ele não pretende agora retirar esta bondade de mim, então eu bem que
ficarei sempre envergonhada à vista dele, pois eu nunca cheguei realmente a abrir mão
de meu cobre sem valor em troca de seu precioso ouro. Ai de mim, onde estive eu,
pobre cega que sou, que vivi por tanto tempo sem um forte amor? Com ele eu poderia
realmente superar todos os meus problemas, apesar de todos meus inimigos. Pobre
infeliz, apesar de eu ter perdido muita coisa boa, de qualquer forma eu abandonaria
todas as coisas em prol de Deus. Ó Amor, você ainda me receberá?” “Sim, eu
receberei. Deus nunca se negou para ninguém. Isto é um balanço equilibrado: Se você
quer ter amor, deve deixar o amor.”

Deixar o amor para possuí-lo e ser tomada por ele está no movimento de eros e
agape no Das flieBende Licht der Gottheit. A teologia da mística do amor na linguagem
de Mechthild de Magdeburg possui o significado do conceito de Teologia do
Didascálicon da arte de ler, de Hugo de São Vítor:

A teologia é chamada assim porque é como um discurso sobre Deus, pois theos
significa Deus e logos significa discurso ou razão. Faz-se teologia, portanto, “quando
pomos em discussão, com aplicação profundíssima, algum aspecto da inefável natureza
de Deus ou das criaturas espirituais.” 24


24



Dicta autem theologia quasi sermo habitus de divinis enim Deus, logos sermo vel ratio interpretatur.
Theologia igitur est, “quando aut ineffabilem naturam Dei aut spirituales creaturas ex aliqua parte
profundissima qualitate disserimos”. Cf. Hugo de SÃO VÍTOR (1096-1141) Disdacálicon da arte de ler,
pp. 86-7. Elizabeth ANDERSEN, The voices of Mechthild of Magdeburg, pp.110-111, aponta para a
transposição da linguagem de Deus a partir da revelação constituída na linguagem do Das flieBende
Licht der Gottheit,como uma extensão do logos divino que “flui da boca de Deus” na alma de Mechthild, a
partir de alguns exemplos:
Herre, Du bist die sunne aller Εgen, du bist der lust aller oren, du bist dú stimme aller worten, du bist dú
kraft aller vromekeit, du bist dú lere aller wisheit, du bist das lip in allem lebende, du bist dú ordenunge
alles wesendes! (MM, III, 2) Senhor, você é o sol para todos os olhos, é o deleite para todos os ouvidos,



111

O Cúmulo do Amor na aplicação profundíssima de Deus Inefável:
Deixar o Amor

E porque levantamos a idéia de que a concepção de Minne, o amor do qual fala
o Das flieBende Licht der Gottheit, escrito por Mechthild de Magdeburg, expoente da
mística alemã no século XII, sustenta a idéia de eros e agape e tecem juntos a
linguagem teológica da mística do amor? A expressão da divindade que abre mão da
divindade construída no apogeu da concepção amorosa cristã chega a sua máxima na
Idade Média. O cúmulo do amor é o amor a Deus e o amor de Deus experimentado
pela humanidade que abre mão da humanidade para deixar Deus ser o que ele é. No
Das flieBende Licht der Gottheit, a redenção da alma foi o efeito da visão da luz fluente,
provedora de força para que, na vida religiosa e mística25 de Mechthild de Magdeburg,
ela pudesse aceitar, sem reservas e sem economia, a história de sua própria vida
persuadida na história da salvação cristã, mesmo que isso lhe tenha trazido armadilhas
pessoais, sofrimento ou felicidade.
A contribuição de Bernard McGinn tem sido pontual e efetiva na discussão dessa
perspectiva que denominamos “O Cúmulo do Amor”, uma expressão cunhada na
construção da experiência teológica amorosa de Mechthild. McGinn26 vai apontar para
algumas questões que consideramos não somente cuidadosas como pertinentes no








é a voz de todas as palavras, é a força por trás de toda devoção, é o ensino de toda sabedoria, é a vida
de todas as vidas, é a organização de tudo que é; e
Alsust ist dis bĤch minnenklich von gotte har komen und ist us mensclischen sinnen nit genomen. (MM,
IV, 2) E, portanto, este livro veio amorosamente de Deus e não tem suas origens no pensamento
humano.
25

A expressão mística, em geral, não é suportada pelo saber magno e ordinário, peculiar à exigência
para com a linguagem e para com a razão do ser humano pelo próprio ser humano, que supõe nivelar e
resolver seus próprios impasses, mantendo significados subsidiados pela intolerância de conviver com
outros sentidos que colocam em dúvida a certeza e a validade de determinada maneira de abordagem,
fora da margem de validade possível de ser constituída no limiar da própria dúvida.

26



Cf. Bernard McGINN, The Flowering of Mysticism, pp. 234-235 vol III.
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âmbito de uma pesquisa como essa. Segundo ele, o sentido da palavra Minne27
encontra-se em fase de esclarecimento por pesquisadores modernos no eixo do estudo
da mística cortês, principalmente na relação com o mesmo conceito na configuração do
sentido da palavra caritas na tradição da teologia monástica. Os registros de místicos e
de místicas, freqüentemente associados à mística cortês também se encontram em
fase de investigação. Para Bárbara Newman28, a mudança na posição dentro da
relação de amor entre Deus e o ser humano, na mística feminina, se dá frente à
colocação, na linguagem, do fino amor (fin’amour)29 do protagonista masculino em
direção a seu objeto de desejo personificado na personagem feminina, para construir
uma nova forma de apreensão do mistério do amor entre Deus e a pessoa humana.
Outra diferença, agora, apontada por McGinn, está no fato de que, enquanto a
interpretação e inserção do poema bíblico O Cântico dos Cânticos30 na construção




 Nas últimas décadas do século XII encontramos a influência da poesia provençal francesa,
especialmente na nobreza alemã; os poetas da Alemanha criaram um novo gênero da poesia provençal,
a Minnesang, poesia trovadoresca, a partir da qual são desenvolvidas características próprias, dentre
elas, uma seriedade integral do sentimento amoroso cuja meta é a dama única e exclusiva. A Minnesang
é uma expressão que gira em torno do amor somente. Os expoentes e personagens dessa literatura são
o imperador Henrique VI, Friedrich Von Hausen, Heinrich von Veldeke, Wolfram von Eschenbach, o
Gottfried de Strassburg, Walther von der Vogelwide e Der Marner, dentre outros. O sentido da poesia
trovadoresca alemã era o da manifestação do amor inalcançável, sem esperanças, experimentado pelo
poeta diante da beleza deslumbrante de uma dama casada de nobre linhagem. Os poetas se colocaram
a serviço da assim denominada hohe Minne, o amor elevado e digno, que estava em oposição ao amor
vulgar, a niedere Minne. A Minnesang era a expressão de um sentimento primário que estava nas bases
de uma conduta que o sublimava segundo os cânones de uma sociedade aristocrática que preservava o
triunfo de valores como, a constância, a fidelidade, a dedicação desinteressada e o culto à beleza da
alma. Cf. Rodolfo E. MODERN, Historia de la Literatura Alemana: Breviarios, pp. 57-90.
27

28

Cf. Bárbara NEWMAN, From Virile Woman to WomanChrist: Studies in Medieval Religion and
Literature, pp. 137-39.

 Em quase todas as obras poéticas de língua vulgar, nos registros medievais, encontramos um amor
verdadeiro e um falso amor: o rechte Liebe ou fin’amour confrontados com o unrechte ou fals’amour. e
Amars. Em sua maior parte os minnesänger de língua vulgar do século XII se satisfaziam em entoar
alguns aspectos do amor (alegria, desgosto, angústia, mágoa, desejo carnal, louvor ás qualidades da
dama cortejada, medo e fracasso do coração que ama, etc.) Por isso a pesquisa diante dos sentidos a
serem definidos no amor cortês é difícil e arriscada, quando esses sentidos estão relacionados com
outras concepções medievais do amor. No século XIII, o sentido do amor humano passa a ser
categorizado e hierarquizado na literatura em língua vulgar. Existe uma grande diferença entre a
terminologia medieval e a terminologia moderna e isso favorece a ambigüidade que permanece ainda
sobre as questões acerca da natureza do amor. Cf.ROMANIA, Recuel Trimestriel Consacré a L’étude
des Langues et des Littératures Romanes publié par Paul MEYER et Gaston PARIS, Tomo 110, 118º
Année,1989, pp.76-77.

29

30

Em meu leito, pela noite,

Procurei o amado da minha alma.
Procurei e não encontrei!
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teológica, principalmente em São Bernardo e em William de Saint Thierry, se dá entre
breves períodos experimentados como “presença” e longos períodos como “ausência”,
nos escritos de Hadewich de Ambers, Mechthild de Magdeburg, Marguerite Porrete e
Beatriz de Nazareth, por exemplo, encontramos uma fusão paradoxal desses estados,
nos quais a ausência pode significar presença e vice versa.31

Minne – O Paradoxo da Presença e Ausência de Deus

O que é Minne? Ou quem é Minne? McGinn propõe essa questão para a
compreensão desta palavra dentre as expoentes representantes da mística feminina
dos séculos XII e XIII.32 O fato é que Minne acaba possuindo um sentido intrigante e
que causa certa perplexidade diante do forte argumento que representa na linguagem
mística dessas mulheres que, na maioria das vezes, fazem uso dessa palavra feminina
no sentido fenomenológico e metafísico ao mesmo tempo. No sentido fenomenológico,
Minne ganha um significado ambíguo e indefinido para além do sentido de desejo e
satisfação que, então, coexistem na experiência direta de Deus, na Frauenmyistic.
Como forma e esforço de expressão, Minne pode ser um recurso usado como uma
personificação, uma força, um motor ou mesmo uma pessoa humana ou divina. Em
nossa análise do termo Minne33 no Das flieBende Licht der Gottheit levantamos a
hipótese de que há uma dinâmica e um movimento erótico e ágapico constante, único e








Vou levantar-me,
Vou rondar pela cidade,
Pelas ruas, pelas praças,
Procurando o amado de minha alma...
Procurei e não encontrei... (Ct. Cts, 3, 1-2)
31

Cf. Cf. Bernard McGINN, The Flowering of Mysticism, pp.169-70, vol III.

32

Cf. Ibid., pp.170-173, vol III.

Rodolfo Modern aponta para o fato de que a alma do homem medieval laico não era capaz de beber
nos conceitos da sabedoria escolástica firmada por Alberto Magno e são Thomas de Aquino, porém
almejava uma resposta para suas ânsias e temores religiosos. Para o estudioso da poesia alemã, a
experiência mística de homens e mulheres se beneficiou da prosa e da poesia alemã com seus grandes
expoentes, dentre eles: Hildegard von Bingen, Gertrud de Helfa, Mechthild von Magdeburg “cuja obra
possui uma indubitável força idiomática em seu visionário desejo pelo amor de Cristo” (p. 77), David von
Augsburg, Berthold von Regensburg, Meister Eckart, Heinrich von Seuse e Johannes Tauler. Cf. Rodolfo
E. MODERN, Historia de la Literatura Alemana: Breviarios pp.76-78.

33
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complementar na origem e na fruição da experiência direta de Deus. O paradoxo é uma
constante na perspectiva de sua voz profética, mística e visionária. Ela é uma mulher,
laica, do século XII e XIII. Seus escritos possuem o estatuto de texto sagrado, pois
foram revelados a ela. No início do Livro I, portanto no início da obra, Mechthild
pergunta a Deus quem fez este livro? E Deus responde: Ich hab es gemachet an miner
unmaht, wan ich mich an miner habe nút enthalten mag. (MM, I, 1) Eu o fiz na minha
impotência, pois não posso me conter como dádiva, como dom. Na sua impotência em

conter o dom ele é revelado a ela. Aqui, estamos diante da gratuidade de Deus que
“despotencializa” Ele mesmo e se revela no Das fliebende Licht der Gottheit – A luz fluente
da deidade in allú dú herzen, dú da lebent ane valscheit. (Prólogo) em todos os corações livres
de hipocrisia. Mechthild retoma aqui o tema desenvolvido na Sagrada Escritura por

Paulo na primeira carta aos Coríntios: Mas, Deus escolhe o que é loucura no mundo
para confundir os sábios; e Deus escolheu o que é fraqueza no mundo para confundir o
forte. E aquilo que o mundo despreza, acha vil e diz que não tem valor, isso Deus
escolheu para destruir o que o mundo pensa que é importante. (I Cor. 1, 27-28) E no
esforço da linguagem, o enfrentamento da nossa autora está posto em seu dilema
diante de um tema do qual ela reluta abordar, mas que a coloca no estado de
impossibilidade de fazê-lo. A nossa pesquisa sobre o paradoxal argumento construído
em cima do movimento do amor (Minne) parte de uma simbologia central de seus
escritos que se faz no movimento que contem o elevar-se a Deus e o submergir-se
Nele, como uma preocupação advinda do paradigma máximo platônico de exitus e
reditus. A fluência de todas as coisas desde o Primeiro Princípio e seu eventual retorno
a ele, tinha sido incorporado ao misticismo Cristão em seus primórdios com Orígenes.
Esse tema apareceu também no pensamento de Pseudo Dionísio e através dele
influenciou místicos tanto no Cristianismo Oriental como no Ocidental. São Boaventura
fez uso do movimento exitus/reditus como um tema crucial em sua influente teologia
mística. A luz fluente da deidade sobre todas as coisas foi uma preocupação da maioria
dos autores místicos anteriores com o objetivo de descrever o fundamento ontológico
da principal idéia desdobrada em suas experiências: a ascensão da alma a Deus.
McGinn comenta o livro VII de Mechthild e apreende essa similaridade como o próprio
sentido, a razão central e própria que toma corpo nos escritos de Mechthild, para que
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os desdobramentos da experiência da alma amorosa - aquela que ama - se façam
procedentes no intenso movimento de elevar-se (sweben) a Deus, bem acima de si
mesma e submergir-se (sinkend) Nele e, dessa maneira, está garantida a participação
da alma de Mechthild como testemunha da ação de Deus no mundo:

Deus “flui” internamente como Trindade; Deus também “flui” para baixo para
criar o mundo e para conceder sua saudação mística (gruos) à alma. Em resposta, a
alma poderá elevar-se por um tempo, mas deverá finalmente submergir e consumir-se
34
totalmente para alcançar a mais profunda união com o Deus que transborda.

Ich arme von allen tugenden, ich snͧde an minem wesende, getar ich oder mag,
so grͿs ich die hͧhin, die clarheit, die wunne, die wisheit, die edelkeit,
diewunderlichen einunge der heligen drivaltekeit, da alles da us gevlossen ist
unbewollen, das do was, das sit, das iemer wesen sol, da mĤs ich ie wider in.
Wie sol mir das geschehen? Ich mĤs wider kriechen, wan ich schuldig bin… Ich
mĤs tubenvederen… Ich mĤs sweben an allen dingen úber mich selber; als ich
allermͿdest bin, so kumme ich wider in. Wie ich denne enpfangen werde…
Gloria tibis trinitas! (MM, VII, 25)

Eu saúdo a sublimidade, a pureza, o prazer, a sabedoria, a nobreza e a
fantástica unidade da Santíssima Trindade. Afora dela fluiu imaculado tudo o que
foi, o que é, o que sempre será. Ali, eu preciso um dia novamente adentrar.
Como poderá isso acontecer? Eu devo rastejar novamente, pois sou pecadora...
Devo voar com as penas das pombas... Devo me elevar em todas as coisas
acima de mim. Quando eu estiver definitivamente esgotada, então eu adentrarei
novamente... Glória a Vós, Trindade!

Deus se desfaz e torna-se dom derramando-Se nos escritos de Mechthild e ela
introduz a idéia do desfalecimento, do esgotamento da alma e de Deus em um só ato
no Das flieBende Licht der Gottheit. É a partir desse movimento intrínseco da alma e de
Deus que nossa interferência se dá como o movimento de eros e ágape constituídos no
objeto dessa pesquisa. O retorno da alma pecadora a Deus se dá no esgotamento no
qual ela se rende ao contínuo movimento do desejo de adentrar no interior da
Santíssima Trindade (eros) e constata o mesmo desejo (eros) de Deus em relação à
alma, na configuração trinitária que desfaz de seu próprio ágape e se reveste de desejo
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Cf. Bernard McGINN, The Flowering of Mysticism, p. 231. Vol.. III
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direcionado a alma esgotada e rendida ao verdadeiro conhecimento de si mesma que
coincide com o conhecimento de Deus.

Eros e Ágape

Eros está ligado à cosmogonia desde os primórdios e sua genealogia é muito
vasta. Na cosmogonia órfica, a noite e o vazio estavam na origem do mundo. A noite
engendra um ovo do qual nasce o amor, enquanto o céu e a terra são formados das
metades das cascas partidas.
Na Grécia Clássica, Hesíodo vai dizer:

antes de tudo existiu o Abismo; depois, a Terra de flancos amplos, assentada
firmemente, oferenda perene a todos os vivos, e o Amor, o mais belo dentre os deuses
imortais, aquele que derreia os membros e que, no peito de todo deus como de todo
homem, doma o coração e a vontade prudente.35

Filho de Hermes e Afrodite, que tanto pode ser a Afrodite Pândemia - filha de
Júpiter e Dione - deusa dos matrimônios terrestres, quanto da Afrodite Urânia, celeste,
que é filha de Kronos (Saturno), a Inteligência. Ela é a mais divina das almas
(psykhés). A Afrodite celeste é uma hipóstase separada, uma essência que nada
participa da matéria.
Platão constrói uma ponte entre o universo sensível e o universo inteligível, entre
o corpóreo e o espiritual, entre o contingente e o necessário. No Banquete, a
embriaguez é condição para a discussão sobre o amor. Ainda que só pudesse haver
excessos e paixões nos discursos, a embriaguez deveria conduzir a descoberta do
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HESIODO, Teogonia,, pp.116-122.
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amor, sua inteligibilidade, sua exaltação, seus desdobramentos. A origem do amor, na
Grécia, é religiosa, refere-se á divindade.36
Em Platão, Eros deve ser filósofo, porque aquele que deseja saber e conhecer é
o intermediário entre o sábio (aquele que não precisa do saber filosófico) e o ignorante
(aquele que não se interessa pela sabedoria) e este deve ser o filósofo. E Eros deseja
saber e conhecer porque é filho de Pênia (pobreza) e de Poros (recurso) e seu destino
está ligado à sua origem. Plotino37 retoma a descrição do nascimento do Amor, a partir
de Platão (O Banquete 203a):

É por isso precisamente que, ao contar sobre o “Nascimento do Amor”, Platão diz que
Poros (logus), inebriado de néctar, pois ainda não existia vinho, o que quer dizer que o
amor nasceu antes do mundo sensível e que Pênia participa assim da própria natureza
do inteligível e não somente de uma imagem do inteligível. Platão, na verdade, quer
dizer que Pênia veio realmente ao inteligível e que é realmente no inteligível que ela
teve uma relação com Poros, significando, portanto, que Pênia deu à luz a essa
realidade subsistente que é o Amor, a partir da Forma e da indeterminação: da
indeterminação que é própria à alma antes que ela tivesse atingido o Bem, porque ela
pressentia obscuramente, segundo uma representação indeterminada e indefinida, que
existe ‘alguma coisa’ como o bem. (50[III 5], 7, 1-9)38



36


Cf. PLATÂO, Diálogos, pp. 10-12.

37

A filosofia de Plotino e sua concepção da realidade universal como contendo as três realidades
supremas, inteligíveis primordiais e incorpóreas – o Um, o Intelecto e a Alma: no próprio início está o hen
ou o que é chamado de o Uno, a origem a partir de que tudo o mais emana, irradia-se ou descende. A
seguir vem o nous, a mente divina, ou o que se chamava a partir da terminologia anterior, o kosmos
noetos, o mundo inteligível. Abaixo disso emana “[...] a alma, que é pensada como achando-se em duas
porções: um aspecto superior da alma orientado para o que está acima dela, para o nous, e o aspecto
inferior, que penetra a natureza e a matéria. Então, ao fim e ao cabo, está hyle, ou matéria, que
corresponde ao kosmos aishetos da terminologia antiga, significando o mundo sensível.” Cf. PLOTINO,
10 [V I] e 12 [V 2]. Esta estrutura da realidade viva e a relação entre seus componentes intelígiveis e
sensíveis estão presentes no diálogo transcrito por Mechthild, objeto de nosso estudo. O estudo mais
específico desses tratados fornece subsídios para aproximar o direcionamento da alma em direção ao
amor (na linguagem de Mechthild), realidade inteligível. O processo de transbordamento da luz (Plotino
usa a metáfora da luz solar) até a alma por meio da qual nossa aproximação se dá como a dinâmica de
alteridade, considerada por nós, como chave na construção teórica teológica e filosófica presente na
obra de Mechthild. Esta construção deverá ser constituída a partir de algo que falta e que não está
explícito na construção da linguagem. O conhecimento se dá na experiência: “Falta-nos conhecer – e
aqui conhecer é sinônimo de experimentar -, tornar-se outro que o si mesmo com o qual convivemos até
então, abandonar o “outro” que somos e nos tornar Um com Um”. Cf. Gabriela BAL, Silêncio e
Contemplação, p. 78
38



PLOTIN, Traité [50, III] dans Les Écrits de Plotin: Classiques de La Philosofie.
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O Amor é, então, uma realidade subsistente que é pressentida pela alma, a partir da
indeterminação que é própria da alma. A alma pressente e deseja o Bem. Eros não
nasceu no Banquete dos Deuses, sempre existiu, pois ele vem do desejo da alma pelo
Bem. Desde que a Alma existiu, o Amor existiu. Plotino, intrigado com o amor, passa a
examiná-lo melhor: “O Amor é um deus, como está no Fedro (242d9) é um daimôn
como no Banquete (202d13), ou é um estado (pathos) da alma como está no Fedro
(252b2)?”39 A conclusão de Plotino é de que essa realidade pressente o Bem e o
deseja, pois a alma que deseja o Bem, somente O deseja porque possui uma
reminiscência desse Bem. O Amor, sendo filho de Pênia (a pobreza) é como ela, está
sempre em privação e é também um daimôn produzido pela Alma quando ela se afasta
do bem.40 A distinção entre Eros como desejo é herança de sua mãe terrestre no
desejo que se refere a coisas terrenas, mas na herança da Afrodite celeste está o
desejo pelo Bem.
Para a tradição platônica e neo-platônica o amor sempre existiu, desde que
existe a alma o amor existe também. O amor é um desejo, que é falta, um daimôn e um
desejo pelo Bem. Eros, para os filósofos pagãos, é o princípio mais próximo ao Bem,
podendo ser uma via de acesso a Ele.
Na Septuaginta, tradução grega da Bíblia Hebraica, a palavra ágape (ahabah)
esta disponibilizada como substantivo e verbo (aheb) e denota o sentido do amor,
como desejo e conhecimento, já que amar é a aproximação de conhecer,41 no sentido




39

PLOTINO, Tratado das Enéadas, pp. 99 -118.

40

Cf. Ibid., pp. 99-118.

41

No AT o israelita conhecia com o coração; e “o hebraico não possui nenhum termo que corresponda
exatamente ao nosso termo ‘mente’ ou ‘intelecto’. A distinção entre intelecto e apetite, portanto, é
imprecisa. Geralmente, podemos dizer que no hebraico conhecer equivale a experimentar; a experiência
evolui para a aceitação ou posse. O sentido do termo ‘experiência’ torna-se claro em passagens como
1Sm 14,12 (a experiência da batalha), Is 47,8 (a experiência de privação), Is 53,3 (a experiência do
sofrimento). [...] Em tais contextos, ‘conhecer’ corresponde ao nosso ‘sentir’. A experiência de posse
evidencia-se através do uso da palavra ‘conhecer’ para designar o intercurso sexual (Gn 4,1. 17.25; Nm
31,18.35 Jz 21,12). De modo semelhante, ‘tornar conhecido’ significa ‘fazer sentir’, levar outra pessoa a
experimentar algo (Sl 77,15; 98,2; 106,8). Quem faz experiência com outra pessoa conhece-a e fica
ligado a ela (Ex1,8; Dt 9,2.24; 1Sm 10,11). [...] por isso falando de maneira absoluta, o ‘conhecimento’
constitui uma habilidade, uma capacidade, uma qualificação do homem sábio; este é uma pessoa
experimentada na arte de viver (Dn1,4; Sl 73,22; 82,5; Pr 1,4; 2,6; Ecl 1,18 cf. SABEDORIA). O
conhecimento como aceitação é dinâmico, exprime-se e expande-se na ação; ele envolve tanto o apetite
quanto a percepção. ‘Conhecer’ alguém ou alguma coisa é cuidar dele ou dela. É provê-lo ou provê-la
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da língua hebraica. O amor de Deus pela humanidade, pelo povo de Israel, o amor
como a vertente da vida (Deut,6, 5) ame a javé seu Deus com todo seu coração42, com
toda sua alma e com toda a sua força. Sem dúvida, é no Cântico dos Cânticos, como
nossa concentração principal nesse trabalho, que a leitura do amor ágapico toma o
sentido da intensidade da busca do amor e do ato de amar (Ct Cts, 3, 1-4) Em meu
leito, pela noite, procurei o amado de minha alma, procurei e não encontrei! Vou
levantar-me, vou rondar pela cidade, pelas ruas, pelas praças, procurando o amado de
minha alma... Procurei e não encontrei!...O desfalecimento ao sentir e ouvir a presença
do amado no âmago de sua alma está em meu amado põe a mão pela fenda da porta;
as entranhas me estremecem, minha alma ao ouvi-lo se esvai. (Ct Cts, 5,4). A exegese
moderna aponta esse âmago profundo designado com a palavra nefesh como princípio
de vida, ser essencial, desejo.43 Em Mechthild, a alma que ama está identificada com a
amada de Deus, a noiva de Deus. A união mística está disponibilizada no Das
flieBende Licht der Gottheit, em sentido estrito, com a linguagem do amor ágapico.44
A grandeza do ágape45 disposta nos livros dos Salmos, ainda que não
possamos fazer uma aproximação tão exata como a que faremos com o Cântico dos
Cânticos, se configura nas entranhas da fala de Mechthild, como o apelo a Deus no
estilo do salmista que louva Deus e aguarda sua resposta na qual Deus o abençoa. O
louvor a Deus, a misericórdia divina, a menção às guerras, o consolo, a justiça divina,








do necessário (Gn 39,6.8; Sl 50,11; 73,11; 144,3). Isto provém de uma compreensão básica de que
conhecer é reconhecer (Pr 29,7; Jó 9,21).” Jonh L. MACKENZIE, Dicionário Bíblico, p.179.
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“Sabedoria, discernimento e conhecimento estão no coração (Ex28, 3; Dt.8,5 1Rs3,12). [...] Quando
Iahweh dá a Salomão grandeza de coração (1Rs 5,9), isto significa não magnanimidade, mas
inteligência. [...] Iahweh examina o coração ( Sl 17,3; Jr 12,3; Lc 16,15; Rm 8,27). Na verdade, só
Iahweh pode conhecer o coração que é extremamente enganoso (Jr 17,9s). A regeneração de Israel
inclui uma regeneração interior, uma mudança do coração que é uma transformação de caracter (Ez
18,31; 36;26). [...] Jeremias vê os termos da nova aliança escritos não em tábuas de pedra, isto é,
promulgados externamente mas escritos no coração, isto é, compreendidos pela inteligência e aceitos
pela decisão pessoal de cada membro de Israel restaurado (Jr 31,32). [...] O que nunca pensamos
nunca entrou em nosso coração (Jr 7,31; 19,5).” Jonh L. MACKENZIE, Dicionário Bíblico, pp.183-84.
43

Cf. Ana Flora ANDERSON; Fr. Gilberto GORGULHO, O. P., Cântico dos Cânticos. A libertação da
Mulher, p.25.
44

Cf. cap.IV dessa tese.
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A inspiração de Mechthild a partir do Livro dos Salmos é encontrada 149 vezes. O Cântico dos
Cânticos aparece como referência 152 vezes. Os Evangelhos são assim quantificados: Mateus: 107
vezes, Lucas 88, João, 83, Marcos, 31 e 72 vezes nas Revelações de São João. Cf. Elizabeth
ANDERSEN, p.150.
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principalmente quando a autora se refere àqueles para os quais ela se dirige na certeza
de seu saber:
Ich weis das wol vúr war, das ich noch gottes vrúnden von herzen sol wol behagen. Ich
weis das wol vúr war, was gottes vrúnde lident, das ir got niemer vergisset, wan er ist
helfe und ir trost in aller ir not. Das nach s llen wir kriegen und mit vr den gerne liden.
So m gen wir vor gotte bliken und schinen. (MM, VII, 28).
Isto eu sei por certo: que alegrarei os corações dos amigos de Deus. Isso eu sei por
certo: que não importa o que sofram os amigos de Deus, Deus nunca os esquece, pois
ele é seu auxílio e seu consolo em todas as suas necessidades. Devemos lutar de
acordo, e sofrer de bom grado na alegria. Então cintilaremos e brilharemos à vista de
Deus.

Laudade pueri dominum, Louvem ao Senhor, Oh filhos! É também o desejo de
Mechthild de que as almas estivessem aos pés de seu Senhor, quando ela entra no
purgatório no dia de todos os santos e tenta ajudar as almas que lá estavam. Mas, ao
encontrar uma pessoa, pela qual ela orava há muitos anos, Mechthild silencia-se e a
única coisa que diz é: Laudade pueri dominum. Do nach sungen si: Wir loben dich, herre,
umbe die grͧssi diner gͿti, umb die milti diner gabe und umb die trúwe diner helfe. (MM, VII, 2)
Louvem ao Senhor, ó filhos! (Sal,112,1) depois cantaram: Nós lhe louvamos, Senhor, pela
grandeza de sua bondade, pela generosidade de sua dádiva e pela fidelidade de sua ajuda.

Consideramos a inserção dos Salmos nos livros de Mechthild nas entrelinhas de
seu büch exatamente no lugar onde o diálogo com Deus rende dádivas de amor e
misericórdia. Citamos como exemplo as seguintes passagens:

Dis ist ein grĤs, der hat manige adern, der dringet usser dem vliessendem gotte in die
armen, dúrren, sele ze allen ziten mit núwer bekantnússe und an núwer beschowunge
und an sunderlicher gebruchunge der núwer gegenwúrtekeit.Eya sͿslicher got, fúrig
inwendig, blͿgende uswendig, nu du dis dem minnesten hast gegeben, mͧhte ich noch
ervarn das leben, das du dinen moisten hast gegeben, darumbe wolt ich dest langer
qweln. Disen grĤs mag noch mĤs nieman enpfan, er si denne úberkomen und ze nihte
worden. In disem grĤsse wil ich lebendig sterben. (MM, I, 2)
Isto é uma saudação que tem muitas correntes. Ele jorra [é derrubado] do Deus [fluente]
que flui para as almas pobres, áridas, sem parar, incessantemente, com um novo
conhecimento em nova contemplação e em gozo [um gozo especial da nova presença].
Oh doce Deus, por dentro em chamas [ardendo], por fora, florescendo. Agora que você
deu isso aos menores eu gostaria de mencionar a vida que você deu aos maiores. Para
isso eu estaria desejando suportar o sofrimento até por muito mais tempo. Ninguém é
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capaz ou tem a permissão para receber este cumprimento [ser saudado por] a não ser
que tenha ido abaixo de si mesmo ou se tornado nada. Nesse cumprimento eu quero
morrer vivendo.

In der grͧsten sterki kumt si von ir selber, in dem schͧnsten liehte ist sib lint an ir selber
und in der grͧston blintheit sihet si allerklarrost. In der grͧsten klarheit ist si beide tot und
lebende. (MM, I, 22)
Sob esta imensa força ela se perde a si mesma, na imensa luz fascinante ela se torna
cega em si mesma. Na imensa cegueira, ela vê mais claramente. Na maior claridade,
ela está morta e viva.

Das got dis wort gesprechen múge mit warheit der sele ze eren und se liebin, reht als ob
er die sache ir selekeit nit were und si mͧge enpfan vollekomen ere an lip und an sele,
harumb ist únserm herren ze únsern erbeiten, zĤ únsem, armͿte, ze únsern wetagen
also herzeklidien lich, das wir hie in der waren mine tragen, das er siner rehtekeit also
edellich entwichet, als iemer siner gotheit gezimet. Das han ich gegriffen in dem huffen
der gottes gabe. (MM, VI, 6)
Que Deus possa ser capaz de levar estas palavras à alma com sinceridade a sua glória
e amor, ainda que ele não seja a causa da felicidade dela, e que ela possa receber em
corpo e alma a honra total – por isto que o nosso Senhor está tão profundamente
preocupado que em nossos esforços, em nosso querer, e nas horas de sofrimento nós
sigamos em frente com amor sincero. E que ele possa generosamente sair de sua
justiça tanto quanto seja adequado à sua Deidade. Isto que eu descobri na pilha de
favores de Deus.

Nessas passagens encontramos o movimento único de ágape e de eros: corpo e alma
podendo receber a dádiva de Deus e a generosidade divina disponibilizada para
aqueles que não sabem. No livro VII, 35, Mechthild recita os sete salmos sagrados em
latim e em honra à paixão Jesus Cristo que desejou morrer na santa cruz por causa
dela, Domine ne in furore (Sl, 6,1). Ela roga a Deus que lhe conceda uma doença
sagrada e, quando Deus ordenar a morte dela, que ela possa se preparar com a atitude
correta da verdadeira fé cristã, Beatim quorum remissa (As,32, 1), com a tristeza
sincera e suficiente para que todos os seus pecados sejam apagados. Pede, também,
a permissão para o recebimento da eucaristia e a proteção de Deus para todas as
acusações com as quais foi caluniada, Miserere mei Deus (51,1); implora que Deus a
acompanhe até o final de sua vida, enviando ainda uma virgem mãe pura para estar
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junto dela nesse momento, Domine, exaudi orationem meam et clamor (Sl,102,1).
Finalmente, pede a Deus a presença de seu noivo, filho da virgem pura, para vir com
ela como seu mais amado noivo, para que ele possa recebê-la no braço de seu amor e
derramar sobre ela o manto de seu desejo sempre acalentado, De profundis clamo
(Sl,130,1) e Domine, exaudi orationem meam auribus percipe (Sl, 143,1). Nossa autora
invoca o ágape divino por meio do salmista inspirada no anseio da Trindade eterna.
O amor, na semântica medieval, é designado pelas palavras amor, caritas e
dilectio. Amare e diligere são sentidos na relação de duas pessoas, entre Deus e os
homens, entre Cristo e seus discípulos. O vocabulário bíblico46, considerado pela
análise moderna, inclui a pesquisa do entendimento de Jesus Cristo e de seus
apóstolos sobre a revelação do Amor de Deus - ágape, no sentido da moral e da
doutrina cristã. O senso espiritual da lei do Amor de Deus se estende na história da
salvação, no dom de ágape, que é o Amor de Deus no sacrifício do Filho: o ágape é o
ágape da cruz, em Romanos, 6,10. A máxima na descrição amorosa nas cartas de
João – aquele que mais amou Deus – e na fala de Paulo47 sustenta a disseminação
dos sentidos de amar, para os quais nosso objeto de estudo dispõe: no Das flieBende
Licht der Gottheit é na interioridade, nas sensações do estado de alma em júbilo e/ou
em pecado, que está a possibilidade de configuração de ágape e eros. Na concepção
cristã de Mechthild, o Bem não é a plenitude, mas Deus é a resposta ao problema do
conhecimento, vinculado ao amor na alma constelada em pecado, em virtude, em
miséria e em descrença ou fé, como movimento do amor. Na experiência mística, como
um elemento intra religioso que aponta para um reencontro direto, imediato e
transformador

com

a

presença

divina,

eros

e

ágape

serão

considerados,

especialmente, a partir da relação amorosa subsidiada por uma atenção contínua, dado
que, na linguagem mística, a expressão dessa dinâmica erótica e ágapica é tratada
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Cf. a análise de C. SPICQ, O.P. Ágape dans le Noveau Testament/ Analyse Des Textes. In Études
Bibliques, a partir da qual o autor integra a intenção neotestamentária da caridade cristã na análise
profunda dos evangelhos sinópticos e nas epístolas de São Paulo. O dom gratuito de Deus está
disponibilizado nos evangelhos como o amor teocêntrico que não está relacionado com o merecimento:
Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores (Mc 2,17); Digo-vos que assim haverá alegria no
céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de
arrependimento (Lc,15,7); e, Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados porque
muito amou; mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama.(Lc,7,47)
47



IICor, 13,11: o Theos tes Agapes. Deus como Deus de Amor.
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como uma obrigatoriedade quase impossível de ser comunicada. Seguindo o
pensamento e a discussão de Bernard McGinn e Patricia Ferris McGinn48, comunicar
uma intuição mística é da ordem de uma impossibilidade necessária.
Nossa idéia central, então, se desdobra nessa necessidade impossível na qual
iremos desenvolver nossa pesquisa, por meio de experiências relatadas, categorias e
conceitos articulados, doutrinas e pensamentos dos pensadores cristãos medievais que
nos colocam, eles mesmos, nessa situação similar à qual nosso objeto também nos
coloca: a dinâmica amorosa e mística transformadora da presença de Deus está
dissolvida na busca do conhecimento de Deus em desejo sim, desejo esse
transfigurado em amor, fundamento da filosofia e da teologia cristã medieval. Nossa
perspectiva, para uma abordagem do fenômeno amoroso entre os autores medievais49,
poderia ser sustentada pela análise cuidadosa dos registros nos quais estão
desenvolvidas as idéias designadas por essa impossibilidade necessária, em seus
discursos. Apreender a diversidade e a pluralidade e, mesmo, a unidade para a qual os
sentidos e os significados que a palavra “amor”50 exige em uma amplitude dinâmica no
esforço moral, teológico e filosófico construído, na época, nos obriga a uma síntese que
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Cf. Bernard McGINN et Patricia Ferris McGINN, La transformation em Dieu/Douze grands mystiques,
p. 9. Os autores nos trazem um trecho do Sermão 22 de Isaac da Estela, abade no Mosteiro de Estela
em 1147: “Dizemos aquilo que podemos quando queremos falar de Deus Inefável porque é impossível
nada dizer nesse sentido; é necessário guardar silêncio, melhor ainda utilizar as palavras em outro
sentido”.

49

Não poderíamos deixar de mencionar aqui, São Tomás de Aquino (1225-1274), que comenta a
compilação de Petri Lombardi (manual de teologia do século XII) que precede e dá início às suas
grandes obras, a Suma contra os gentios (1259- 1265) e a Suma Teológica (1265-1273) - obra
inacabada: Scriptum super Sententias Petri Lombardi. No Liber III, distinctio 27, quaestio 1, articuli 1,4,
São Tomás discute a concepção de amor a partir de Pseudo Dionísio, (século IV), Cf. Obras Completas
del Pseudo Dionisio Areopagita, capítulo III da Jerarquia Eclesiatica: El Sacramento de La Eucaristia,
pp.206-223 e capítulo IV de Los Nombres Dios: El Bien, la Luz, La Hermosura, pp. 296-323) segundo a
qual a união de dois seres caracteriza o amor enfatizando a via unitiva do amor sustentado pela filosofia
neoplatônica. Na Summa Theologiae, IX,26,2 São Tomás vai dizer que o amor é a principal afecção do
ser humano e sustenta a relação complementar entre amor e conhecimento. A partir da filosofia
aristotélica, conhecimento e vontade estão sistematizados na equação circular constituída no movimento
instintivo de apreensão da faculdade de desejar do sujeito desejante que o leva à necessidade de
conhecer o desejo e o objeto de seu desejo; ainda, na Suma Teológica, I-II,22-48, o dominicano
consagra o amor como uma paixão, ou seja, a paixão requer que o apaixonado o conduza àquele que
age sobre ele mesmo. E, finalmente, a segunda dimensão da construção tomasiana sobre o amor e o
desejo está na idéia de Aristóteles de que “amar é vontade do bem” Cf. ARISTOTE, Rhétorique, II,4,
p.196-197.
50

“A palavra ‘amor’ designa toda uma gama de relações e afetos que vão desde a sexualidade e desde
o erotismo aos vínculos mais, ou menos sublimes às pessoas, valores, coisas e condutas.” Cf. Barbara
CASSIN (dir.), Dictionnaire des intraiduisibles, pp.33-34.
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converge, aqui, no estabelecimento de um critério principal de diálogo: a proximidade
do conteúdo dos escritos de Mechthild com os autores, a partir dos quais, essa mesma
amplitude dinâmica, plural e única se desenvolve.
Nossa escolha dentre os pensadores, santos e místicos, se dá a partir daqueles
que, no trato da experiência amorosa com Deus, e de Deus, desenvolveram seus
tratados de amor, especialmente, referindo-se à revelação do mais elevado amor na
inspiração do Cântico dos Cânticos. Daremos destaque a Orígenes, pelo fato de sua
configuração sobre o amor estar ligada ao eros platônico e neoplatônico e estar,
também, nas bases dos tratados de São Bernardo de Claraval e Guilherme de Saint
Thierry; os escritos de Ricardo de São Victor e Hugo de São Victor serão apontados
para compor os registros que constituem, a nosso ver, o verdadeiro extrato do amor
medieval na dimensão teológica e tradicional da época.

Caritas e Dilectio – amare e diligere

Orígenes, o místico da luz

Na tradição cristã a via de acesso ao Bem, configurada por Platão e Plotino
possui, em seus primórdios, a contribuição de Orígenes (202 – 253/4) 51 exegeta, místico
e teólogo, considerado alguém bastante inovador em relação ao cânone tradicional
cristão em sua época. Orígenes é perseguido, contestado, julgado e preso; morre aos
sessenta e nove anos. A escola desse pensador é considerada uma escola de vida
interior e seus ensinamentos objetivam o progresso espiritual do ser humano. O pensar
místico de Orígenes, ainda que considerado intolerante, em sua época, é, também, um
dos mais influentes para teologia cristã e o conceito de exegese, tão indiferenciado e
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Condenado pelo concílio de Constantinopla II 553, a controvérsia origeniana é interpretada como a
tentativa de viver um ideal elitista no âmbito de uma sociedade em processo de massificação e
nivelamento, de modo a não permitir outras opiniões, senão aquela entre clérigos e leigos, dentro da
ilusão de poder dispor de espaço livre para o exercício intelectual dentro de um sistema que, sob muitos
aspectos, caminhava para crescente intolerância.
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debatido na ciência moderna, está disponibilizado em sua obra como fundamento da
vida espiritual, por excelência:

[...] a via espiritual é um processo fundamentalmente exegético: a experiência religiosa,
especialmente mística, realiza-se no ato por meio do qual a linguagem da Bíblia, em seu
nível mais profundo e incomunicável, muda o curso da linguagem da alma. Orígenes
conheceu suas experiências religiosas mais intensas no coração de seu trabalho
exegético; é lá que a alma se eleva com o Verbo encarnado.52

E, é nesse processo de exegese, como o desenvolvimento do retorno da alma caída à
sua fonte originária, que Orígenes encontra símbolos e metáforas bíblicas em suas três
obras principais: Comentário sobre o Evangelho de João, o Livro dos Princípios e
Comentário e Homilías sobre o Cântico dos Cânticos. São nas palavras inspiradoras
das Escrituras que encontramos o Logos de Deus, a sabedoria e o verdadeiro
conhecimento de si. Considerado o místico da Luz, sua teologia é positiva. Orígenes
demonstra a ascensão mística impressa na linguagem sagrada em três níveis e em
três Livros Sagrados da Bíblia Hebraica53: O Livro dos Provérbios (via purgativa),
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Bernard McGINN et, Patricia Ferris McGINN, La Transformation em Dieu/ Douze grands mystiques, p.
26. Os autores esclarecem que é este o sentido anagógico da leitura das Escrituras formulado por
Orígenes: o leitmotiv do misticismo está na essência da vocação cristã que é o encontro com a Escritura
Sagrada e a interpretação espiritual na qual a alma remonta sua fonte, sua origem em Deus.
53

No livro dos Provérbios está o sentido da Palavra de Deus na sabedoria da tradição Abraâmica,
sabedoria tratada como moral e virtude dos patriarcas. Para Orígenes essa sabedoria transmutada em
virtude advém das palavras dos Provérbios nas quais a inteligência é sempre de Deus e ela fala ao
coração humano: De fato, é Javé quem dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o
entendimento. Ele reserva a sensatez para os retos. Ele é o escudo para os que se comportam com
integridade. Ele vigia as trilhas do direito, e guarda o caminho de seus fiéis. Então você entenderá a
justiça e o direito, a retidão e todos os caminhos da felicidade. Porque a sabedoria virá a seu coração, e
você terá gosto no conhecimento. A reflexão guardará você, e o entendimento terá gosto no
conhecimento. (Pr 2, 6-10) Que o amor e a fidelidade não abandonem você. Amarre-os ao redor do seu
pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. (Pr 3,3). Confie em Javé com todo seu coração, e não
se fie em sua própria inteligência. (Pr 3,5). Para os cristãos toda essa sabedoria impressa no coração,
constitui a via purgativa do amor que opera na alma e Orígenes inicia a via espiritual a partir desse amor
que se torna gosto pelo conhecimento – sabedoria que se transmuta em amor. Amar o conhecimento
tem como desdobramento a proximidade com a luz – a iluminação propriamente dita disposta em
Eclesiastes: Então percebi que a vantagem da sabedoria sobre a insensatez é a vantagem da luz sobre
as trevas. O sábio tem os olhos abertos, e o insensato caminha na escuridão. Mas logo notei que ambos
têm o mesmo destino. (Ecl. 2, 13,14) Em Eclesiastes encontramos a ciência esclarecedora da natureza
das coisas e de seu modo de funcionamento de acordo com a intenção divina – a via iluminativa
corresponde à um trabalho de desilusão ao discernirmos a impermanência e a fragilidade inerente a tudo
que não é “Divino”: discernir entre o que é vão e o que é útil. A via iluminativa é o curso indicado por
Orígenes para apagar o brilho artificial da vanidade. Maria Cristina Mariante GUARNIERI, pesquisadora
do grupo NEMES, em sua pesquisa de doutorado dirá que a conhecida frase – Vaidades das Vaidades –
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Eclesiastes (via iluminativa) e o Cântico dos Cânticos (via unitiva).

54

Orígenes é o

primeiro cristão que sustentou a idéia de que dentre todas as maneiras positivas ou
catafáticas de falar de Deus, a linguagem erótica é a mais apropriada por ser ela capaz
de ultrapassar ela mesma. Eros não é uma instância passível de disfarce ou
idealização. Para Orígenes, eros opera uma transformação do desejo ao reconduzi-lo á
sua forma original. Eros é, na realidade, uma força de Deus. A potência do amor não é
senão aquela que conduz a alma às alturas sublimes do céu. Essa é a inovação
audaciosa de Orígenes, a partir do eros platônico como o desejo direcionado ao
perfeito e ao belo, que está na sua máxima sobre o amor de Deus no Prólogo do
Comentário sobre o Ct. Cts – Deus, Ele mesmo deve necessariamente ser Eros se
Eros implantado em nós é o que nos reconduz a Ele:

[...] Eu não acredito que nós seremos castigados se dermos a Deus o nome de amor
apaixonado (Eros – Amor), da mesma forma que João deu a Ele o nome de caridade
(agapé – caritas) [...] Em conseqüência, tudo aquilo que a Escritura diz sobre a
caridade, assim ela o faz, como se falasse do amor apaixonado, sem se dar conta da
diferença das palavras, pois trata-se, nesses dois casos, de expressar o mesmo
significado.55

O amor apaixonado de Deus pelo mundo (Jo I,3-16) se traduz na paixão do Verbo que
se esgota dele mesmo para revestir, na carne, o sofrimento de Deus: o amor de Deus
descrito como um amor espiritual e intenso se ajusta à maneira de falar do amor físico








que dá início ao Livro do Eclesiastes “aponta, logo de início, a temática principal trabalhada por Qohélet,
o Eclesiastes: a dificuldade de penetrar e compreender, a partir da razão humana, a obra divina. Vaidade
é a tradução mais comumente utilizada da palavra hével nas versões tradicionais. Para Haroldo de
Campos esta tradução tende a ser uma representação mais abstrata do termo. Em hebraico, hével
significa concretamente ‘vapor’, ‘sopro’, algo sem substância. Na pesquisa etimológica do termo,
buscando uma solução que restituísse a força poética do termo no original, Campos traduz a famosa
frase por: ‘Névoa de nadas, tudo névoa-nada’. Repetida 38 vezes ao longo do texto, a função desta frase
parece ser justamente a de chocar o leitor, lembrando-o, constantemente, de sua condição miserável
enquanto criatura. Ao mesmo tempo, sua constante repetição colocada sempre de forma conclusiva ao
longo do texto, parece querer provocar o nosso pensamento à respeito do que fazer frente ao absurdo
que é toda essa vida. Cf. Maria Cristina Mariante GUARNIERI, Angústia e Conhecimento: uma reflexão a
partir dos pensadores religiosos Franz Rosenzweig, Sören Kierkegaard e Qohélet. Tese (Doutorado em
Ciências da Religião) PUCSP. A tradução do Eclesiates que a autora se refere em seu trabalho é a de
Haroldo de CAMPOS, intitulada Qohélet, o-que-sabe: Eclesiastes.
54

Cf. Bernard McGINN et, Patricia Ferris McGINN, La Transformation em Dieu/ Douze grands mystiques,
p. 26.
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Cf. ORÍGENES, Homílias e Comentários sobre o Cântico dos Cânticos, Prólogo.
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e romântico, em função de sua maneira soberana e irresistível por meio da qual ele se
apodera da alma humana. Esse mesmo amor também se diz, doce e perfeito quando
se refere a seu objeto – a própria Razão Divina, o Logos que é o próprio amado e o
próprio amor:

Deus caritas est, Deus Pai é amor e Deus Filho é Amor também. Na realidade, Ele é o
êxtase substancial do Amo, a “Caritas ex Deo est (Orígenes faz uma troca para que
Caritas ex Deo est possa ser traduzido como Ele (o Filho) é a Caridade que vem de
Deus.
A plenitude desta Caridade-que-provém-de-Deus se encontra em Jesus Cristo, que vem
para unir-se a nós com o fim de encontrar o que busca em nós – símile aliquid sui –
algo parecido com Ele mesmo, isto é, Amor, por meio da presença e ação desse amor
em nós podemos estabelecer um parentesco de sangue com Deus “cognata quadam
per caritatis nomen affinitate sociemur” (Prólogo do Comentário sobre o Cântico dos
Cânticos 2,29)56

Ao construir sua Homilia e seus Comentários sobre o sofrimento e a ferida do
amor (3,8,13), Orígenes alude, ao mesmo tempo, ao Profeta Isaías e ao Cântico dos
Cânticos: em Isaías 49,2 - Ele fez da minha língua uma espada afiada e me escondeu
com a sombra de sua mão; ele me transformou numa seta pontiaguda e me guardou
na sua caixa de flechas – e no Ct. Cts 2,5 – Sustentem-me com bolos de passas,
dêem-me forças com maçãs, oh! Que estou doente de amor. O amor, então, é uma
flecha do Pai que fere a alma. O sentido pungente, doloroso e lancinante dessa ferida
exprime, em Orígenes, um desejo erótico e transcendente de sermos ensinados pelo
Verbo: estou sofrendo de amor (caritas) só pode ser dito pela alma que queima desse
amor fiel do Verbo Divino, que recebe a doce ferida daquele que é, como nas palavras
do profeta – a flecha escolhida -, e que foi atingida pela amável lança do conhecimento
a ponto de suspirar e enlanguescer de amor de dia e de noite, e de não poder pensar
em nada, em nenhum desejo, em nenhuma paixão, em nenhuma esperança que não
seja amor, ele [amor/caritas] somente. Orígenes inaugura a leitura do Cântico dos
Cânticos como o amor entre a alma e Deus, e, como em São Bernardo de Claraval, é o
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Bernardo BONOWITZ, ocso, Orígenes: Padre dos Padres Cistercienses, pp. 50, 51.
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Verbo Encarnado, mais do que o Espírito Divino, a fonte do Amor Divino em nós
mesmos. O motivo místico do conhecimento, para Orígenes, está além de todo o
conhecimento intelectual, mesmo sendo esse motivo, também afetivo, o que traduz,
para o místico da luz nos primórdios da cristandade, a relação equalizada e orgânica
do conhecimento entre eros e agape: um movimento da alma erótico e cognitivo.

Os Monges Beneditinos

Os monges beneditinos de Cîtaux, como teólogos monásticos viviam em sua
prática mística uma tríplice unidade (dentro de si mesmos, com o próximo e com Deus),
pessoal e unitiva como fruto da liberdade traduzida para o senso de recepção
voluntária da graça de Deus e de colaboração amorosa com ela. Os autores dessa
escola espiritual, que floresceu na Europa dos séculos XII e XIII, foram todos abades
de comunidades monásticas cisterciences. A escola teológica desses autores era
pastoral, dirigida à santificação dos monges, patrística, em continuidade da teologia
bíblico-simbólica dos grandes Padres latinos e gregos da Igreja do terceiro ao sétimo
séculos, e mística, “expressiva daquela união estável, todo-abrangente com Deus, que
era chamada unio Spiritus, formar um só espírito com Deus”.57 Esse processo, de
chegar à unidade, pode ser visto de maneira ascética, afetiva e dogmática:
- Ascese: um processo de cura sobre eles mesmos por meio do fortalecimento da
razão e da vontade que seriam reflexos humanos da inteligência e do amor divino. Dom
Bernardo diz:

Através do pecado, a pessoa humana é despedaçada, dispersa numa multidão
de impulsos insistentes e conflituosos. Os padres ensinaram que através das disciplinas
monásticas de obediência, silêncio e humildade, juntamente com as práticas ascéticas
de vigílias, jejum e trabalho manual, é possível pegar e juntar de novo os cacos
dispersos do eu. Nosso intelecto pode chegar mais uma vez ao bem genuíno e nossa
vontade encontrar o dinamismo necessário para efetivamente nos comprometermos



57




Dom Bernardo Bonowitz, OCSO (ed./org./intr.) Os místicos cisterciences do século XII, p. 7.
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com ele. O ascetismo sustentado pela graça nos devolve o nosso “núcleo” interior,
capaz de conduzir nossas reflexões, decisões e ações.58

- Afetiva: um caminho interior que vai de um “temor debilitante de Deus – medo – pois
Deus é poder temível e imprevisível – Amor – uma lei que o próprio Deus é e à qual ele
se submete, uma lei inscrita em nossa natureza e que em última análise é a nossa
maior alegria em cumprir.”59 O medo distancia o monge de seu próximo e da confiança
em Deus, ainda que esse seja o anseio fundamental na vida monástica. “é na
meditação das escrituras, na vida de oração e na fraternidade da comunidade que os
monges se libertam do isolamento e podem comungar com seus irmãos e com as
pessoas da Trindade. Daí em diante passamos a viver de acordo com o Amor.”60
- Dogmática: descrição do processo unitivo como fruto da progressiva autocomunicação com Deus através das Escrituras.

“[...] Na criação Deus se revela como ser (“Eu sou quem sou”). No Antigo Testamento
ele se manifesta de um modo crescente como fidelidade e amor, como dedicação
pessoal a nós (o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó). Na encarnação, esta fidelidade
e amor atingem sua fidelidade máxima, quando Deus nasce para nós, vive conosco,
morre e ressurge por nós (“Jesus, Deus – conosco)”61

Daremos, então, continuidade ao sentido do Amor de Deus através dos registros
de Guilherme de Saint Thierry e Bernardo de Claraval.
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Dom Bernardo Bonowitz, OCSO (ed./org./intr.) Os místicos cisterciences do século XII, pp. 8-10.
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Ibid, p.9.

60

Ibid.
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Ibid., pp 9-10.
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Guilherme de Saint Thierry: contemplação (affectus)

Guillelmus de Sancto Theodorico ou Guilherme de Saint Thierry (1080-1148)62
escreve De natura et dignitate amoris

63

, um registro condensado que trata de uma

antropologia, em descrições adjetivadas, de acontecimentos referentes à natureza
humana, que nos informa, com uma qualidade estética e um nível de abstração agudo,
diferentes do pensamento e da razão, ou mesmo dos sentimentos, uma fenomenologia
de experiências ativadas na consciência daquele que é acometido pelo amor.
Na linguagem de Guilherme de Saint Thierry, a substância amorosa está
subsidiada em Santo Agostinho – a concepção da lei natural de todas as coisas. O
amor é sustentado como uma força natural do ser humano, originada a partir de seu
objeto de desejo64. A idéia principal da concepção do Amor de Guilherme é a inserção
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Guilherme de Saint Thierry é Belga, nascido em Liège de família nobre. Como abade de Saint Thierry
(119-1135) escreve o De natura et dignitate amoris e o De contemplando Deo, o De sacramento altaris e
a Expositio in Epistulum ad Romanos. Como abade de Signy (1135) sua reflexão espiritual se dá por
meio das interpretações da patrística sobre o Cântico dos Cânticos (Santo Ambrósio e Santo Papa
Gregório). Amigo de São Bernardo, Guilherme participa da controvérsia abelardiana e chega à
construção teológico-filosófica redigindo assim a Disputatio adversus Petrum Abaelardum, escrito
considerado como o fundamento da condenação de Abelardo em 1140. Foi diretor espiritual e
condenava a ação da razão ambiciosa e era adepto da contemplação com a afeição (affectu). Inspira-se
em Santo Agostinho, principalmente no De Trinitate e nas Confissões, mas seus escritos tardios são
influenciados por Orígenes e por Gregório de Nissa. Para mais informações, ver M. – M DAVY,
Théologie e Mystique de Guillaume de Saint-Thierry; e Y.- A. BAUDELET, l”Expérience Spirituelle sellon
Guillaume de Saint-Thierry.
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Cf. OEvres choisies de GUILLAUME DE SAINT-THIERRY.

 A concepção de amor, desejo e/ou vontade que influencia o pensamento da maioria dos autores
medievais cristãos é a concepção de Santo Agostinho. Em Agostinho, existe algo impresso na alma e
para esse algo se dirige o desejo do conhecimento. A alma deseja conhecer o que ainda lhe falta que, de
algum jeito, já conhece, mas não lembra. “Quanto mais a alma vai conhecendo, sem chegar ao pleno
conhecimento, tanto mais ela deseja conhecer o que ainda lhe falta. [...] Perguntamos o que é que ama e
ainda não conhece aquele que se esforça em conhecer; e precisamente nos admira o seu amor, pois
sabemos com certeza que só as coisas conhecidas podem ser amadas.” (Tratado sobre a Trindade,
X,I,2). A mente intui e ama o que ela ignora ainda que conheça e “não é impelida por outra causa
conhecida, mas só pelo amor de conhecer o desconhecido.” (X, II,3). No pensamento agostiniano
amamos o saber que não pode ficar desconhecido por que desejamos esse conhecimento. O saber que
não sabemos já é um conhecimento; “é impossível um desconhecimento absoluto de si mesma [da
alma], pois na medida em que sabe que não sabe, nesta medida se conhece; [...] Pelo fato mesmo de
procurar-se não está demonstrando que é para si mais conhecida que desconhecida?” (X,III,5).
Agostinho fala da necessidade da alma conhecer corretamente aquilo que quer conhecer, ou seja, a si
mesma, e para isso ela deve se despojar do conhecimento exterior das coisas sensíveis, pois a alma é
mais íntima do que as coisas e as imagens das coisas (vestígios) que conhece a partir do que está fora
da alma. A alma conhece quando remove o conhecimento que vem do exterior. O fato de alma viver,
64
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do sentido espiritual na configuração dos graus do amor suscitados por Deus, autor da
natureza (et Deus auctor naturae). Em Guilherme, toda criatura espiritual ou corporal
possui um lugar bem determinado através do qual essa mesma criatura se percebe,
naturalmente, como portadora de um sentido; um sentido, não menos natural, que a
pertence. Para ele, o homem possui um argumento, no sentido de ser portador de certa
influência – um peso –, que lhe é constituinte e que o solicita e, ao mesmo tempo, o
leva às alturas e penetra em seu corpo. Essa idéia está em: Gn 3,19, você é terra e à
terra voltará; e em Ecl, 12,7, Então o pó volta à terra de onde veio e o sopro vital
retorna para Deus que o concedeu. Na morte, diz Guilherme, o espírito retorna a Deus
e o corpo a todos os elementos dos quais é formado. O amor, colocado naturalmente
no homem pelo autor da natureza, age sobre a alma e sobre o corpo. A natureza é
exigente: coloca o corpo em seu devido lugar e faz o mesmo com a alma65.









conhecer e entender faz com que se postule que ela é uma substância, um corpo, um ar, um fogo ou um
cérebro. Mas o argumento de Agostinho, para essa idéia de substância, está no fato de que a alma não
duvida que ela existe, julga, pensa, recorda, compreende e deseja: “[...] E embora se possa duvidar de
muitas coisas, destas não se pode duvidar, porque se não existissem, de nada se poderia duvidar”
[X,X,14) e a alma só pode ter certeza de que existe “pois é a única coisa que sabe com certeza” (X,X16)
Para Agostinho, o conhecimento que a alma deseja, a partir do fato de não duvidar da sua existência, é o
conhecimento de si mesma a partir da semelhança com Deus. A concepção da Trindade cristã impressa
na alma humana está configurada na memória, inteligência (possibilidade de conhecimento) e vontade
(desejo de conhecimento), que é conhecer o conhecimento dado pelo Amor de Deus constelado no
Amor (Espírito Santo) de seu Filho (Jesus Cristo) A humanidade de Jesus é, para Agostinho, o Verbo,
que imprime na alma a possibilidade da alma ser constituída do amor a partir da Imagem de Deus. A
alma, desfeita dos vestígios externos a ela, ama e conhece pela apreensão de que conhece porque ama,
a partir da memória da própria existência na vida trinitária. “Naquela Verdade eterna, segundo a qual
todas as coisas temporais foram feitas, é que contemplamos com o olhar da mente a forma que serve de
modelo a nosso ser, e conforme a qual fazemos tudo o que realizamos em nós ou nos corpos, quando
agimos segundo a verdadeira e reta razão.” (IX, 9,VII,12).Cf. SANTO AGOSTINHO, Sobre a Trindade
(De Trinitate). Cf. também S. HARRISON, Do we Have a Will? Augustine’s way into the Will, pp.195-205;
Para maiores esclarecimentos sobre a configuração da Trindade como amor, memória e conhecimento,
ver Étienne GILSON, Introducion à l’ etude de Saint Augustin; e Mariana Palozzi Sérvulo da CUNHA, O
movimento da alma: a invenção por Agostinho do conceito de vontade.
Nas Confissões de Santo Agostinho XIII,9 está a raiz dessa concepção de Guilherme de Saint Thierry:”
O corpo, devido ao peso, tende para o lugar que lhe é próprio, porque o peso não tende só para baixo,
mas também para o lugar que lhe é próprio. Assim o fogo encaminha-se para cima, e a pedra para baixo.
Movem-se segundo o seu peso. Dirigem-se para o lugar que lhes compete. O azeite derramado sobre a
água aflora à superfície; a água vertida sobre o azeite submerge-se debaixo deste: movem-se segundo o
seu peso e dirigem-se para o lugar que lhes compete. As coisas que não estão no próprio lugar agitamse, mas, quando o encontram, ordenam-se e repousam. O meu amor é o meu peso. Para qualquer parte
que vá, é ele quem me leva.”
65
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Infortunada ironia! Em uma natureza assim tão exigente, que é a natureza humana, eles
(os vícios e a luxúria) são, eles mesmos, aviltados a ponto de fazer do lugar de sua
alma que seria a propriedade do Criador, à exclusão de toda criatura, o trono de Satã, o
assento da impureza e de todas as manchas! (De natura et dignitate amoris , 1,2)

66

Mas, a alma como propriedade do Criador, em Guilherme de Saint Thierry, é
desenvolvida pela vida na Trindade e essa idéia é encontrada em quase todas as suas
obras.67 Para ele, a alma é imagem e semelhança de Deus, enquanto o corpo é
imagem do universo, um microcosmo. No ensinamento de Guilherme, existe uma
mística fundada pela fé que o ser humano possui na imagem e na semelhança de
Deus, o que significa a participação nessa imagem e semelhança como duas formas
diferentes, mas associadas, no que diz respeito a essa participação em Deus. A
imagem é a participação originária e essencial da criação na natureza divina, fundada
sobre a graça criadora, que age e faz com que cada ser humano seja aberto a Deus. A
imagem jamais é perdida, mesmo que ela tenha sido danificada pelo pecado. A
semelhança é a participação perfeita que leva à santidade e está configurada na ação
e no amor do ser humano no mundo. A alma santa é a alma que se constela na
imagem da Trindade; e, o fundamento da fé está na mística da vontade humana, isto é,
no movimento do ser humano ser capaz de identificar e discernir a vontade de acreditar
na possibilidade iluminada e atrativa de Deus, criador da alma e da natureza em si
mesmo. Existe então, em Guilherme, uma disposição ao gozo, um amor semelhante à
própria beatitude divina e, sem dúvida, uma ação do intelecto (discernimento). A
mística da fé dispõe à alma duas modalidades de conhecimento: o conhecimento de
Deus na alma como um espelho e o conhecimento de Deus face a face, que
correspondem, respectivamente, à nossa participação como imagem e como
semelhança. O apelo de Guilherme é mistagógico, na medida em que o processo de
conhecimento de si mesmo é um processo que vai além do reconhecimento primeiro




Cf. Caput primum: Amorem homini naturaliter inditum, carnis vitio corruptum degenerasse. In: OEvres
choisies de GUILLAUME DE SAINT-THIERRY.
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De contemplando Deo, De natura et dignitate amoris e Expositio in Epistulam ad Romanos (11191135), Expositio super Cantica Canticorum (1137-1139), Speculum fidei (1140).
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da condição da alma pecadora e da necessidade do resgate dessa condição. Na visão,
na imagem e na similitude está o fundamento da mística da fé, na medida em que na
concepção trinitária, Deus, Pai, Filho e Espírito se vêem entre si e essa visão que um
tem do outro é uma única visão deles mesmos – o Pai é ao mesmo tempo Filho e
Espírito de Deus - e os três são semelhantes em si mesmos. Na Trindade, a visão é
uma visão da unidade e esta unidade é a mesma na alma; a visão é essa semelhança
que pode vir a ser una em Deus. O Espírito Santo é a unidade do Pai e do Filho e é,
também, a caridade (o amor caritas) da semelhança de Deus como Dom semelhante à
alma.

Contudo é pelo afeto do amor, que incutiste em nós, que nós te amamos. Tu, ao
contrário, criador de todas as coisas, dos bons afetos e das almas que devem ser
afetadas, será então por um afeto de amor acidental e incidente que amas aquele que
amas? E és afetado de algum modo, nalguma circunstância, tu que fazes todos os
seres e todas as coisas? Por certo que não. Isso seria um absurdo, é contrário à fé, e
incompatível com o criador de tudo. De que modo, então, nos amas, se não for pelo
amor que tu nos amas?
Pois bem, teu amor, tua bondade, ó sumo bem sumamente bom. É o espírito
Santo, procedente do Pai e do filho. Desde o início da criação, ele paira sobre as águas
(Gn1,2), isto é, sobre as mentes flutuantes dos filhos dos homens, e a todos se oferece
e tudo atrai para si: inspirando, aspirando, afastando o que é nocivo, providenciando o
que é útil, unindo-nos a deus e deus a nós. Assim, pois, teu próprio Espírito Santo, que
é dito amor, unidade e vontade do Pai e do filho, habita em nós por graça sua (Rom
8,11); em nós ele depõe a caridade de Deus (Rom 5,8); por ela concilia-nos com ele, e
a Deus nos une pela boa vontade que nos inspira. O que em nós se chama amor é a
veemência dessa boa vontade pela qual amamos o que devemos amar, ou seja, a ti. O
amor, de fato, nada é senão isto: a “vontade veemente e bem ordenada. (De
Contemplando Deo [11]) 68

No percurso da alma-imagem à alma-semelhança, o amor (caritas) e a razão
são faculdades essenciais (criativas do Criador) da alma e, o exercício desse amor e
dessa razão juntos promove o resgate da beatitude da alma pela graça do Espírito de
Deus que promove, também, a transformação pela fé onde o amor místico e o
conhecimento místico tornam-se a unidade: o amor, para Guilherme de Saint Thierry, é
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GUILHERME DE SAINT THIERRY, Sobre a Contemplação de Deus, In: Dom Bernardo BONOWITZ,
OCSO, Os místicos cisterciences do século XII, pp.78-79.
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um amor inteligente. A unidade do Espírito é assim constelada no De contemplando
Deo:

E o teu amor, pelo qual ama os que te amam, na doçura da bondade que para
com tuas criaturas tens, ó bom criador, consiste em inspirar-lhes o desejo de amar-te,
tanto o amor com que eles amam quanto o desejar e o amar-te. Porque nem por nós,
nem para nós és “afetado”, quando nos amas; permaneces o que és, tu que és sempre
precisamente aquele cujo ser é ser bom; mas bom para ti, em ti e também, em ti, para
todas as tuas criaturas. Nós, ao contrário, somos afetados por ti, quando te amamos,
nós que podemos, de algum modo deplorável, ser e não te amar, isto é, ser e ser maus.
Mas a ti, que és sempre o mesmo, nada se acresce se, amando-te, nós progredimos
para ti; nem nada se subtrai, se para longe de ti nós vamos. Quando tu nos amas,
todavia, não é senão para ti, pois a regra perfeitamente verdadeira da suprema justiça
nada, além de ti, nos permite amar. (De Contemplando Deo [7]) 69

Em Guilherme de Saint Thierry, o motivo místico do conhecimento está na configuração
da trindade, na alma- imagem e na alma- semelhança, sustentadas pela fé no Espírito
de Deus que é a graça do amor acompanhado da razão e da vontade. O agape divino
de todo o conhecimento intelectual é, também, afetivo: amor e conhecimento operam
juntos na mística caritatis inteligentia de Guilherme.
O conhecimento e o amor é um tema reincidente em Mechthild de Magdeburg.
Em I,21, ela já introduz a falência da alma e a necessidade da fluência no
conhecimento:

Von der bekantnisse und von der gebruchunge
Minne ane bekantnisse dunket die wisen sele ein vinsternisse, bekantnisse ane
gebruchunge dunket si ein hellepin, gebruchunge ane mort kan si nit verklagen (MM,
I,21)
Do Conhecimento e do prazer do amor:
O amor sem o conhecimento é tão escuro para a alma sábia, conhecimento sem a sua
fruição, ela compara aos castigos do inferno, fruição com pouca morte [falta de morte,
sem morte] ela não consegue lamentar o suficiente.
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E, em nossa análise, a visão (imagem de eros) de Mechthild da unidade na Trindade
(semelhança) está em I,2, na qual o desejo já está dado, e continuamente dado,
mesmo que ela não o conheça. O ágape divino, como possibilidade iluminada e atrativa
construída por Guilherme de Saint Thierry, pode estar na passagem a seguir...

So sihet sú einen ganzen got in drin personen und bekennet die drie personen in einem
gotte personen ungeteilet.[… ] So mag sú bitten und vragen was si wil, des wirt si gewert
und beriht. Warumbe si nút beriht wirt, dis ist dú erste sache von drien personen.
(MM,I,2)
Então ela vê um Deus completo em três pessoas e conhece três pessoas em um Deus
individível (não dividido). [...] Então ela pode desejar e pedir qualquer coisa que quiser.
Isto já está dado a ela e ela está iluminada. Sobre o que ela não está iluminada é pela
primeira causa das tres pessoas.

O conhecimento está em eros, isto é, no desejo de Deus concedido a ela a partir
da visão da Trindade única. Na continuidade desse capítulo do Das flieBende Licht der
Gottheit, está o movimento de eros e ágape na consumação da alma unida e igual a
Deus -- semelhança na contemplação de Guilherme de Saint Thierry - a partir da qual
se encontra nossa aproximação: na construção teológica livre da mística experiencial
de Mechthild, a desconstrução é a expressão do processo no qual a imagem se desfaz
para se tornar semelhança. A metáfora do reflexo como imagem é o recurso na
linguagem disponibilizada com o sentido de um movimento intenso no paradoxo do
Amor que, finalmente, não “consegue” se conter dentro da própria alma:


Ie si langer tot ist, ie si vrΕlicher lebt.
Ie si vrΕlicher lebt, ie si mer ervert.
Ie si minner wirt, ie ir mer zĤflússet.
Ie si sich mere vͧrhtet, ...
Ie si richer wirt, ie si armer ist.
Ie si tieffer wonet, ie si breiter ist.
..., ie sie gebeitiger ist.
Ie ir wunden tieffer werdent, ie si me stúrmet.
Ie got minneklicher gegen ir ist, ie si hoher swebet.
Ie si schͧner lúhtet von dem gegenblik der Gotheit, ie si im maher kumt.
Ie si me arbeitet, ie si sanfter rĤwet.
..., ie si me begriffet.
Ie si stiller swiget, ie si luter rͿffet.


136

..., ie si grosser wunder wúrket mit siner kraft nah ir maht.
Ie sin lust me wahset, ie ir brutloft grͧsser wirt.
Ie das minnebet engert wirt, ie die umbehalsunge naher gat.
Ie das muntkússen sͿsser smekket, ie si sich minneclicher ansehent.
Ie si sich nͧter scheindent, ie [ er ir mer] gibet.
Ie si me verzert, ie si me hat.
Ie si demͿteklicher urlop nimt, ie si e wider kumt.
Ie si heisser blibet, ie si e entfunket.
Ie si mere brinnet, ie si schͧner lúhtet.
Ie gottes lob mer gebreitet wirt, ie ir girheit grͧsser blibet.
Eya, wa wart únser loser brútgΕm? In dem Jubilus der heiligen drivaltekeit, do
got nit me mohte sich enthalten in sich selben. (MM,I, 22)
Quanto mais tempo ela está morta, mais feliz ela vive.70
Quanto mais feliz ela vive, mais ela experimenta
Quanto menos ela se torna, mais ela se dilui
Mais ela teme,...71
Quanto mais rica ela se torna, mais pobre ela é.
Quanto mais profundamente ela habita,72 mais ela se expande.
..., mais paciente ela é.
Quanto mais profundas suas feridas se tornam, mais violentamente ela luta.
Quanto mais amável Deus é contra ela [o amor de Deus é para ela], mais alto ela se
eleva.
Quanto mais radiantemente ela brilha no reflexo do olhar da cabeça da Deidade, mais
perto ela se aproxima dele.
Quanto mais ela trabalha, mais suavemente ela descansa.
..., mais ela compreende.
Quanto mais quieto o seu silêncio, mais alto ela chama.
..., maior o milagre que ela produz com a força dele em proporção ao poder dela.
Quanto mais aumenta o desejo dele, mais extravagante se torna a cerimônia de
casamento deles.
Quanto mais estreita se torna a cama de amor, mais intensos são os abraços.
Quanto mais doces os beijos na boca têm sabor, mais amorosamente eles se
contemplam um ao outro.
Quanto maior a angústia [falta, aflição] na qual eles se separam ou se dividem, mais ele
a outorga [dar por direito ou como uma oferenda] ele entrega a ela o poder da decisão
ou de autonomia.
Quanto mais ela consome, mais ela tem.
Quanto mais humildemente ela se despede, mais cedo ela retorna.
Quanto mais ardente ela permanece, mais cedo ela se incendeia.
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Essa passagem da descrição dos paradoxos dentro da tentativa de expressão da experiência mística
de Mechthild parece ter causado muitas dificuldades aos copistas, como está evidenciado pelo número
de corrupções e passagens questionáveis. Neumann está consciente de que não foi capaz de restaurar
as palavras originais em todas as citações. Cf. nota 34 do MECHTHILD OF MAGDEBURG. The
FlowingLight of the Godhead, p. 341.
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Cf. nota 36 do Ibid, p. 342: Todos os editores assumem uma lacuna, aqui e em outros exemplos nesta
passagem, onde um ponto de elipse ocorre.
Cf.nota 37 do Ibid,, p.342: isto é, quanto mais profundo ela habita no infinito Deus.
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Quanto mais ela queima, de modo mais belo [mais belamente] ela brilha.
Quanto mais o louvor de Deus é espalhado, maior sua cobiça permanece.
Diga-me, onde foi que o redentor se tornou o noivo? No Jubilus da Santíssima
Trindade. Quando Deus não conseguia conter-se, em si mesmo.


O movimento da alma que se aproxima de Deus, está com Deus e se despede
de Deus está desconstruído na alma como imagem. A intensidade na reversão dos
sentimentos (menos/mais) é o dinamismo paradoxal descoberto pela alma: morte/vida,
viver/experimentar,

ser/diluir,

rica/pobre,

profundidade/expansão,

profundas

feridas/violência na luta, trabalho/descanso, e assim por diante. E no amor consumado
com Deus, a ardência do desejo, a humildade da despedida, a angústia da separação e
o ganho da liberdade celestial como dádiva de Deus superam a união na contemplação
da alma constelada em Jesus Cristo, seu noivo/redentor que a contempla com os
beijos de sua boca no júbilo do sabor divino. Mas, deixamos para São Bernardo de
Claraval a análise da inspiração de Mechthild no Cântico dos Cânticos, sem abandonar
em nossa memória, o processo da imagem e semelhança no qual a vida da alma se
transforma na vontade, na razão e no Amor de Deus.

São Bernardo de Claraval

São Bernardo (1090 -1153) dispensa apresentações sobre sua vida, mas, Dom
Bernardo Bonowitz faz uma menção à sua vida espiritual, que somente um mestre
conhece e compreende:

São Bernardo se encontra, um dia, diante de um grande crucifixo e põe-se a rezar.
Enquanto ele persevera em sua devota meditação, o Crucificado se mexe, libera um de
seus braços da cruz e abraça São Bernardo, apertando-o contra seu coração. São
Bernardo se perde em dor e amor. [...] O abraço do Crucificado representa uma fusão
de dois aspectos mais importantes da relação de São João Evangelista na hora da
Paixão. O abraço em si, isto é, o inclinar-se da cabeça de São Bernardo no peito de
Jesus nos lembra o repouso místico do jovem discípulo durante a Última Ceia, quando,
segundo a tradição patrística, bebia diretamente do coração do Mestre, assim sendo
iniciado nos segredos da divindade do Verbo. O estar em pé de São Bernardo junto da
cruz nos lembra a fidelidade de João diante dos sofrimentos de Jesus: dos doze só ele
fez pé firme no monte do Calvário. [...] São Bernardo é o novo João de sua geração. É o
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intímo de Cristo, escolhido para mergulhar sua inteligência humana no abismo da
sabedoria divina – o coração de Jesus – para lá entrar em curto-circuito permanente. É
aquele que ao mesmo tempo percebe – e aceita – a estreita relação entre amor e
sofrimento, aquele que não se espanta quando sente a pressão de uma mão cravada,
nem recua quando o gesto de amizade do Cristo faz com que sua própria testa
experimente, pela duração do abraço, os espinhos com os quais seu amigo é coroado.73

No Tratado do Amor de Deus de Bernardo de Claraval74, está dito que o porquê
e em que medida se deve amar a Deus: a causa de nosso amor a Deus é o próprio
Deus e a medida é amá-lo sem medida. Assim, existem duas razões para amar Deus
por ele mesmo: primeiro, porque nada se pode amar com mais justiça e segundo
porque nada se pode amar com mais proveito. Mas, porque devemos amá-lo?
Convém amá-lo em virtude de seu próprio mérito ou pelo proveito que tiramos disso?
Não existe absolutamente outra causa válida de amar a Deus além de Deus ele
mesmo. Mas se é preciso buscar o próprio mérito que o busquemos em I Jo 4,19 - Ele
nos amou primeiro e, em I Cor 13,5 – ele não visa seu interesse e, pelo fato de que
Deus ama gratuitamente, Paulo responde: Ele não poupou seu próprio filho, mas o
entregou por todos nós (Rm, 8,32). Mas,

Alguém poderia dizer: “Certamente é o caso no tocante aos homens, mas não quanto
aos anjos”. É verdade, porque não foi necessário. No entanto, aquele que socorreu os
homens, em tal necessidade, preservou dessa mesma necessidade os anjos; e aquele
que, em seu amor pelos homens, assim os tratou para que não permanecessem nessa
miséria, é justamente o que, por um igual amor, também permitiu aos anjos não se
tornarem miseráveis. (Liber de diligendo Deo, capítulo I) 75

Aqui faremos uma intercessão, com um dos livros de Mechthild, apontando a sua
posição, na qual a dor da alma que ama e que é amada é a bem-aventurança dos
anjos:





Dom Bernardo BONOWITZ, OCSO, Senhor, abri os meus lábios, pp. 91-93.
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Cf. Bernardo CLARAVAL, Tratado do Amor de Deus (Liber de diligendo Deo), In: Dom Bernardo
BONOWITZ, OCSO, Os místicos cisterciences do século XII, pp. 13-62.
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Bernardo CLARAVAL, Tratado do Amor de Deus, In: Dom Bernardo BONOWITZ, OCSO, Os místicos
cisterciences do século XII, p.17.
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“VrΕwe, die engel sint klar und schͧne minnevar; went ir úch kͿlen, so hebent
úch dar.” “Der engelen wunne tĤt mir minnewe, swenne ich iren herren und minen
brútgΕme nit anse.” (MM, I, 44)
“Senhora, os anjos são radiantes e coloridos de amor. Se você deseja reanimarse, brilhe para além deles.” “A bem-aventurança dos anjos dói no meu amor se eu não
estiver contemplando o meu noivo e Senhor deles.”

A possibilidade de contemplar Deus, o noivo da alma e Senhor dos anjos, está na
espera desse desejo da alma pelo beijo de Deus que São Bernardo explica como um
desejo insinuante, nos Sermões sobre o Cântico dos Cânticos – Beije-me com beijos
de tua boca Ct. Cts,1,1:
Delicioso poema, que se inicia solicitando um beijo. Assim nos cativa essa
Escritura, [...] Ainda que nos dê trabalho penetrar em seus sentidos secretos, será por
meio deles que alcançaremos nosso deleite, e que não nos cansemos da dificuldade de
aprofundarmos nesse sentido que já nos encanta e nos arrebata com a mesma
suavidade da linguagem; quem não sentir-se á atraído por esse prólogo sem prólogo e
pela atualidade dessa linguagem de um livro tão antigo? Concluamos, pois, que se trata
de uma obra composta, não por meio da ingenuidade humana, mas pela arte do
Espírito Santo, de modo que torna-se difícil compreendê-la, mas é um prazer analisá-la.
[I, III, 5]76

São Bernardo vai construir sua análise sobre o beijo de Deus como o beijo do Verbo
que se encarna, e quem recebe o beijo é a carne assumida pelo Verbo. O beijo que se
consuma por aquele que beija e é beijado se desdobra no mediador entre Deus e os
homens: o Homem Cristo Jesus.
Por essa razão, nenhum santo se atreveu dizer jamais: “que me beije com a sua boca.”
Reconheciam essa prerrogativa como exclusiva daquele à quem o Verbo beijou
profundamente com um beijo nunca interrompido ao unir-se a ele, corporalmente, toda
plenitude da divindade. (Sermão sobre o Cântico dos Cânticos, [I,II, 3])77

Bernardo vai dizer que, esse beijo é mais que o toque dos lábios, mas a própria
união de Deus com os homens e que, com esse toque dos lábios, a intenção do poema
é expressar a mútua identificação dos sentimentos (affectus) entre Deus e o Filho,
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Bernardo CLARAVAL, Sermão sobre el Cantar de los Cantares, In: Obras Completas de San
Bernardo, p. 83. Conferir a semelhança da fala de Mechthild no Prólogo do Lux Divinitatis.
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Ibid., p.91.
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configurada pelo autor do poema, o Espírito Santo. E no Sermão III,6, no final de sua
fala aos monges, São Bernardo fala com o coração: “O que me resta agora, meu Bom
Senhor, senão que devo me tornar digno de sua concessão de beijar a sua boca na
plenitude da melodia e com o fogo do Espírito e assim saciar-me de gozo em sua
Presença?” (Sermão sobre o Cântico dos Cânticos [IV,III,6])78
Para o pensamento teológico medieval, a fonte ou a origem dos afetos é exterior
ao homem, vem de Deus e possui uma noção ligada ao desejo. São Bernardo faz
referência ao amor de Deus que ama, “e ama com todo o seu ser, porque quem ama é
toda a Trindade, se é que, entretanto, se pode falar de ‘todo’ a respeito de um ser
infinito e incompreensível ou,seja como for, simples” (Liber de diligendo Deo, capítulo
IV).79
Não sabemos se Mechthild contemplou os Sermões de São Bernardo, mas em
sua simplicidade, no livro I, 43 a instrução de Deus a ela é a de que ela deve colocar
todo o prazer e encanto na trindade, o coração divino de Deus.

Dinen lust leg in die drivaltekeit
“Dines herzen lust solt du nienar legen denne in min gͧtlich herze und an min mensclich
brust. Da alleine wirst du getrΕst und mit minem geiste gekust.” (MM, I, 43)

Coloque seu prazer/desejo dentro da trindade.
“O desejo do seu coração você não deve colocar em nenhum lugar que não seja dentro
do meu coração divino e sobre meu seio humano. Somente lá, você será consolada e
beijada por meu espírito.”

A vida trinitária, para ela, corresponde ao lugar no qual o desejo do coração
deve ser colocado, que corresponde ao coração divino e ao seio humano de Deus ao
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Bernardo CLARAVAL, Sermão sobre el Cantar de los Cantares, In: Obras Completas de San
Bernardo, p.105.
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Bernardo CLARAVAL, Tratado do Amor de Deus, In: Dom Bernardo BONOWITZ, OCSO, Os místicos
cisterciences do século XII, p. 31.
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mesmo tempo e, é nesse lugar, que a união entre a alma e Deus se dará no beijo do
espírito divino.
O desejo do coração colocado na Trindade encontra, na voz da amada do
Cântico dos Cânticos a garantia e a certeza do amor, forte como a morte e até mais
forte do que a morte, pois o abismo de Deus é cruel como a paixão e suas chamas são
chamas de fogo, mas apenas uma faísca de Deus. Grava-me, como selo em seu
coração, como selo em seu braço; pois o amor é forte, é como a morte! Cruel como o
abismo é a paixão. Suas chamas são chamas de fogo, uma faísca de Javé! (Ct Cts 8,6)
Ainda, no Tratado do amor de Deus, São Bernardo aponta para a bem
aventurança daquele que vive e compreende a paixão de Cristo e o Amor de Deus, na
experiência única daqueles que chegam a seu Senhor e se fazem com Ele num só
espírito (Cor, 6,17). Esta é a alma que pode dizer embora a carne e o coração se
extingam, Deus é a rocha do meu coração, minha herança para sempre (Sl,77,26):

Proclamei bem-aventurado e santo aquele a quem já foi dado passar pela
experiência de um tal favor nesta vida mortal, em raros instantes, ou mesmo por uma
única vez, transcorrendo-se isso, apenas, no espaço de um momento. Perder-se de
algum modo, com efeito, como se nem se existisse, não mais sentir de todo a si,
aniquilar-se de si mesmo (Fl, 2,7) e quase até se anular, tudo isso é da esfera celestial,
não dos afetos humanos. Se, por acaso, esse favor ocasional e célebre for concedido a
um homem, como se disse, por um instante, ei-lo de súbito invejado pela “maldade do
século” (Gl, 1,4), perturbado pelas “dificuldades do dia” (Mt 6,4), tornado pesado (cf. Sb
9,15) por seu corpo mortal (Rom 7,24,), solicitado pelas necessidades da carne, abatido
pelo enfraquecimento de sua saúde e, o que é ainda mais constrangedor, intimado pela
caridade fraterna. AH! Ei-lo compelido a voltar a si, a recair em suas preocupações e
miseravelmente exclamar: “Senhor, estou esmagado, intervém em meu favor!” (Is
38,14) e também: Ïnfeliz de mim! Quem me livrará deste corpo de morte?”(Rm 7,24)
(Liber de diligendo Deo, capítulo X)80

São Bernardo responde: na deificação, na vontade de Deus, assim na terra
como no céu (Mt 6,10) e no amor santo e casto, da “intenção que se quer pura, que se
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Bernardo CLARAVAL, Tratado do Amor de Deus, In: Dom Bernardo BONOWITZ, OCSO, Os místicos
cisterciences do século XII, pp.46-47.



142

quer clara, e que é mais clara e pura quanto mais a ela não se misturar nada que nos
seja próprio [...]”(Liber de diligendo Deo, capítulo X)81 no amor exclusivo de Deus.
A renúncia da alma, intimada pela caridade fraterna de São Bernardo, está na
consumação dos graus do Amor violento de Ricardo de São Vítor, a partir da qual o
amor contemplado flui na incisão do agape de Deus em toda humanidade, sem medida
– propósito da experiência direta de Deus no tempo histórico da revelação -, analisada
como condição e restauração da vida humana que pergunta sobre seus fins últimos.

A Escola de São Vítor
A escola dos vitorinos ou escola de São Vítor82 tem sua origem em 1108: “escola
interna e externa, contemplativa e ativa, herdeira da tradição e partidária das reformas,
espiritual e intelectual, Sapiência e Ciência (sapientia e cientia).”83 A teologia de São
Vítor desenvolvida a partir de Hugo de São Vítor (1095- 1141)84 se constrói na leitura
da Escrituras, no desenvolvimento da Hermenêutica e da filosofia, Teologia da História
e mística contemplativa. O sentido literal e histórico da leitura da Bíblia deve, segundo
Hugo, preceder à análise alegórica e/ou tropológica, principalmente no que se refere ao
Antigo Testamento. Em seu grande tratado Os sinais sagrados da lei natural e escrita 85
(de sacramentis) sua teologia está articulada de acordo com o duplo conhecimento da
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A reputação da escola de São Vítor é conhecida a partir de Hugo de São Vítor. Sua obra e atuação
são intensas e sua vida é dedicada a elas. A escolástica desenvolvida na escola de São Vítor segue um
modelo ordenado pedagógico e ‘científico’ que retoma as relações entre a teologia e as outras formas de
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VÍTOR (1096-1141) Disdacálicon da arte de ler, p.285.
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constituição (conditio) e da restauração (restauratio). No opus conditionis o movimento
da escrita se dá desde a criação até a queda (o pecado) e no opus restaurationis a
pedagogia de São Vítor se constrói desde a vinda de Cristo, a igreja e os sacramentos.
A construção da fé cristã se dispõe, para o vitorino, na leitura constituída e restaurada
do próprio sentido bíblico na continuidade do tempo histórico do qual a Escritura fala e
no qual está instalada e, finalmente, na arte de saber transmitir, com atenção, a
possibilidade da formulação dos preceitos e doutrinas sustentada nas questões
escatológicas dispostas nas questões últimas.
Sobre o amor, seus escritos estão construídos a partir de suas experiências
místicas, de contemplação, oração e meditação datadas ao final de sua vida. A
substância do Amor

86

é um texto de Hugo de São Vítor no qual ele não abandona a

pedagogia da formação escolástica característica de sua escola. Para ele, devemos
semear cotidianamente um sermão sobre o amor para que ele possa ascender em
nossos corações o fogo da chama que tudo consome e tudo purifica. Tudo que é bom,
assim o é pelo amor e, tudo que é mal, assim o é também pelo amor; e, portanto, uma
só é a fonte do amor que, subindo do interior, se desdobra em dois rios: a cobiça – o
amor do mundo – e a caridade – o amor de Deus. Quanto ao desejo pelas coisas
exteriores ou pelas coisas interiores, o amor recebe o nome de cobiça ou caridade. No
plano de Deus está a criação do espírito racional, assim criado por pura caridade e não
por necessidade, para que pudéssemos nos tornar participantes de toda bem
aventurança. Pelo amor, segundo Hugo de São Vítor, Deus uniu a Ele a criatura
racional para que sempre inserida Nele, Dele sugasse, de algum modo, pelo afeto, o
próprio bem pelo qual seria beatificada, Dele o bebesse pelo desejo e Nele o possuísse
pelo gozo.
Este movimento do afeto e da caridade divina encontra-se mergulhado nos
escritos de seu discípulo Ricardo de São Vítor, ainda que, para fazer esta afirmação
não saibamos, com certeza, se Ricardo chegou a conhecer o grande teólogo de nossos
tempos, nas palavras do próprio Ricardo.
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Ricardo de São Vítor
Pouco se sabe sobre a vida de Ricardus de Sancto Victore87, a não ser a data
de sua morte – 10/03/1173 – e que provavelmente sua origem é escocesa. Ocupou o
cargo de professor e prior na Escola de São Vítor. O Cânone da Escola é atribuído à
Hugo de São Vítor, mas o mérito de Ricardo está na profundidade de seu pensamento,
além de ter sido, e porque foi considerado, o mais importante místico dessa Escola.
No Tratado Sobre A Santíssima Trindade de Ricardo de São Vítor está posta a
razão e o propósito da unidade, isto é, o desejo que é caridade e benevolência:

Se disséssemos que na verdadeira divindade houvesse apenas uma única pessoa,
assim como também uma única substância, por causa disto, sem dúvida, ela não teria a
quem poderia comunicar aquela infinita abundância de sua plenitude.
Mas, pergunto, por que se daria isto? Quereria ela talvez ter a quem comunicá-la, e não
o poderia, apesar de querê-lo? Ou não quereria fazê-lo, apesar de ter a quem o
pudesse? Se, porém, alguém é sem dúvida alguma onipotente, não poderia ser
desculpado, pela impossibilidade. Mas o que consta não ser por defeito de potência,
poderia sê-lo única e tão somente por defeito de benevolência? Considera, pois, eu te
peço, qual e quanto seria o defeito de benevolência se a pessoa divina verdadeiramente
pudesse ter, querendo-o, alguém a quem comunicá-lo e ainda assim de nenhum modo
o quisesse. É certo, conforme dissemos, que nada é mais doce do que a caridade, nada
é mais feliz do que a caridade, nada, a vida racional experimenta como mais doce do
que as delícias da caridade. Nunca nenhuma deleitação foi fruída mais deleitavelmente
e destas delícias careceria por toda a eternidade se, carecendo de consórcio,
permanecesse solitária no trono de sua majestade. Por estas considerações podemos
advertir qual e quanta seria este defeito de benevolência se preferisse avarentamente
reter somente para si a abundância de sua plenitude que poderia, se assim o quisesse,
com tanto cúmulo de bem aventurança, com tanto aumento de delícias, comunicá-la a
um outro. Se assim o fosse, se nela houvesse tanto defeito de benevolência,
merecidamente se envergonharia de conhecer-se a si mesmo, merecidamente se
envergonharia de ser assim visto, merecidamente fugiria de todos os olhares,
merecidamente se envergonharia dos próprios anjos. Mas, que dizemos? Não é
possível que na suprema majestade exista algo pelo qual não possa gloriar-se e pelo
qual não possa ser glorificada. De outra forma, onde estaria a plenitude de sua glória?
Pois ali, conforme já havíamos demonstrado, não pode faltar nenhuma plenitude.
Porém, o que pode haver de mais glorioso, o que pode haver de mais magnificiente do
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que nada possuir que não se queira comunicar? Consta, por conseguinte, que naquele
indeficiente bem e sumamente sábio conselho tanto não pode encontrar-se a avarenta
reserva como não pode haver uma desordenada efusão. Eis, portanto, que tens a
descoberto, como podes vê-lo, que naquela suma e suprema excelsitude a própria
plenitude da glória obriga a que não falte o consorte da glória. (Livro III, 4)

Nos quatro graus do Amor Violento (De quattuor gradibus violentiae caritatis)88
está a maneira pela qual Ricardo de São Vítor se esforça para comunicar aquela
infinita abundância da plenitude como o fenômeno da falta no consorte da glória. Os
quatro graus do amor violento constituem, a nosso ver, uma verdadeira fenomenologia
do movimento do amor suspenso em uma linguagem surpreendentemente intensa e
direta desenvolvida por sensações psico-fisiológicas, para qualificar a latência dessa
expressão numa linguagem moderna, fonte e efeito corporal e espiritual de uma
dinâmica sensual e lânguida. Ricardo de São Vítor sustenta essa fenomenologia com
passagens da Escritura Sagrada: O amor que despreza é fundamentado com o
desprezo, no Cântico dos Cânticos 8,7: Quisesse alguém dar tudo o que tem pelo
amor... seria tratado com desprezo; o salmista é invocado para a expressão do amor
(caritas) que falta e conduz a essa falta: ...na tua salvação, e sobre espera na tua
palavra (Sl 118,81); O amor caritas que ata está em Oséias, 11,4: Haverei de trazê-los
nos laços de Adão, nos laços da caridade. Nessa linguagem está posto o curso da
força do amor que conduz a alma a Deus. Na configuração do amor inserido na ação e
na contemplação, eros e ágape se misturam na substância única da proliferação do
amor epidêmico da alma que tece a fisiologia única e primeira do conhecimento e do
amor latente, já configurado pelos autores cisterciences e vitorinos anteriores a Ricardo
de São Vitor. A potência do amor infuso dentro da alma humana sustenta a nossa
participação no amor infinito como pessoas divinas, sendo que a insatisfação ou o fato
de sermos insaciáveis é a nossa parte no infinito. Quando essa insatisfação, gerada
pelo amor, se dirige ao Amante divino, ela se transforma na possibilidade da confiança
e da entrega à verdade consumada, sob a ordem do amor ao próximo e a toda
humanidade, com os efeitos pertinentes e conseqüentes, nem sempre razoáveis, na
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vida da alma embebedada pelo ágape divino. Mas, quando essa insatisfação gerada
pelo amor caritas se dirige ao ser humano finito a fim de alguma satisfação, o amor
paralisa e corrompe a latência do movimento essencial de eros e caritas, na perfeita
afecção de sua própria insustentabilidade lasciva, e, assim, a alma, mumificada e
incapaz de ser nutrida pelo amante infinito ou finito, naufraga no amar.
O primeiro grau do amor violento é chamado de vulnerante; Ricardo de São
Vítor descreve, nesse primeiro grau, o amor que atinge o coração “como um aguilhão
de fogo que penetra medularmente a alma humana” e faz com que seja impossível
para aquele que é atingido “coibir ou dissimular o calor que arde em seu desejo, ferve
em sua vontade [afeto] e abrasado, ele geme ofegante em profundo lamento e em
longos suspiros ”89 e esses são os exatos sinais da alma ferida. Esse amor se afasta e
retorna maior do que ele mesmo e aos poucos abranda o ânimo “quebra e exaure as
forças até que subjuga e sujeita completamente a alma a si [ao amor]’e pela memória a
esse jugo “a ocupa toda, a envolve toda, a obriga toda, de modo que ela [a memória]
não possa esquecê-lo ou pensar em outra coisa que não seja no amor mesmo.90 Para
Ricardo, somente o primeiro grau do amor ferido, é sustentável nas relações amorosas
humanas e pode ser identificado nas experiências de amor que unem duas pessoas
que se amam verdadeiramente. Os outros graus do amor, se dirigidos a objetos finitos,
tornam-se cada vez mais destrutivos. A violência do primeiro grau pode ser declinada,
mas não pode ser superada, “mas a violência do segundo não pode ser vencida nem
pela luta e nem declinada pela fuga. O homem cativo e gemente não possui saída e
Ricardo de São Vítor invoca o salmo 141,5: não há mais fuga para mim e não há mais
ninguém que peça a minha alma, para falar do segundo grau do amor violento. O
melhor que a alma pode desejar, agora, é ser livre na impossibilidade de sua liberdade
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[...] quando igneus ille armoris aculeus mentem hominis medullitus penettrat, affectumque
transverberat, in tantum ut desiderii sui estus cohiberi vel dissimulare omnino non valeat? Desiderio
ardet, fervet affectu, estuat, anhelat, profunde ingemiscens et longa suspiria trahens. Hec tibi anime
vulnerate certa sint signa, gemitus atque suspiria, vultus pailens atque tabescens.[...] [6]
90

[...] Sepe itaque recedens semperque seopso major rediens paulatim animum emollit,viresque effringit
atque exhaurit, donec plene animum sibi subigat atque substernat, jugique sui memória totum
occupet,totum implicet, totum obliget, ita ut hec ei excidere aut aliud cogitare nom possit, et jam de primo
gradu ad secundum transit.[...] [6]
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dentro da prisão dos laços do amor

91

que continua fervente e não deixa a alma em

repouso. E, o que pode ser mais veemente que essa veemência, se ela não pode ser
declinada, nem superada? “O resgate [a contra-partida] do homem é sua magnificência
(Pr, 13,9), e esse amor absolutamente invencível passa a ser sumo, extrato e único;
não

pode

ser

superado

por

outro

afeto

e

insere-se,

inseparavelmente

e

indissoluvelmente à alma. E, o que pode ser mais violento que a sua violência, se é
puro e único?” O amor, agora é soberano e eterno, 92 e chega ao terceiro grau quando
exclui toda e qualquer outra afecção (affectum), quando ele não ama mais que
somente um objeto que não é mais, somente, o motivo desse amor. O amor do terceiro
grau violento é único (unut amat), é única diligência (unum diligit), única sede (unum
sitit), desejo único (unum concupiscit). Por ela (violentiae caritatis), ele suspira, a ela
ele aspira; por ela, ele queima e arde, e nela ele encontra seu repouso. Nela, somente,
ele recupera sua força e dela se satisfaz. Tudo que possa ser oferecido a ela é
rápidamente rejeitado e imediatamente esmagado [destruído]. 93

Ricardo de São Vítor ilustra a via dos quatro graus do amor violento, com
passagens próprias do curso natural da vida humana por meio da união humana,
começando com a cerimônia de noivado, casamento, a consumação sexual e o
nascimento dos filhos. Nesse percurso, a imagem da entrega sexual dos noivos,
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Mechthild dirá que devemos ser mais livres do que livres para libertar os cativos. Cf. capítulo IV dessa
pesquisa.
92

[...] Prime itaque gradus violentia declinari potest, superari non potest; secundi autem gradus
vehementia omnimo non valet, nec reluctando superari,nec fugiendo declinari. Audi cauptivum et
gementem et de fuga desperantem: “Periit fuga a me et non est qui requirat animam meam” (Os 141,5).
[...] He sunt enim vere et proprie divitie de quibus scriptum est: “redemptio anime viri divitie proprie”(Pr,
13,9). Sed cum ad hunc secundum vehmentie gradum amor excreverit, quid est, queso, quo se amplius
extendere possit? Quid hac vehementiae vehementius esse potest, si superari non potest, si declinari
non potest? Si omnino insuperabilis est, se omnimo inseparabilis est, quid hacvehementia vehementius
esse potest? Si ab alio affectu superari non potest summus et sempiternus est? [...] Vides ergo quanta
supereminentie magnitudo ad excrescendum ei adhuc supersit, ut cum summus jam sit, etiam solus esse
possit. [9]

Ad tertium itaque jam violentie gradum amor ascendit quando omnem alium affectum excludit, quando
nichil preter unum vel propter unum diligit. In hoc itaque tertio violente caritatis gradu, nichil animo
satisfacere potest preter unum, sicut et ni chil sapere nisi propter unum. Unum amat, unum diligit, unum
sitit, unum concupiscit. Ad ipsum anhelat, in ipsum suspirat, ex ipso inardescit, in ipso requiescit. Solum
est in quo reficitur, solum ex quo satiatur. Nichil dulcescit, nichil sapit nisi hoc uno condiatur. Quicquid
ultro se offerat, quicquid sponte ocurrat, cito rejicitur, súbito conculcatur quod suo affectui non militat vel
ejusmodi desiderio non deserviat.[...] [10]
93
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construída na linguagem, sustenta um prazer que inflama os sentimentos, mas não
ilumina o intelecto; no casamento, simbolizado na linguagem descritiva do vitorino, a
representação lingüística é próxima à contemplação divina e, na continuidade da
consumação do eros sagrado, a imagem da união sexual define o nível simbólico do
estado da alma, sensualmente espiritualizada, no êxtase a partir do qual o Esposo
divino a conduz ao abismo do brilho da luz divina. Aí então, o movimento do eros
sagrado se desdobra na renúncia da vida da alma em êxtase de Amor que reconhece a
sede que não pode ser saciada e a diligere, fundada na alma, agora e sempre, pelo
quarto grau do amor violento, é consumada:

O quarto grau da violenta caridade é, portanto, quando o desejo da alma fervorosa já
não pode ser satisfeito de nenhum modo. Este grau, por já ter excedido os limites da
possibilidade humana, não conhece, como os demais, términos para o seu crescimento,
porque sempre encontra o que ainda possa cobiçar. O que quer que haja, o que quer
que faça, não satisfaz o desejo da alma ardente. Tem sede e bebe, no entanto,
bebendo não extingue a sua sede, mas quanto mais bebe, mais ainda tem sede. A sede
e a fome da alma ávida, ou melhor, insaciável, não é satisfeita, mas provocada quando
seu desejo é alimentado pelo desejo. Neste estado o olho não se sacia pela vista, nem
o ouvido se satisfaz com o ouvir, (na medida em que fala a um ausente ou vê um
presente). Mas quem poderá explicar dignamente a violência deste grau supremo ou
dignamente considerar a sua supereminência? O que poderá penetrar mais
profundamente o coração do homem e atormentá-lo mais fortemente e molestá-lo mais
veementemente? O que poderá ser mais molesto ou mais cruel quando pode moderar
sua sede resistindo ou extinguir inebriando? Admirável e miserável voracidade, que por
nenhuma diligência é expulsa, nem sedada por nenhuma satisfação. [14]94

No primeiro grau, conforme foi dito, a alma volta-se para si mesma, no segundo
sobe para Deus, no terceiro passa para Deus, no quarto desce debaixo de si mesma.
Agora sim, essa é a insanidade precisa e verdadeira da infusão de Deus na alma,
segundo Ricardo De São Vítor. Na construção do amor violento e no apartar do ápice
abismal da alma que conhece o ágape e o eros de Deus, a humanidade se constrói no
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Quartus itaque violentiae caritatis gradus est quando estuantis animi desiderio jam omnino nichil
satisfacere potest. Hic gradus, quia humane possibilitatis metas semel excessit, crescendi, ut cetteri,
terminum nescit, quia semper invenit quod adhuc concupiscere possit. Quicquid agat, quicquid sibi Fiat,
desiderium ardentis anime non satiat. Sitit et bibit, bibendo tamen sitim suam non exstinguit. Sed quo
amplius bibit eo amplius et sitit. Avide enim, immo insatiabilis anime sitis vel esuries non sedatur sed
irritatur dum voto suo pro voto perfruitur. In hoc statu “non satiatur oculus visu, Nec auris impletur auditu”
(Ecl, 1,8) dum vel absentem loquitur vel presentem intuetur. Sed hujus supreme gradus violentiam quis
digne explicare valeat, quis ejus supereminentiam vel digne pensare sufficiat. [...] [14].
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propósito da vida na vida da Trindade, onde o amor inspira e expira a única razão da
vida mística que compõe o tempo e o espaço do esforço lingüístico na expressão da
experiência da vida mística nos séculos XII e XIII: a memória da renúncia de si mesmo
em favor do amor de toda humanidade. Propósito esse, absolutamente compatível com
a alma beguina do mundo e de Deus, anunciada pelo brilho da luz que flui da Cabeça
de Deus.
A tradição cristã medieval investiu, ao longo de sua história, num esforço
imensurável para configurar o mistério do amor em sua máxima extensão e infinitude.
A dimensão amorosa na qual o Cristianismo se reveste traz consigo a formulação de
uma história humana imersa no conceito teológico do amor impossível de conceituar,
mas que produz conceitos sobre nós continuamente.
Em nosso recorte, deveras sintético, o movimento do amor de Deus em direção
a alma é inexorável desde Orígenes até Ricardo De São Vítor, passando por Guilherme
de Saint Thierry e São Bernardo de Claraval. O eros e o agape divino estão
disponibilizados nos registros desses autores, na incidência da impossibilidade da alma
mística cristã desconhecer o desejo daquele Amor, que é o absoluto tormento da alma
inquieta que conhece a liberdade a partir da experiência daquele Amante da alma
humana, que renuncia livremente à sua própria deidade.
É provável que esse “amar livremente” seja aquele amar que Deus falava para
Mechthild, quando ela se dirigia a Ele receando sua incapacidade de escrever em
razão dela não saber o latim e não ser uma mulher letrada: Você deve amar livremente. 95
E ela descreve a alma que deseja o desejo de Deus como uma alma judiciosa, como
estando para ser julgada:

Swenne die arme sele kumet ze hove, so ist si wise und wol gezogen. So siht si iren got
vrͧlichen ane. Eya, wie leiplich wirt si da enpfangen! So swiget si und gert unmesseklich
sines lobes.So wiset er ir mit grosser gerunge sin gͧtlich herze. Das ist gelich dem
rotten golde, das da brinnet in einem grossen kolefúre. So tĤt er si in sin glͿgendes
herze. (MM, I,4)
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Cf. Capítulo II dessa pesquisa.
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Quando a alma necessitada [em desejo, em falta] vem ao tribunal, ela é judiciosa e
refinada. Ela contempla o seu Deus [o Deus dela] com o espírito elevado. Oh! Como ela
é ternamente, docemente bem recebida lá. Ela permanece em silêncio ansiando,
ilimitadamente pela honra, prazer e louvor dele. Com grande anseio ele revela a ela o
seu coração divino. Parece ouro vermelho queimando num grande fogo de carvão. Ele
a coloca no seu coração resplandecente.

O silêncio e o anseio, com os quais a alma contempla, talvez seja a condição
com a qual poderíamos supor um possível diálogo entre nossos mestres do Amor que
compuseram, para nós, o extrato do Amor de Deus na Idade Média e nossa autora,
mestra e mãe da mística renana nos séculos XII e XIII.
Assim, em silêncio, em angústia e em anseio, concluímos esse capítulo, sem
poder evitar a inserção da fala de Miguel de Unamuno, um autor moderno já citado aqui
anteriormente. Inserimos essa fala porque sabermos do risco que corremos a partir de
nossas aproximações e, também, porque falamos de um lugar e de um tempo atual,
distante do tempo em que o amor era, na sua mais profunda contradição, a
possibilidade de um conhecimento único e necessário, ainda que sujeito ao mais
profundo engano:

Mas eis que, no fundo do abismo, encontram-se frente a frente o desespero
sentimental e volitivo e o ceticismo racional, e se abraçam como irmãos. Desse abraço,
um abraço trágico, isto é, profundamente amoroso, é que vai brotar um manancial de
vida, de uma vida séria e terrível.96

No próximo – e último capítulo – estaremos desenvolvendo a maneira como a
alma mística, que sabe que não pode saber, fundamenta, em sua linguagem, o
movimento que é único e sempre o mesmo na fluidez da eroticidade do ágape divino.
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UNAMUNO, Miguel de, Do sentimento trágico da vida, p.103.
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Capítulo IV

Eros e Ágape - Minne:
O Cúmulo do Amor na Luz fluente da Deidade
Das flieBende Licht der Gottheit de Mechthild de Magdeburg

Senhor, Pai celestial, aceite seu serviço e o louvor
de seus filhos deprimidos e liberte nosso povo
desta aflição presente e liberta - nos de todas as
nossas amarras, exceto das amarras do amor.
Que elas nunca sejam tiradas de nós! (MM. VII,
10)

Nesse capítulo, nossa intenção é a de percorrer o Das flieBende Licht
der Gottheit, atentos à linguagem amorosa de Mechthild, por meio da qual ela
constrói sua teologia amorosa, respeitando, na medida do possível, o seu
diálogo com Deus, procurando não ferir essa conversa com a intervenção de
conceitos ou categorias, a não ser aqueles com os quais nossa perspectiva se
152

constrói como chave de leitura partindo de nossa escolha: identificar o
movimento de eros e ágape intrínseco ao objeto. Eros e ágape estão focados
na linguagem da alma profunda demais como potência na minne que, na
maioria das vezes, refere-se ao amor com o qual ela compatibiliza sua alma
com Deus na dinâmica estabelecida por nossa investigação: de que maneira e
como esse amor esta Nele e com Ele alternada com a falta e a ausência do
Amado de sua alma nela mesma. A “senhora conhecimento” (frovwe
bekantnisse) e a “senhora amor” (frovwe minne) dialogam na construção da
idéia da alma profunda demais sendo constituída na trindade divina. Para
Mechthild, o conhecimento com o qual somos agraciados, sem a continuidade,
sem o motivo e sem o movimento da fluência do amor, é literalmente infernal,
no sentido próprio do termo na linguagem contextual de sua época: Dores do
Inferno é a analogia que ela traça para conceber a idéia de um conhecimento

paralisado, estático e sem fluidez; nessa fluidez do conhecimento concedido
por Deus está a presença da dissolução, pois sem a dissolução da alma, que
para nós se traduz como dissolução conceitual, não existe a possibilidade do
lamento dessa falta, ou seja, a possibilidade da constatação da ausência de
Deus na alma pecadora, condição vital para o conhecimento daquilo que Deus
deseja e lamenta.

A relação entre frovwe bekantnisse, frovwe minne e frouwe kúnegin

Considerando, sempre, nessa pesquisa, a possibilidade de identificar o
movimento de eros e ágape no discurso de Mechthild e, considerando ainda,
esse discurso como um relato de uma experiência e uma chance de
alcançarmos algum conhecimento por meio da linguagem literal e textual, o
Das flieBende Licht der Gottheit será analisado como uma expressão que não
constitui uma delimitação conceitual, ao contrário, ela subverte o conceito, no
processo em evolução do reconhecimento da própria autora de sua
incapacidade para falar de Deus. Aliada a esse reconhecimento, está a opinião
da maioria dos estudiosos em admitir a fragmentação e a impossibilidade de
determinar ou apreender o significado da linguagem, a partir de uma forma ou
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método lingüístico e/ou literário no interior do texto. Frank Tobin1 vai dizer que
Mechthild escreveu um livro de natureza paradoxal, no qual a diversidade de
formas e gêneros literários encontrados é o que ele considera a própria
unidade em seus escritos. O esforço da autora está colocado na fragmentação,
nos deslocamentos e na ambigüidade intrínseca da linguagem. Será preciso,
então, configurarmos uma aproximação entre o termo unidade e eros/ágape.
Para nossa pesquisa, essa unidade se traduz no termo continuamente utilizado
em nosso objeto: minne. A intenção é ampliar o sentido da palavra minne, em
torno da qual a expressão de amor se inspira na literatura cortês alemã no Das
flieBende Licht der Gottheit. Especificamente no Livro I, esse diálogo se dá
entre a alma, senhora e rainha (frouwe kúnegin), e o amor, senhora amor
(frouwe Minne), como já mencionado no início desse capítulo. De acordo com a
análise de Elizabeth Alvilda Petroff 2, minne (desejo e amor) é um termo
feminino e significa o desejo e o anseio por amor e, ao mesmo tempo, a
natureza do amor e da alma. McGinn3 chama a atenção para essa fusão de
desejo e amor e a forma como operam no discurso de Mechthild: a alma –
chamada de senhora e rainha – e o amor – personificado na linguagem como
“senhora amor” – demonstram um tipo de dependência no que diz respeito à
origem e à natureza da alma em amor e desejo (minne) e, ao mesmo tempo,
do amor que é desejo (minne). No diálogo entre a alma (frouwe kúnegin) e o
amor (frouwe minne), o amor aparece como superior àquele amor que está na
própria alma, porém, é, também, o mesmo amor - minne (o amor e o desejo) da
alma. Essa dependência da alma em relação ao amor se dá no sofrimento
causado pela senhora amor (frouwe minne) à senhora e rainha (frouwe
kúnegin) - alma, pois a senhora alma é tomada por ele:
“Frǂwe minne, ir hant mir benomen gĤt, frúnde und mage.” “Eya frǂwe kúnegin,
das ist ein snͧdú klage.” “Frǂwe minne, ir hant mir benomen die welt, weltlich
ere und allen weltlichen richtĤm.” “Frǂwe kúnegin, das will ich úch in einer
stunde mit dem heiligen geiste nach allem úwerm willen in ertrich gelten.”
“Frǂwe minne, ir hant mich also sere betwungen, das min licham ist komen in
1

Cf. FranK TOBIN, Introdução, in: MECHTHILD OF MAGDEBURG, Flowing light of the
Godhead, p.11.
2

Cf. Elizabeth Alvilda PETROFF, Body and Soul: Essays on Medieval Women and Misticism,
p.56.
3

Cf. Bernard McGINN, The Flowering off Mysticism, p. 154.
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sunderlich krankheit.” “Frǂwe kúnegin, da wider han ich úch gegeben manig
hohe bekantheit.” “Frǂwe minne, ir hant verzert min fleisch und min blĤt.”
“Frǂwe kúnegin, da mitte sint ir gelútert und gezogen in got.” “Frǂwe minne, ir
sint ein rͧberinne, dennoch sont ir mir gelten.” “Frǂwe kúnegin, so nement reht
mich selben.” “Frǂwe minne, nu hant ir mir vergolten hundertvalt in ertriche.”
“Frǂwe kúnegin, noch hant ir ze vordenernde got und alles sin riche. (MM I,2)

“Senhora Amor, você tomou de mim possessões, amigos e parentes.”
“Venha agora, Senhora e Rainha, isto é uma reclamação mesquinha,
insignificante.” “Senhora amor, você tomou o mundo de mim, a honra mundana
e todas as riquezas terrenas.” “Senhora e Rainha, eu devo compensar-lhe, em
uma hora com o espírito santo na terra, exatamente como você deseja.”
“Senhora amor, você me fez atingir tal estado que meu corpo está tomado por
uma estranha fraqueza.” “Senhora e rainha, em troca eu lhe dei muito
conhecimento sublime.” “Senhora amor, você devorou minha carne e meu
sangue.” “Senhora e Rainha, você foi, portanto, purificada e atraída a Deus.”
“Senhora Amor, você é uma ladra: por isso, você deve reparar.” “Senhora e
Rainha, então me toma4.” “Senhora Amor, agora você me recompensou, cem
vezes ou mais, na terra”. “Senhora e Rainha, em compensação, você pode
pedir Deus e todo o seu reino.”

O amor, então, aponta para o desejo verdadeiro da alma de perder sua
condição terrena (reclamações mesquinhas e insignificantes) para adquirir a
liberdade celestial: o conhecimento essencial que é desejo de Deus e desejo
original da alma (com o espírito santo na terra, exatamente como você deseja). A
ação do amor coincide com o reconhecimento da alma de seu desejo, de sua
constituição necessariamente disponível atrativa e desejante, entregue a Deus.
Mas a alma, debatendo-se nesta lamentação, só se conforma com esse estado
desejoso quando lhe é permitida, pelo amor, a posse dele mesmo (então, me
possui). Só assim ela é capaz de compreender tal sofrimento, sendo essa ação,

o próprio sofrimento. E, esse diálogo não é um capricho lingüístico ou textual, é
a expressão do sofrimento da alma em consonância com o sofrimento da
paixão de Cristo (você devorou minha carne e meu sangue). A alma é tomada por
minne (amor e desejo) a partir dessa união mística que Frank Tobin chamou de
unidade textual.5
O amor (movimento de eros e ágape) que, depois de devorar a carne e
o sangue na alma, corresponde à entrega de Cristo em sua humanidade,
4

O sentido, aqui, é de ser tomada, ser possuída ou arrebatada.

5

Cf. FranK TOBIN, Introdução, in: MECHTHILD OF MAGDEBURG, Flowing light of the
Godhead, p.11.
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dispõe o desejo de Deus na própria alma. E, complementando a análise de
McGinn, Margot Schimidt é até mais incisiva: “Eros força não somente a alma
sob seu jugo, mas o próprio Deus” 6. A força de eros é assim constituída pela
potência de ágape, manancial disponível à alma humana que imersa, desde e
sempre, na vida da trindade divina é assim descrita por Mechthild, no livro V,6:

Wie die sele lobet die heligen drivaltekeit
Como a alma louva a Santíssima Trindade
Herre Jhesu Christe, der da bist gevlossen sunder beginner us dem herzen
dines ewigen vatters geistlich und geborn von einer lutern ganzen maget, Sante
Marien, fleischlich und der da bist mit dinem vatter ein geist, ein wille, ein
wisheit, ein gewalt, ein óberstú craft úber alles, das ie wart sunder ende!
Senhor Jesus Cristo, você fluiu espiritualmente do coração de seu Pai eterno
desde a eternidade e nasceu na carne de uma virgem pura e intocada, Santa
Maria, e é com seu Pai um espírito, uma vontade, uma sabedoria, uma força e
um poder superior sobre tudo o que sempre foi, para sempre!
Herre ewiger vatter, wan ich aller menschen unwirdigeste Εch us dinem herzen
gevlossen bin geistlich und ich, herre Jhesu Christe, geborn bin us diner siten
vleischlich und ich, herre got und mensche, mit úwer beder geist gereineget bin,
so spriche ich armer betrͿbter mensche alsus:
Senhor, Pai eterno, eu, também, o mais indigno de todos os seres humanos,
flui espiritualmente de seu coração e, Senhor Jesus Cristo, nasci da sua parte
carnal e, Senhor Deus e Homem, fui purificada pelo Espírito de vocês dois.
Assim eu, pobre ser humano abatido, falo:
“Herre himelscher vatter, du bist min herze; herre Jhesu Christe, du bist min lip;
herre heliger gesit, du bist min atem; herre heligú drivaltekeit, du bist min einigú
zĤfluht und min ewig rĤwe!” (MM. V,6)
“Senhor, Pai celestial, você é meu coração.Senhor Jesus Cristo, você é meu
corpo.Senhor Espírito Santo, você é minha respiração.Senhora, Santíssima
Trindade, você é meu único refúgio e meu descanso eterno!”.

6

Cf. Margot SCHIMIDT, Prefácio, in: MECHTHILD of MAGDEBURG, The Flowing light of the
Godhead, pp. xxxiii - xxx.
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Vamos nos aproximar do nosso objeto, então, a partir da maneira por
meio da qual Mechthild de Magdeburg nega a possibilidade de poder ter sido,
ela mesma, uma pecadora, agraciada com a ação da luz fluente da deidade e
que flui do amor de Deus, isto quer dizer que, a primeira ação do amor é posta
na reação natural da alma a “não ser” o que ela “é” realmente, ou
verdadeiramente.

A alma pecadora escreve

Mechthild critica sua indignidade e de toda humanidade em muitos
momentos de sua obra. Não pode ser possível o Das flieBende Licht der
Gottheit ser revelado ou apreendido como luz direta, que flui e jorra da cabeça
de Deus, a uma pessoa humana como ela:
So kumt min unwirdekeit un rúget mich, so kumt min unvlis und beschuldet
mich, so kumt die lihtekeit mines gemͿtes und verwiset mit mine unstetekeit, so
kumt die snͧdekeit mines umnútzen lebennes und betrͿbet mich […] (MM VII,
6)
Então minha indignidade chega e me critica, então minha indolência chega e
me acusa, então a futilidade da minha personalidade chega e me aponta meus
caprichos, então a desgraça da minha vida inútil chega e me entristece [...]

O pecado, em Mechthild, torna-se a negação do amor e, diante da luz
que flui de Deus, essa condição de pecadora torna-se clara e difícil de
compreender: se o pecado é a negação do amor, como pode ela (Mechthild),
escrever um livro que é uma doutrina do amor de Deus? Logo ela, uma fossa
imunda, que nem o demônio poderia amar, uma desventurada tremendo em
humilde confusão:

Hie zĤ kam dú gewaltige mine und beschaste mich so sere mit disen wundern,
das ich es nit getorste verswigen; alleine do wart mir an miner einvaltekeit vil
leide. Do sprach ich: “Eya milte got, was hast du an mir gesehen? Joch weistu
wol, das ich ein tore, ein súndig und ein arm mensche bin an liebe und an sele.
Disú ding soltestu wisen lúten geben, so mͧhtest du sin gelobet wesen. (MM IV,
2)
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Havia também a força violenta do amor, que me pressionava tão intensamente
com essas maravilhas que eu não ousava permanecer silenciosa sobre elas. E
ainda, por causa da minha ingenuidade, tinha muito para sofrer. Eu disse: Ó,
bondoso Deus, o que você vê em mim? Você bem sabe que sou uma tola, um
ser humano pecador e carente em corpo e alma. Você deveria estar dando
essas coisas para pessoas sábias; então poderia ser louvado.

Pressionada pela força do amor que desconhecia e não podendo
permanecer em silêncio, vai até seu confessor e implora pelo seu
aconselhamento:

Do sprach er, ich sͧlte frͧlich vollevarn; got, der mich hette gezogen, der sͧlte
mich wol bewarn. Do hies er mich das, des ich mich dike weinende scheme,
wan minú grossú unwirdekeit vor minen Εgen offen stat, das was, das er eim
snΕden wibe hies us gottes herzen und munt dis bĤch schriben. Alsust ist dis
bĤch minnenklich von gotte har komen und ist us mensclischen sinnen nit
genomen. (MM IV,2)
Ele disse que eu deveria ir corajosamente adiante com um coração leve; Deus,
que estava me guiando, certamente cuidaria de mim. E então me deu uma
ordem que seguidamente me envergonha e me faz chorar porque minha
completa falta de merecimento é óbvia perante meus olhos; isto é, ele me deu
a ordem, a uma mulher frágil, para escrever esse livro do coração e da boca de
Deus. E, portanto esse livro veio amorosamente de Deus e não tem suas
origens no pensamento humano.

Mechthild recebe a ordem para escrever porque reconhece o estado de
sua alma pecadora e por isso sabe que sua alma não conhece o amor, ainda
que tenha sido eleita para falar sobre ele. Sua alma não sabe nada sobre nada,
é ingênua, tola, não conhece o mal. Escrever o Das flieBende Licht der Gottheit
é uma atitude que Mechthild não se sente capaz:
Alle mine lebtage e ich dis bĤches began und eb sin von gotte ein einig wort in
min sele kam, do was ich der einvaltigosten menschen eines, das ie in
geistlichem lebende erschein. Von den túfels bosheit wiste ich nit, der welte
krancheit kante ich nit, geistlicher lute valscheit was mir Εch unkúndig. Ich mĤs
sprechen got ze eren und Εch durch des bĤches lere. (MM IV, 2)
Por todos os dias de minha vida antes de eu ter começado este livro e antes de
uma única palavra ter adentrado a minha alma, eu era uma das mais ingênuas
pessoas que já seguiram a vida religiosa. Nada sabia da maldade do diabo;
não tinha consciência da fragilidade do mundo; também desconhecia a
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falsidade das pessoas na vida religiosa. Eu tenho de falar em honra a Deus e
em prol do ensinamento do livro.

O estado da alma que reconhece sua condição frágil, pecadora, “uma
fossa imunda”, aponta para um resíduo de consciência.

Segundo Cirlot e

Blanca7, a própria consciência de Mechthild está vinculada a uma objetividade
teológica que não constitui um obstáculo para que no interior do texto se
configure passagens de sua vida. Mechthild sugere um axioma que ela mesma
coloca a seu Deus gloriosíssimo como confissão: Der almehtigen gottes grͧssin
ist kein grͧssi so gelich so dú súndige grͧssi miner bosheit (MM, V, 10) Nada é tão
parecido com a grandeza de Deus onipotente do que a imensidão pecaminosa de
minha perversão. A grandeza de Deus onipotente é igual à capacidade imensa

da alma para o pecado. Sob o ponto de vista da alma pecadora – a alma com
um resíduo de consciência de si mesma, que é também designada por Deus –
esse conhecimento sobre o amor não é alcançado pelo pensamento humano.
O conhecimento se dá por meio do reconhecimento do pecado. A alma se vê
em pecado e Deus a concede sua semelhança. Deus se dá como um espelho,
ela se desnuda e se vê em pecado. A grandeza de Deus e o pecado não se
opõem, e a questão sobre qual o propósito de Mechthild escrever sobre sua
união mística está posta para nós: não há mediação para a união da alma com
Deus. E, justamente, nessa situação de oposição, sem nenhuma mediação, é
que se dá o texto místico de Mechthild: uma situação desvantajosa demais,
pelo menos, aparentemente, para a alma pecadora. O reconhecimento (novo
conhecimento) é, mesmo, o de uma distância abismal entre a alma pecadora –
insustentável e dependente da ação divina – e a Glória de Deus. A crítica a si
mesma, a auto-acusação, a inconsistência pessoal e a constatação da
ausência de graça de sua vida inútil, tornam-se uma instância fértil para a ação
direta do amor divino de modo que possamos constatar a presença da luz
fluindo sem mediação ou condição para isso, sob o ponto de vista da alma. A
falta de vontade e de conhecimento causa dor. E, Hans von Balthasar nos
esclarece melhor o sentido dessa dor da ausência de conhecimento e da
vontade eterna:
7

Vitória CIRLOT & Blanca GARÍ, La Mirada Interior/escritoras místicas e visionárias en la Edad
Media, p.140
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Podemos, com simplicidade, realizar na vida aquilo de que dolorosamente
sentimos falta no conhecimento e na vontade. Gostaríamos de nos entregar e
já estamos entregues. Procuramos aquele a quem nos poderíamos oferecer, e
já fomos recebidos há muito. E o coração, confrangido ao considerar a
inanidade de todo viver, sente a angústia da noiva quando, na noite das bodas,
lhe é arrancado o último véu.8

Referimo-nos, aqui, à dor da ausência de conhecimento do amor de Deus, no
desvelamento da alma ao reconhecer-se ausente desse amor: a alma está
exposta. Para o leitor, a alma parece estar constrangida espiritualmente e
angustiada: a alma é revelada a si mesma no desnudamento de si mesma;
esse estado é traduzido por Mechthild, para nós leitores, com seu coração
confrangido ao se defrontar com a inanidade de todo seu viver. A única
mediação possível é a do amor que entrega seu coração partido, doente e
pecador ao coração divino.

O Conhecimento Sagrado: movimento de eros e de ágape no
coração

No prefácio da tradução inglesa do Das flieBende Licht der Gottheit 9,
Margot Shimidt desenvolve uma mística do coração – o lugar onde o ser
humano é, em sua própria origem, na fronteira com o mistério de Deus. Em
Mechthild, Shimidt aponta uma consciência de Deus, que é vital na interação
do coração humano com o coração de Deus:
“Herre, du bist ze allen ziter minnensiech na mir, das hast du wol bewiset an dir.
Du hast mich geschriben an din bĤch der gotheit, du hast mich gemalet an
diner mͧnscheit, du hast mich gegraben an diner siten, an henden und an
fússen. Eya, erlΕbe mir, vil lieber , das ich dich salben mͿsse.”
“Ja, wa wͧltistu die salben nemen, herzeliebe?”
8

Hans Urs von Balthasar, O Coração do Mundo, pp. 18-19. E, Meister Eckhart, fazendo uma
alusão a Oséias 2,16, diz: “Porque Deus conduz sua noiva longe da dignidade e da nobreza de
todas as criaturas a um deserto em si mesmo, e fala ele mesmo ao seu coração, quer dizer: ele
a torna igual a si mesmo na graça.“ Ouvres de Maître ECKHART, Sermons et Traités, S81, p.
158.
9

Cf. Margot. SCHIMIDT, Prefácio, in: Mechthild of Magdeburg. The FlowingLight of the
Godhead, pp. xxv – xxxvii.
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“Herre, ich wͧlte miner sele herze inzwͧi risen und wͧlte dich dar in legen.”
“So mͧhtest du mir niemer so liebe salben gegeben, als das ich ane underlas in
diner sele mͿste sweben.” (MM III, 2)
“Senhor, você está sempre apaixonado por mim, já o tivesse demonstrado isso
pessoalmente.Você me escreveu em seu livro Divino, pintou-me em sua
humanidade, enterrou-me10 ao seu lado, em suas mãos e pés. Oh! permita-me,
Senhor querido, aplicar-lhe o bálsamo.”
“Ó mais querida em meu coração, onde encontrará o bálsamo?”
“Ó Mestre, eu ia partir o coração de minha alma em dois e pretendia colocá-lo
em você.”
“Não poderia me aplicar um bálsamo mais suavizante do que me deixar viver
constantemente e sem peso em sua alma”

Para Margot, o milagre do amor de Deus, enquanto essência na história
da redenção e salvação está posto nos livros de Mechthild como expressão da
união mística (unio mystica) e a consciência dessa união leva o coração da
alma a cuidar do coração de Deus: o mesmo ato acontece simultaneamente.
Eros age ao mesmo tempo na alma e em Deus. A natureza erótica da
divindade está colocada na vitalidade da linguagem de Mechthild, na qual:
Der mensche hat volle nature in der heiligen drivaltekeit, und die gerĤchte got
ze machende mit sinen gͧtlichen henden. Do er die vil heiligen arbeit an úns
verlor, do wart er betwungen in im selber mit einer drivaltiger lust, darumbe wolt
er úns wider bringen mit sinen fússen und mit sin selbes henden, das wir so
grosse einunge mit im hetten. (MM IV, 14)
O homem tem uma natureza completa em Sua Santíssima Trindade e Deus
achou correto moldá-la com suas próprias mãos divinas. Quando seus esforços
sagrados em nosso favor foram em vão, ele foi forçado a se retrair por um
deleite trino. Por essa razão quis ele nos devolver com Seus Próprios Pés e
Mãos, para que nos tivéssemos com ele uma união maior.” (MM IV, 14)

A reflexão de Mechthild sobre a natureza da Trindade está na inclusão
do corpo e da alma e, somente assim é possível restaurar a natureza humana
e divina e die selbe nature twinget got noch da zü, das er úns grússet hie mit bekantheit und mit heliger innekeit [...] (MM, IV, 14) essa mesma natureza força Deus a nos
saudar com conhecimento e intimidade sagrada [...] e, assim
10

No Livro I,3 Mechthild faz várias alusões à fraqueza e à doença de amor da alma, inspirada
no Ct. Cts., bem apontado por Neumann e Frank Tobin. Uma delas, a mais radical é: Wer von
minnen stirbet, den sol man in gotte begraben (MM I,3) Quem morre de amor deve ser
enterrada em Deus.
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Dú sele ist mit irem vleisch alleine husvro in dem himelriche und sitzet bi dem
ewigen wirte, im selber allerlichest. Da spilet Εge in Εge und da flússet geist in
geiste und da rͿret hant ze hande und da sprichet munt ze munde und da
grͿsset hertz in hertzen. (MM. IV,14)
Somente a alma com seu corpo é a senhora da casa no céu, senta-se ao lado
do Mestre eterno da casa, quase igual a Ele. Lá, os olhos se refletem nos
olhos, o espírito flui no espírito, a mão toca a mão, a boca fala à boca e o
coração saúda o coração.

À natureza, aqui discutida, daremos o nome de amor eros e ágape,
aproveitando a expressão da assimilação do coração humano com o coração
divino, insistência de Mechthild em corporificar um Deus incorpóreo, não a
qualquer custo, mas às custas de uma força vital que é divina, não humana,
demonstrada por Shimidt. Na fala do Das flieBende Licht der Gottheit, a força
da natureza do amor trinitário, redentor e salvador em união com a alma
humana só encontra, em princípio, a fraqueza no coração humano:
Der sich rehte hielti nach dem zuge, der von gotte kumt, und nach dem liechte,
das er bekennet, der keme in also grosse wunne und in also helige
bekantnisse, da enkein herze mͧhte getragen. (MM. V, 29)
Se uma pessoa fosse fazer qualquer coisa em virtude do êxtase que advém de
Deus e da luz que experimentou, ela entraria em tamanho deleite e
conhecimento sagrado que nenhum coração seria capaz de suportar.

Esse deleite e conhecimento sagrado que o coração humano não é
capaz de suportar aproxima-se e toma a forma da dinâmica entre eros e ágape
a partir do Amor que flui da luz da Deidade na alma profunda demais.
Quando nos referimos à alma profunda demais estamos apontando para
a fala da alma com Deus no interior da trindade divina – uma fala amorosa
permeada pelo amor que se traduz nesse deleite irrevogável e urgente da
consciência da alma de sua natureza divina. Essa natureza, da qual não
sabemos quase nada, e que na voz feminina de uma beguina do século XIII
mostra um conhecimento que nenhum coração humano é capaz de suportar e
que nenhum ser humano seria capaz de supor, é a alma profunda demais.
Depois de dizer que Wer von minnen stirbet, den sol man in gotte begraben (MM I,3)
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Quem morre de amor deve ser enterrado em Deus, a alma tenta descrever esse

estado que a leva a esse conhecimento sagrado. Mechthild nos dá uma chance
de fazer uma aproximação a esse conhecimento sagrado, no Livro III, 13,14, no
qual ela invalida as falsas virtudes e os falsos estados da alma. Para ela não
há sapiência possível sem a interferência do Santo Espírito de Deus; sem o
Amor, o conhecimento é arrogância. Não existe desejo verdadeiro por uma
completa integridade, sem um esforço constante – Dú bevintlich mine von gottes
heimlicheit verblendet dis ertrich sunder arbeit. (MM, III,13) o amor que descobriu a
intimidade de Deus sem esforço, cega a terra –; não existe nenhuma vida tranqüila

sem adversidades, pois essa vida sem conflito é regida pela preguiça na busca
do que é, na realidade, importante. E, a humildade sem o fogo do amor tornase hipocrisia, Wan alle die an allen dingen in gottes warheit nút hangent, die mͿssent
dem ewigen gotte mit grosser schamme entvallen (MM III, 14) pois todo aquele, que
não é sustentado pela verdade de Deus em todas as coisas, tornar-se-á, de forma
vergonhosa, um fugitivo de Deus eterno.

Iniciamos, aqui, nossa investigação inspirados na mística do coração de
Margot Shimidt, na qual está colocada uma idéia ligada ao desejo de Deus
viver, continuamente e sem peso, na alma humana. A alma livre, o coração
confrangido, mas sem a hipocrisia, apontam para um nada – um esvaziamento
profundo e total: o reflexo do brilho da luz e da essência divina.

A alma profunda demais: o deserto, o nada, a liberdade.

No início do Livro I, no início da obra, Mechthild pergunta a Deus quem
fez este livro; e Deus responde: Ich hab es gemachet an miner unmaht, wan ich
mich an miner habe nút enthalten mag (Prólogo) Eu o fiz na minha impotência, pois
não posso me conter como dádiva, como dom. Na sua impotência em conter o dom

ele é revelado a ela. Aqui, estamos diante de um movimento de gratuidade de
Deus que despotencializa ele mesmo e se revela no Das fliebende Licht der
Gottheit – A luz fluente da deidade in allú dú herzen, du da lebent ane valscheit
(Prólogo) em todos os corações livres de hipocrisia. O livro de Mechthild é resultado

da dádiva de Deus que não se contem em si mesmo e se derrama nos
corações que amam no nada, no vazio – livres de hipocrisia. Para Mechthild, o
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vazio total é o reflexo do brilho da luz e da essência divina, e este estado não
possui substrato conceitual psíquico, filosófico ou teológico. A alma arde em
amor na suavidade do vazio e não se pode dizer nada sobre isso:
So swebent si an ein wunnenriche stat, da ich nút von sprechen ‘will noch mag’.
Es ist ze notlich, ich engetar, wan ich bin ein vil súndig mͧnsche. Mer : wenne
der endelose got die grundelosen sele bringet in die hͧhin, so verlúret sú das
ertrich von dem wunder und bevindet mút, das si ie in ertrich kam. (MM, I, 2)
Então ela eleva-se, mais longe, além para um lugar de bem aventurança, sobre
o qual eu não posso falar. Isto é muito difícil. É difícil demais. Eu não ouso, pois
sou uma pessoa muito pecadora. E, ainda, quando Deus infinito traz a alma
profunda demais [tão profunda que o fundo não pode ser alcançado / estranho
demais ou profundo demais para ser compreendido ou resolvido / alma
profunda demais para ser alcançada / imensurável] às alturas, ela perde a
visão da terra e, na sua surpresa [no seu espanto] não está consciente de,
jamais, ter estado na terra.

Mechthild não se atreve a falar de um lugar de bem aventurança para o
qual a alma profunda é levada – para as alturas – a partir de um movimento
que flui de Deus infinito. Ela se diz pecadora em diversos momentos de sua
escrita e essa consciência do pecado a leva a sentir uma espécie de
impotência, impossibilidade. Ser amada por Deus parece-lhe um absurdo, sob
o ponto de vista da alma, ainda que profunda demais e elevada às alturas. E é
esse movimento de Deus infinito que estaremos rastreando como substrato de
nossa procura: o vazio total se refere ao nada, à liberdade, antecipando o
conceito do amor ágapico na mística tardia medieval. Libertar-se de ser livre e
tornar-se mais livre do que ser livre, subjugando a liberdade e vencendo os
livres, antecipa o Abgrund – o fundo sem fundo da alma de Meister Eckhart.11
No terceiro livro de Mechthild, o deserto é uma metáfora profundamente
religiosa e é uma expressão da condição da alma em ágape – aquela que ama
o nada, é só e livre de todas as coisas. Por isso a alma que ama o nada
11

“Esse grunt (fundo) da alma que não faz senão um com o grunt de Deus e no qual se
consome sua unidade com Deus pelo nascimento do Filho nele e pela presença nele da
insondável Deidade ela mesma. Pois o justo nasce de Deus, ele é em verdade, quer dizer em
seu fundo que é seu nada, idêntico ao filho de Deus, e a ação intradivina se opera nele... Mas
se, no homem Deus conhecesse Deus, o homem não conhece mais Deus, e nós caímos sobre
o paradoxo [...] para se unir a Deus, o homem deve se perder, ele está unido a Deus quando
ele não é mais: ele não está, pois não mais unido a Deus.” Fernand BRUNNER, Eckhart ou lê
goût dês positions extremes in: Émilie ZUM BRUNN, et Alain DE LIBERA, Maître Eckhart
Méthaphisique du Verbe et Thèologie Négative, p.215.
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ultrapassa a liberdade, cuida dos doentes e liberta os presos; e não tem nada,
nada lhe pertence, nem mesmo suas virtudes que devem ser queimadas com o
fogo do amor e, assim, é possível beber da água do sofrimento e viver no
verdadeiro deserto.
Die wostin hat zwolf ding
Du solt minnen das niht,
du solt vliehen das iht,
du solt alleine stan
und solt zĤ niemangan.
Du solt nit sere unmússig sin
und von allen dingen wesen vri.
Du solt die gevangenem enbinden,
und die vrien twingen.
Du solt die siechen laben
und solt doch selbe nit haben.
Du solt das wasser der pine trinken
und das fúr der mine mit dem holtz
der tugende entzúnden:
So wonestu in der Warren wͿstenunge. (MM, I, 35)
O deserto tem doze coisas.
Você deve amar o nada,
você deve voar sobre algo,
você deve ficar sozinho
e não deve buscar ninguém.
Você não deve ficar excessivamente ocupado
e estar livre de todas as coisas.
Você deve libertar presos,
e ultrapassar os livres.
Você deve restaurar os doentes
e ainda você não deve ter nada você mesma.
Você deve beber a água do sofrimento
e ascender o fogo do amor com a
madeira [os gravetos] da virtude:
Então você está vivendo num verdadeiro deserto.

Eros e ágape, por enquanto, são movimentos expressos no diálogo que
se estabelece no texto: o diálogo de liberdade entre a alma e Deus se dá no
sofrimento, na aridez do deserto, na amplitude e na profundidade. Mechthild
nos fala de uma desolação vazia e completa.
Das ellende ist noch ital und lidig, da ist nieman inne, und ist als luter in sich
selber spilet von wunnen got ze eren. Ob dem ellende ist der gottes thron
gewelbet mit der gottes kraft in blͿjender, lúhtender, fúriger clarheit und gat har
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nider untz an den himmel gegen von Kerubin, das der gottes thron und der
himmel ein erlich hus sint, und da ist das ellende und die nún kͧre bevangen
inne. Ob dem gottes thron ist nit me denne got, got, got, unmesselichen grosser
got. Oben in dem throne siht man den Spiegel der gotheit, das bilde der
menscheit, das leiht des heligen geistes und bekennt, wie die drie ein got sint
und wie si sich fͿgent in ein. Niht mere mag ich hie von sprechen. (MM, III, 1)
A desolação é até agora vazia e total. Ninguém está lá, é completamente pura
em si mesma e brilha encantadoramente em honra a Deus. Acima da
desolação está o trono de Deus envolto por sua força em um brilho irradiante,
lustroso e fulgurante, e desce ao paraíso em frente ao Querubin, e assim o
trono de Deus e os céus são uma casa gloriosa; e a desolação e os nove coros
estão nele envolvidos. Acima do trono de Deus não há nada além de Deus,
Deus, Deus. Deus infinitamente grande. Acima no trono vê-se o espelho da
Deidade, a semelhança da Humanidade, a luz do Espírito Santo, e reconhece
como estes três são um Deus e como eles se encaixam em um. Não sou capaz
de dizer mais sobre isto.

Somente na desolação – o vazio completo dos mais altos espaços - é
possível visualizar esse nada que é Deus, infinitamente Deus. A liberdade, no
diálogo de Mechthild com Deus, se dá na intimidade com o fenômeno da
encarnação que se faz no sentido da humanidade divina:
Die menscheit únsers herren ist ein begriffenlich bilde siner ewigen gotheit, also
das wir die gotheit begriffen mͧgen mit der menscheit, gebruchen geliche der
heligen drivaltekeit, ghalsen und kússen und unbegrifliche got umbevahen, den
himmelriche noch ertirich, helle noch vegfúr niemer begriffen mag noch
widerstan. Die ewige gotheit schinet und lúhtet und machete minnenlustig alle
die seligen, die ime gegenwúrtig sint, das si sich vrͧwent ane arbeit und lebent
iemer ane herzeleit. Die menscheit únsers herren grͿsset, vrͧwent und minnet
ane underlas sin vleisch und sint blĤt. Alleine da vleisch noch blĤt nu nit si, so
ist doch dú brĤderliche sibbe also gros, das er sine menschlich nature
sunderlichen minnen mĤs. (MM, VII, 1)
A humanidade de nosso Senhor é uma imagem inteligível da sua Deidade
eterna12, de maneira que possamos alcançar a divindade com a humanidade,
e, como a Santíssima Trindade, usufruir [deleitar-se], beijar e abraçar Deus de
uma maneira incompreensível, que nem o Céu, nem o inferno, nem o
purgatório poderão, jamais, nem alcançar ou resistir. A eterna Deidade
resplandece, iluminando todos os abençoados que estão na sua presença,
deixando-os prontos para o amor, para que eles regozijem livremente e vivam
para sempre do sofrimento interior. A humanidade de nosso Senhor saúda,
12

Na tradução inglesa do Das fliebende Licht der Gottheit, Frank Tobin chama a atenção para
a observação pontual de Neumann, na qual ele estabelece uma relação dessa fala de
Mechthild com a Suma Teológica de São Thomas de Aquino: a humanidade de Cristo como
uma imagem inteligível (begriffenlich bilde) de sua Divindade eterna. Cf. Das flieBende Licht
der Gottheit, nota 2 em VII,1,p.365.
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exulta e ama sua carne e seu sangue sem cessar. Embora não exista mais
carne nem sangue lá, ainda assim o parentesco fraternal é tão grande que Ele
tem que amar sua natureza humana de um modo especial.

A luz que flui da deidade é uma luz que é fonte de um movimento
trinitário, movimento que não se pode alcançar, mas que não podemos resistir.
Deus é revelado à alma, e Dele ela faz parte, no deserto e na desolação.

A Trindade no Das flieBende Licht der Gottheit.

O conceito de mística, como experiência direta de Deus, está
disponibilizado na constituição trina de seus escritos formalizada na imagem de
unidade vital ligada às três pessoas da Santíssima Trindade: a primeira é a
encarnação de Cristo que é formativa, moldando a força da vida terrena – o
corpo; a segunda é a ação direta do Espírito Santo como o doador (the Giver of
Life nas palavras de Shimidt)13, do qual é dado o próprio ato de escrever – a
ação do espírito; e, a terceira, Deus desejante eterno - nem aumentando nem
diminuindo o desejo da alma, apenas permanecendo na alma como uma
vontade, um poder e um saber.
Nos livros de Mechthild há um debate entre eros e ágape, porém esse
debate é uma apreensão posterior à tensão que é intrínseca à sua própria (de
Mechthild) experiência de união com Deus encarnado. Essa tensão está no
discurso em torno à natureza da alma, no capítulo 31 do livro VI cujo título é
Wie got die sele gemachet hat; Von wollust und pine; wie got glich is teime clote /
Como Deus fez a Alma. Referente ao Prazer e a Dor. Como Deus é como uma esfera.

Ich sprach an einer stat in diseme bĤch, das dú gotheit min vatter ist von
nature. Das verneme du nit und spreche: “Alles, das got mit úns hat getan, das
ist alles von gnaden und nit von nature.” “Du hast war und ich han Εch war. Nu
hͧr ein glichnisse: wie schͧnú Εgen ein mensche hat, er mag nit gesehen úber
ein mile weges. Wie sharpfe sinne der mensche hat, er kan unsinnelicher
dingen nit begriffen denne mit dem gelôben und greiffit als ein blinde in der
vinsternisse. Die minnende sele, die alles das minnet, das got minnet, und
alles das hasset, das got hasset, die hat ein Εge , das hat got erlúhtet; dam it
sihet si in die ewige gotheit, wie die gotheit gewúrcht hat mit ir nature in der
13

Cf. Margot SHMIDT, Prefácio, In: Das flieBende Licht der Gottheit, p.xxx.
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sele. Er hat si gebildet nach im selber; er hat si gepflanzet in im selber; er hat
sich aller meist mit ir vereinet under allen creaturen; er hat si in sich besclossen
und hat siner gͧtlichen nature so vil in si gegossen, das si anders nit
gesprechen mag, denne das er mi taller einunge me denne ir vatter ist. (MM,
VI, 31)14
Eu disse em uma passagem deste livro que a Deidade é por natureza meu pai.
Você não entende isto, e diz: “Tudo que Deus fez conosco é completamente
uma questão de graça e não de natureza.” “Você está certo, mas eu estou
certa também. Considere esta analogia. Não importa o quanto sejam bons os
olhos de uma pessoa, ela não conseguirá enxergar além de uma légua. Não
importa o quanto perspicaz a mente de uma pessoa seja, ela não conseguirá
compreender coisas não-físicas exceto com fé, e ela procura como um homem
cego na escuridão. A alma amorosa que ama tudo que Deus ama e odeia
tudo que Deus odeia possui um olho que Deus a ilumina. Com ele, ela
perscruta dentro da Deidade eterna e vê como a Deidade tem trabalhado na
alma com sua natureza. Ele a formou de acordo com si mesmo. Ele plantou-a
em si mesmo. Com ela, principalmente entre as criaturas, ele se uniu. Ele a
anexou em si mesmo e despejou tanto de sua natureza divina nela que ela
não pode dizer mais nada além de que com toda esta unidade ele é mais que
Pai dela.”

Para a beguina alemã, a alma amorosa que ama tudo que Deus ama
possui um olho no qual Deus a ilumina. Ela vê dentro da deidade eterna e vê
como essa deidade tem trabalhado na alma com a sua natureza (de Deus). E
Ele a formou como Ele mesmo, plantou-a em Si mesmo e se uniu a ela, mais
do que a todas as criaturas: Ele a anexou em si mesmo e despejou tanto de sua
natureza divina nela que ela não pode dizer mais nada além de que, com toda essa
unidade ele é mais que Pai dela. O máximo que pode ser dito pela alma é que

Deus é mais que Pai dela mesma. De acordo com Mechthild, o corpo recebe
seu valor porque está relacionado como irmão de Jesus Cristo e de todo o seu
trabalho e labutas realizadas com amor sincero ao sofrer com a pobreza, a dor,
a humilhação, a morte. E o Espírito Santo tem nos dado todas as dádivas que
recebemos com sua graça. Mas, é aqui que Mechthild entra no debate sobre
natureza e graça, pois essa concepção trinitária entre o Pai, o Filho e o
Espírito, em ação conjunta, é uma ação de um Deus invisível, do Qual não
podemos falar, nem conceber. Esse Deus invisível existia antes da própria
criação; mas, onde estava Deus antes de ter criado qualquer coisa? Para
Mechthild, Ele estava em Si mesmo e todas as coisas estavam tão presentes e
tão manifestas para Ele como estão hoje. E como podemos dar forma a esse
14

Grifos meus.
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Deus invisível e inconcebível? Mechthild usa a imagem de uma esfera, em sua
linguagem, para responder a essa pergunta: todas as coisas estavam dentro
dessa esfera sem fechadura e sem porta. Na parte mais baixa dessa esfera
está a fundação sem fundo, abaixo de todos os abismos, e a parte mais alta da
esfera é um topo acima do qual não há nada. A circunferência dessa esfera é
um círculo imensurável. Nesse ponto, Deus ainda não se tornou um criador. E,
quando Deus criou todas as coisas, essa esfera não se abriu; ela se manteve
inteira e manter-se-á inteira para sempre. Quando Deus se tornou criador,
todas as criaturas se tornaram manifestas em si mesmas: os seres humanos
foram criados para amar, conhecer, desfrutar e obedecer a Deus; e os
pássaros e animais foram criados para viverem de acordo com as suas
naturezas. E, depois de constituir a integridade de Deus na imagem da esfera
imensurável sem fundo e sem altura, ela diz: Nu hͧre: Was wir erkennen, das ist
alles niht, wir minnen denne got ordenlich in Allen dingen, als er selber allú ding in
ordenlicher minne geschaffen hat und uns selben minne gebotten und geleret hat.
(MM,VI, 31) Agora ouça isto: Qualquer coisa que conheçamos não é nada até que
amemos Deus apropriadamente em todas as coisas, assim como ele mesmo criou
todas as coisas com amor apropriadamente na medida certa e as ofereceu a nós
ensinando-nos o amor.

Nessa explanação de Mechthild está a afirmação da realidade da alma
na trindade, como o lugar no qual Jesus Cristo torna-se unido com a alma, pois
a encarnação é um plano eterno que sempre existiu e sempre existirá, e não
apenas uma atitude tomada por Deus em função da queda de Adão, como já
dissemos15. O homem (o humano [der mensche]) possui, então, uma natureza
completa na trindade e, como o corpo é descrito como irmão do corpo de
Cristo, a humanidade da alma (corpo e alma) de um Deus que se faz homem é
pura obediência e ausência de pecado. Talvez aí esteja toda incapacidade
humana de compreender ou mesmo de conceber o sofrimento de Jesus Cristo.
Nessa irmandade corporal está inscrita toda a dor, toda a injustiça e todo o
sofrimento sentido por Mechthild ao ter a coragem de desafiar toda e qualquer
concepção sobre a trindade divina, no sentido de responder àqueles que dizem
que tudo o que Deus faz a nós é completamente uma questão de graça e não de
natureza, ao que ela responde: você está certo, mas eu estou certa também. Ela se
15

Cf. capítulo III dessa tese.
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refere à natureza da alma e do corpo na deidade sem fim, sem começo, sem
fundo e sem altura.
A humanidade que se desfaz da humanidade e o Deus que se desfaz
de sua Deidade constituem juntos e unidos à graça na mesma natureza e,
Deus é, para Mechthild, o mais justo dos amantes. Ferindo a ortodoxia, a
concepção trinitária na luz que flui da deidade nos corações em verdade está
para além de ser concebida ou mesmo configurada. E o movimento de Deus
em direção a alma é inexorável.

A Trindade: origem da alma profunda demais

A trindade é algo com o qual, ou no qual a alma se insere e se mistura.
“Wa von bist du gemachtet, sele, das du so hohe stugest úber alle creaturen, und
mengest dich in die heligen drivaltekeit unde belibest doch gantz in dir selber?” (MM, I,
22) “Mas do que você é feita alma, que ascende tão alto acima de todas as criaturas,
mistura-se com a Santíssima Trindade e ainda permanece inteira em si mesma?” A

natureza da alma (do que ela é feita) é amor. Somente ele consegue penetrar
na natureza da alma e desvendar esta natureza.
“Du hast gesprochen von minem aneginne, nu sage ich dir erlich: Ich bin in der
selben stat gemachet Von der minne, darumbe mag mich enkein creature noch
miner edelen nature getrͧsten noch entginnen denne allein die minne.” (MM, I,
22)
“Você levantou a questão da minha origem. Eu devo dizer-lhe honestamente:
Eu fui feita de amor exatamente neste lugar [na trindade]. Por esta razão
nenhuma criatura é capaz de dar conforto à minha nobre natureza ou abri-la,
exceto o amor sozinho.”

E, no Livro III, 9 Mechthild descreve como a alma foi feita na trindade e
o princípio de todas as coisas que Deus criou pelo Amor, sempre afirmando o
seu desmerecimento e agradecendo a Ele o cuidado com o qual ela foi
aniquilada de si mesma, das ich dich in diner ganzen drivaltekeit han gehͧrt. (MM,
III, 9) para que eu pudesse ouvi-lo em toda sua trindade e testemunhar as decisões

que ocorreram antes de seu tempo atual. Segundo ela, a indescritível felicidade
divina não era partilhada com ninguém. Três feixes de luz se configuravam em
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apenas um, cada um iluminado pelo outro. O Pai era adornado com a
onipotência, o filho com infinita sabedoria e, o Espírito Santo, como os outros,
com total generosidade. Mechthild faz um adequado uso da idéia de unidade a
partir da metáfora da música ou do instrumento musical tocado em uníssono.
Do spilte der helig geist dem vatter ein spil mit grosser miltekeit und schlĤg uf die
heligen drivaltekeit (MM, III, 9) O Espírito Santo, então, em sua superabundância,
tocou o Pai, dedilhando a Santíssima Trindade e deu de Si mesmo, isto é, de Deus

mesmo, a possibilidade de criar os anjos à imagem e forma dele mesmo, de
seu próprio Espírito Santo. Deus criou os anjos por ser essa atitude uma
atitude de amor e generosidade. Então, o filho eterno pede ao Pai so bilden wir
den mensch na mir. (MM III,9) que façamos o homem à minha imagem. E, o filho

eterno prevê, em sua iniciativa, a possibilidade de uma experiência humana
trágica e, contudo, diz: ich mĤs doch den mensch eweklich minnen (MM III, 9) eu
amarei o homem eternamente. A eternidade da humanidade está garantida pelo

amor do filho eterno. Em seguida, Sprach der vatter: “Sun, mich rͿret Εch ein kreftig
lust in miner gͧtlichen brust und ich donen al von minnen” (MM, III, 9) O Pai disse:
“Filho, um forte desejo também se agita em meu peito divino e eu me enalteço de
amor sozinho”. E, enaltecido de amor e com um forte desejo agitando o peito,

Deus faz uma noiva para Si que lhe saúda com sua boca e o fere com a sua
beleza e, somente assim, o amor realmente começará. Eros é a primeira forma
do amor que se manifesta de Deus, no Livro de Mechthild, como revelação,
testemunho. Então, o Espírito Santo disse ao Pai: “Ja, lieber vatter, die brut wil ich
dir ze bette bringen.” (MM, III, 9) Sim, querido Pai, eu levarei a noiva à sua cama. E, o

filho eterno sabe que lhe será concedida a morte por amor e, ainda assim,
deseja dar início a este ato de desejo do Pai que é Seu também e que o
Espírito Santo não tem como fazer de outro modo. No Das flieBende Licht der
Gottheit está colocada a origem da alma humana, cujo nascimento se dá na
própria luz que flui da deidade: A Trindade, puro desejo de Deus. Do neigte sich
dú helige drivaltekeit nach der schͧpfunge aller dingen und mahte úns lip und sele in
unzellicher mine. (MM, III,9) E assim a Santíssima Trindade curvou-se para a criação
de todas as coisas e nos transformou de corpo e alma em infinito amor. Segundo o

texto de Mechthild, os seres humanos foram criados com natureza nobre, na
dem ewigen sune, der ane beginnen von sinem vatter ist geborn (MM, III,9) conforme o
Filho eterno, que nasceu do Pai sem um início. Adão e Eva possuíam a sabedoria
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celestial e o poder terrestre e, com eles, possuíam também a compreensão
sagrada do amor perfeito. Mas, tal como a revelação, os primeiros seres
humanos não sustentaram o divino amor que lhes foi outorgado pelo pai
celestial e esqueceram de que a alma humana era Liep vor allem liebe (MM, III,9)
o Amor acima de todos os amores e de que Deus era seu único Deus.

Inconformada e angustiada, a alma passa a clamar pelo Amor e desejar a
morte de si mesma:
Do schrei dú sele in grosser vinsternisse manig jar nach irem liebe mit ellender
stimme und rief: O herre liep, war ist komen din úbersͿssu mine? Wie sere
hastu verkebset din elich kúneginne! […] O grosser herre, wie math du erliden
dise lange not, das du nit tͧtest únsern tot? Jo wiltu doch werden geboren;
(MM, III, 9)
Por muitos e muitos anos, a alma clamou, na grande escuridão, pelo seu
Amante. Com sua voz cheia de miséria, ela chorava: Ó Senhor, querido Uno,
para onde foi o seu mais delicioso amor? Como chamou a sua esposa e rainha
de prostituta? [...] Ó Grande Mestre, como pode suportar essa infindável
angústia e não conceder a morte à nossa morte? Se você somente pudesse
nascer. (MM, III, 9)

Mechthild introduz a idéia da angústia divina causada pela indiferença da
alma ao amor do qual, pelo qual e no qual ela é feita. A voz da visionária é uma
voz cheia de miséria que não suporta a ausência do amor que é igual à própria
morte da alma. Ela sofre, padece de angústia e deseja somente o nascimento
do Filho eterno, em si mesma. Mas seu desejo não é seu, não lhe pertence. O
desejo da alma é esvaziado e, vazia, é tomada pelo Espírito Santo. O
movimento erótico e ágapico no discurso que traduz a voz da alma à
consciência, a visão da alma, o tato da alma, o gosto da alma, o cheiro da
alma, é uma história de Paixão, Amor e Morte. A ira de Deus, compreendida
como perfeita pela autora, uma vez que todos os Seus atos são perfeitos, não
vacila diante da aceitação desta deformidade, desta indecência. E, o Filho
eterno, ajoelha-se diante de seu pai e aceita a alma:

Wiltu mir dinen segen geben, ich wil gerne die blĤtigen menscheit an mich
nemen und ich will des menschen wunden salbern mit dem blĤte miner
unschulde und wil alles menschen sere verbinden mit einem tĤche der
ellenden smacheit untz an min ende und ich wil dir, trut vatter, des menschen
schulde mit menschlichem tode vergelten. (MM, III, 9)
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Se me der a sua benção, eu assumirei a responsabilidade pela humanidade
ensangüentada. Ungirei as feridas do homem com o sangue da minha
inocência e unirei todas as feridas do homem com a vestimenta da desgraça
infeliz até o meu fim; e, eu, mais querido Pai, arrepender-me-ei para você pelos
pecados da humanidade por meio da morte humana.

A ação trinitária concede à alma humana o nascimento do Filho eterno –
aquele que aceita nascer dentro da alma. Uma virgem mãe será concedida a
Ele, para que possa suportar a inglória humanidade e aceitar a cruz, o
sofrimento e a Paixão. A luz de Deus, emanada pelo Espírito Santo de dentro
do Filho eterno, para todos os corações, sustenta as palavras de Deus na
alma. E, segundo o Das flieBende Licht der Gottheit, a trindade desce abaixo
das alturas até o Templo de Salomão. E, “Deus Onipotente” é abrigado por
nove meses. Nesse livro, Mechthild descreve a gestação da trindade, do Filho
eterno, da luz divina na alma humana, no ventre de uma virgem – no Templo
de Salomão.

A Trindade nasce na alma ou a alma nasce na Trindade.

No capítulo 10, desse mesmo Livro (M.M. III, 10), a voz da alma suspira
por Deus e esse suspiro denuncia a ausência de Deus em si mesma. A alma é
vendida, em pesar, pelo amor. Ela não tem outra saída a não ser o amor. A
descrição do amor, neste versículo, é a descrição da paixão de Cristo. O
sofrimento dessa paixão é verdadeiramente permeado pelo amor genuíno de
Deus.16 Vamos transcrever, em seguida, a passagem que relata o sofrimento
da alma subsidiada pelo sofrimento do Filho eterno e destacaremos alguns
fragmentos que se completam e configuram a alma em lágrimas sendo
procurada por Deus: a alma sucumbe ao ser tocada (beijada) por Ele e,
também, está destituída de todo e qualquer poder, impotente por não ser capaz
16

Segundo McGinn a agonia de Jesus Cristo possui uma relação direta com a angústia da
alma humana nos relatos místicos cristãos. Cf. Bernard McGINN, The Flowering of Misticism,
p.157. Dessa forma, esses mesmos relatos testam o limite teológico no limite da natureza
humana, onde está colocada a polêmica entre natureza e graça que se desdobra na idéia de
suficiência ontológica. Cf. Luiz Felipe Ponde, A Religião como Crítica: a hipótese de Deus, Cult,
p. 13. É nesta relação de absoluta tensão e oposição extremas que o pesquisador se encontra.
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de desfrutar da própria eternidade que já lhe foi concedida pelo movimento
trinitário que se desmorona para nascer na alma amante que suspira por Deus:
Sie wirt gesĤchet mit der schar der manigvaltigen trehnen na irem lieben
herren, den hette sie also gerne. Sie wirt gevangen in der ersten kúnde, so got
sie kússet mit sĤsser einunge. Sie wirt angegriffen mit manugem heligen
gedanke, wie si ir fleisch getͧde, das si nit wenke.Sie wirt gebunden mit des
heligen geistes gewalt und ir wunne wirt vil manigvalt.Sie wirt gehalsschlaget
mit grosser unmaht, das si des ewigen liehtes sunder underlas gebruchen nit
mag. (MM III, 10)
Ela [a alma] é procurada com a abundância de muitas lágrimas pelo querido
Senhor, de quem ela gosta tanto. Ela sucumbe [seduzida] na primeira
experiência quando Deus a beija em doce união. Ela é atingida por muitos
pensamentos santificados para que não vacile ao mortificar na sua carne. Ela
está unida pelo poder do Espírito Santo, e sua felicidade é de fato imensa. Ela
é abatida por imensa falta de poder por não ser capaz de desfrutar
ininterruptamente da luz eterna.

As lágrimas da alma se equiparam às lágrimas de Deus. Essa alma é julgada e
a experiência do julgamento é o constrangimento espiritual no qual Deus a
rejeita:
Si wirt vor gerihte gezogen in bibender schemmede, das got ir von ir súnden
vleken ist so dike vrͧmede. (MM, III, 10)
Ela é levada a julgamento tremendo de vergonha porque Deus a evita com
muita freqüência devido às manchas de seus pecados.

Na condição de desprezo, vencida em si mesma, despida de tudo, ela é
maltratada, traída pela própria condição humana que a constrói, que a julga
quando ela tem que se preocupar com assuntos terrenos. A alma é
esbofeteada com intensos golpes, ao ser obrigada a retornar ao seu corpo. A
autora do Das flieBende Licht der Gottheit devolve a alma a Pilatos (MM, III,
10). No sofrimento do filho eterno – Jesus Cristo – expresso em língua
vernacular, a traição que a alma experimenta faz com que ela seja conduzida
para a dissolução de Deus em Deus, pois Deus já está aniquilado nele mesmo
e na alma humana - Anima mea liquefacta est - na linguagem sagrada do Ct.
Cts. 5,4.
Si wirt entkleidet von allen dingen, wenne si got kleidet mit dem pfellere der
schͧnen mine. Si wirt mit manigvaltiger trúwe sͿsseklich gekrͧnet, wenne si
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des geret, das ir got alles ires kumbers niemer me gelone io uf das hͧhste ze
sinem lobe. Sie wirt verspottet mit heliger italkeit, wenne si si verre in got
verdoiet, das si verlúret irdensche wisheit. (MM III, 10)
Ela é despida de todas as coisas quando Deus a veste com a seda do amor
sincero. Ela é encantadoramente coroada com muita fidelidade ao desejar que
Deus não mais a recompense por todas suas mágoas, exceto para promover a
mais elevada honra de Deus. Ela é ridicularizada em santa simplicidade17 ao se
dissolver completamente em Deus e assim esquecer herdar toda a sabedoria
terrena.

A alma está em risco. Deus torna-se a alma e se coloca abaixo de todas
as criaturas, e essa ação da deidade (ação do amor) liberta a alma dela
mesma, por meio do conhecimento sagrado e verdadeiro da redenção e
salvação, na medida exata do sofrimento do Filho eterno:
Wenne si sich in der cleinen demͿtekeit under aller creature fússe leit. Ir ͧgen
werdent ir verbunden mit irs lichamen unedelkeit, wan si so sere in siner
vinsternisse gevangen lit. Si treit ir crútze in einem sͿssen wege, wenne si sich
gotte werlich in allen pinen gibet.Ir hΕbt wirt gesclagen mit einem rore, wenn
man ir grosse helikeit glichet einem toren. Si wirt an dem crútze so vaste
genegelt mit dem hammer der starken minnelΕffe, das si alle creaturen nit
mͧgent wider gerͿffen. Si túrstet Εch vil sere an dem cruze der minne, wan si
trunke vil geren den lutern win Von Allen gottes jinden. So koment si al mitalle
und schenkent ir die gallen. Ir licham wirt getΕtet in der lebendigen mine, wenne
ir geist wirt gehΕhet úber alle menschliche sinne. Nach disem tode vert si zĤ der
helle mit irer maht und trͧstet die betrͿbeten selen mit irme gebette von gottes
gͿti sunder irs lichamen wissenhaft. Si wirt gestochen von einem blinden durch
ire siten mit eime sͿssen spere der unschuldiger mine ; da vliessent uns irem
herzen manig heilig lere. Si hanget Εch hoch in dem sͿssen luft des heligen
geistes gegen der ewigen sunnen der lebendigen gotheit an dem crútze der
hohen mine, das si vollen dúrre wirt von allen irdeschen dingen. So wirt si
denne in einem heligen ende von irem crútze genomen; So sprichet si: “Vatter,
enpfahe minen geist, nu ist es alles vollekomen.” Sie wirt geleit in ein
besclossen grab der tieffen demͿtekeit, so si sich steteklich die unwirdigosten
under allen creaturen weis. (MM, III,10)
Quando em delicada humildade ela se coloca embaixo dos pés de todas as
criaturas. Seus olhos estão unidos ao desmerecimento de seu corpo porque
ela está totalmente aprisionada em sua escuridão. Ela carrega sua cruz por
uma suave trilha ao entregar-se verdadeiramente a Deus em todos os
sofrimentos. Sua cabeça é atingida por uma coroa de espinhos quando sua
grande santidade é comparada com um tolo. Com um martelo da busca pelo
amor ela é pregada tão firme na cruz que nenhuma criatura é capaz de chamála de volta. Ela sofre de terrível sede também na cruz do amor, pois ela
17

Considerei mit heliger italheit como “em santa simplicidade”. Entretanto, Frank Tobin
comenta que Neumann (1990) nas notas em III 10, 22; II 57-58 ressalta que a frase é
importuna por diversas razões. Para Tobin, outra possível leitura seria “em vaidade infernal”.
Cf. The FlowingLight of the Godhead, p.350.
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gostaria de beber do vinho puro de todos os filhos de Deus. Porém eles vêm
em bando e lhe oferecem ressentimento. Seu corpo é morto em vívido amor
quando seu espírito é elevado acima de todos os sentidos humanos. Após esta
morte, ela desce ao inferno com sua força e consola as almas infelizes com
sua oração sobre a bondade de Deus sem o conhecimento de seu corpo. Ela é
espetada pela lateral por um homem cego com uma suave lança de inocente
amor. Muitos ensinamentos sagrados fluem de seu coração. Ela pende na cruz
do amor sublime elevada no ar do Espírito Santo, diante do sol eterno do Deus
vivo, de maneira que ela fique completamente seca e livre de todas as coisas
terrenas. Então no final sagrado, ela é retirada da cruz e fala: “Pai, recebe meu
espírito; agora tudo está perfeito.” Ela é enterrada em uma cova lacrada de
profunda humildade, quando toma total consciência de ser a menos
merecedora das criaturas.

A Ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição da alma se dá e somente
só, após o desfrute de um lamento de amor:

Si stat Εch uf vrΕlich an eim ostertage, wenne si mit ireme lieben hat habaet in
dem notlichen brútbette ein sͿsse minneclage. (MM, III, 10)
Ela também se ascendeu alegremente no dia da Páscoa após ter desfrutado de
um lamento de amor18 com seu Amante no estreito leito matrimonial.

Até aqui, nosso foco na linguagem do Das flieBende Licht der Gottheit se
deu a partir da alma pecadora passando pela atitude de confiscar o próprio
coração para aliviar a dor da humanidade vivida por Jesus Cristo, o Filho
eterno. No texto de Mechthild, quando a grandeza de Deus onipotente é igual à
capacidade imensa da alma para o pecado, está posto o sentido da paixão de
Cristo. A dor da alma, aquela que se refere à nossa falta no conhecimento e na
vontade, torna-se uma sensibilização do sofrimento humano pela deidade. A
segunda pessoa da trindade, quando se insere na esfera da alma, o faz no
sofrimento que é igual ao da alma miserável e pecadora. A alma humana não
suporta o sofrimento da deidade, porque o experimenta em si mesma quando,
18

No Livro I,1 encontramos um diálogo entre a alma e o amor (citado acima), no qual a alma
lamenta suas perdas, e, o amor aponta para o desejo verdadeiro da alma de perder sua
condição terrena para adquirir a liberdade celestial, o conhecimento essencial que é desejo de
Deus. A ação do amor, aqui, coincide com o reconhecimento da alma de seu desejo, de sua
condição necessariamente disponível atrativa e entregue a Deus. Mas, a alma debatendo-se
nesta lamentação só se conforma com esse estado desejoso quando lhe é permitida, pelo
amor, a posse dele mesmo.
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essa mesma deidade, disponibiliza esse sofrer a ela, à custa do amor: não
seria esse mesmo amor abissal aquele que aponta para um lugar de bemaventurança que está além da possibilidade humana, o qual não é possível
descrever ou supor? O nada da alma profunda é o abismo no qual Deus se
encontra, pela ação da trindade, em sua própria humanidade. Cristo encarnase na linguagem e aí nasce o ágape divino travestido em eros: a grandeza
desse conhecimento está aquém das possibilidades humanas pois o desapego
do Filho eterno e de toda a Trindade também está aquém da possibilidade
humana. Abismada, a alma não consegue suportar a angústia que experimenta
no próprio inserir trinitário em sua alma. Sua experiência é da angústia divina.
A luz que flui da divindade ilumina a grandeza do ato divino de submeter-se ao
sofrimento humano, na linguagem vital de Mechthild, por meio da intensificação
da miséria da alma como receptáculo de toda a dor mortal e finita, pela qual
passa o imortal e o infinito. A natureza desse processo é conduzida pelo amor,
e o desdobramento desse amor se dá para além da suposta virtude humana,
que se esgota e não consegue ser constituída, nem se manter acesa, viva ou
útil, diante do ato humano de Deus. O ágape divino travestido em eros se dá
em humanidade.
A obra de Mechthild propõe ao pesquisador o mesmo desafio
apresentado ao ocidente pela configuração trinitária cristã. A alma feita de
amor é designada por Deus a conhecer a dor, o sofrimento, a renúncia, sendo
ela mesma portadora da própria síntese trinitária em sentido estrito: um lugar
onde esta mesma dor é acessível pela luz que flui da divindade em desejo e
falta – penhor da humanidade fragmentada. Hans Von Balthasar afirma que a
alma que anseia buscar Deus, ainda que à custa de mil sofrimentos, constata,
não sem humilhação ou tristeza que, desde sempre, já estamos todos em suas
mãos (de Deus):

O amor é, por sua vez, a vida derramando-se também. [...] O amor a si mesmo
se expropria e se deixa derramar. [...] A vida, no seu decurso, outra coisa não
pode senão provar o amor: é a sua lei, é a sua essência. E assim fica livre de
ser, ela própria, o amor. [...] Temos de renunciar.19
19

Hans Urs Von BALTHASAR, O Coração do Mundo, pp. 18-19.
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A renúncia vazia no vazio da alma que ama em tristeza de Mechthild,
que conhece o momento em que então a desgraça de sua vida inútil chega e a
entristece, nos oferece o infatigável amor; e, no âmago dessa miséria, conhece

a onipotência e a presença, que se inscreve na entrega àquele que já havia se
entregado.
No status da linguagem medieval do Das flieBende Licht der Gottheit
vamos identificar como Deus ama a alma e como a alma ama Deus (o
matrimônio da alma com Cristo). A alma é triste onde a natureza eros aponta
para ágape e se desdobra no amor como conhecimento.

O matrimônio da alma com Cristo

Ainda no Livro I,2, a alma é tragada pelo amor para dentro dele mesmo,
e a alma é transformada em amor: ela morre pela ação direta do amor. E como
o livro está sendo revelado por Deus, sua presença está entre os dois: entre a
alma e o amor.
Die sele: “O mine, disen brief han ich us dinem munde geschriben, nu gip mir
frΕwe, din ingesigel.” Die mine: “Swer got ie úber sich selben liep gewan, der
weis wol, wa er das ingesigesigel nemen sol, es lit zwúschent úns zwein.” (MM,
I,3)
A alma: “O’ Amor, esta carta eu escrevi da sua boca. Agora, dá-me, Senhora, o
seu selo [a sua garantia].” O amor: “Seja lá quem for que foi bem sucedido em
amar Deus mais do que a si, sabe bem onde encontrar a garantia [selo]. Ele
permanece entre nós dois.”

Seguindo o Das flieBende Licht der Gottheit, a alma que ama - a alma
apaixonada – é a alma verdadeiramente triunfante que supera os desejos
inúteis, isto é, os desejos que não sejam desejos de amor e ela (a alma) não
percebe e não presta atenção em mais nada que não seja amor; tomada pelo
amor, composta com ele e em diálogo com ele, a alma não existe sem o
adjetivo amorosa. A alma da luz fluente é amorosa necessariamente:
Si minnet und si minnet und si kan anders nit beginnen. (MM, I,10)
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Ela ama, continua amando e ela não sabe como fazer de outro modo.

E a síntese de Mechthild a respeito da alma que se faz na trindade se dá
no diálogo instrutivo entre a alma e Deus:

Du solt bitten, das dich got minne sere, dikke unde lange,
so wirdest du reine, schͧne und helig. (MM, I, 23)
Você deve pedir para Deus amar você [apaixonadamente] passionalmente,
com frequência, e por muito tempo [longamente]; então você deve se tornar
pura, bela e sagrada.
Eya, herre, minne mich sere und minne mich dike und minne mich lange!
Wande ie du mich serer minnest ie ich reiner wirde, ie du mich dikker minnest ie
ich schͧner wirde, ie du mich langer minnest ie ich heliger wirde hie in ertrich.
(MM,I,23)
Ah, Senhor, ame-me apaixonadamente [passionalmente], ame-me
[frequentemente] sempre e ame-me longamente. Pois, quanto mais
apaixonadamente você me ama, mais pura eu me torno. Quanto mais
frequentemente você me ama mais bonita eu me torno. Quanto mais
longamente você me ama, mais sagrada eu me tornarei aqui na terra.

Como Deus responde à alma
Das ich dich sere mine, dash an ich von miner nature, wan ich selbe bin die
mine.Das ich dich dike mine, dash an ich von miner gerunge, wan ich gere, das
man mich sere mine.das ich dich lange mine, das ist von miner ewekeit, wan
ich ane ende bin und ane aneginne. (MM, I, 24)

Amar você apaixonadamente vem da minha natureza, porque eu sou amor em
si. Amar você frequentemente vem do meu desejo, pois eu desejo ser amado
apaixonadamente. Amar você longamente vem do meu ser eterno, pois eu sou
sem fim e sem começo.

Amar apaixonadamente, frequentemente e longamente nos dá a idéia
central no texto: a idéia de fluência e continuidade: a alma, a origem da alma, o
amor e Deus são invocados pelo desejo eterno e infinito que flui incessante –
falta. A alma que ama subsidiada pelo sofrimento na dor do desejo que flui
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passionalmente, frequentemente, longamente e sem repouso é a alma
amorosa em ascensão ágapica.
A alma tomada pelo ato do amor do Filho eterno (movimento de eros) se
desfaz desse amor esvaziando de si mesma, desse conteúdo (sofrimento,
desespero, angústia) que transborda ( movimento de ágape) e, é assim que
ela, como receptáculo da Trindade divina, se torna vazia e pronta. Nesse
processo, a descontinuidade no tempo rege a eternidade e o sofrimento. A
angústia da alma atormentada, constelada em ágape, funda na alma o
propósito de nossa hipótese: a união entre eros e ágape é a ação de Deus no
mundo. A ação de Deus na alma, descrita por Mechthild no livro I, não
corresponde exatamente à idéia de um movimento estático e linear. Segundo
ela, o espírito da alma - seu sopro - deve ficar na presença da Santíssima
Trindade; a alma amorosa e profunda demais sustenta o sentido de uma
espiritualidade sensual, sugerida em seus registros, no reconhecimento do
corpo e das faculdades humanas perecendo; e esse reconhecimento é a
condição da alma proporcionada pela sua própria natureza que a conduz à sua
condição espiritual trinitária:

Von gottes vlĤche in ahte dingen
Ich vlĤche dir: Din lichame mͿsse sterben, din wort mͿsse verderben, din Εgen
mͿssen sich sliessen, din herze mͿsse vliessen, din sele mͿsse stigen, din
licham mͿsse bliben, dine mΕnschliche sinne mͿssin vergan, din geist mͿsse
vor der heligen drivaltekeit stan! (MM, I,7)
A maldição de Deus em oito coisas
Eu almadiçoo você: Que o seu corpo morra, que as suas palavras pereçam,
que os seus olhos se fechem, que o seu coração dissolva, que a sua alma se
eleve, que o seu corpo permaneça, que as suas faculdades humanas pereçam,
que o seu espírito fique perante a Santíssima Trindade!

Com as faculdades humanas e as palavras perecendo, o corpo morto,
os olhos fechados e o coração dissolvido, a alma se eleva na condição maldita
desse amor abençoado pela presença da Santíssima Trindade e se faz
amorosa. Na obra de Mechthild há uma sugestão constante: a de que a
contemplação da Trindade na alma possui o sentido de se inserir na Trindade.
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O colapso psicológico, teológico e filosófico se dá na impossibilidade de
compreender uma maldição abençoada – um amor maldito.
A metáfora da dança com Deus, utilizada por Mechthild, pode ser vista
como um mau dizer (um dizer inadequado), no sentido de sua dificuldade em
escrever, ou ainda um recurso da linguagem laica do amor que contamina toda
a Idade Média. No Das flieBende Licht der Gottheit, a contradição do amor
verdadeiro (rechte Liebe) confrontado com o falso amor (unrechte liebe) está
colocada na linguagem, a nosso ver, como uma instância de sua própria
experiência situada no seu tempo histórico, dentre muitas metáforas e símbolos
que Mechthild utiliza para se referir ao seu encontro com Deus:
Ich mag nit tanzen, herre, du eleitest mich. Wilt du, das ich sere springe, so
mĤst du selber vor ansingen; So springe ich in die minne,Von der mine in die
bekantnisse, von der bekantnisse in die gebruchunge, von der gebruchunge
über alle mͧnschliche sinne. Da wil ich bliben und wil doch fúrbas crisen. Unde
mĤs der jungeling singen alsus: Dur mich in dich und dur dich von mir gerne mit
dir, nͧte von dir. (MM, I, 44)
Eu não consigo dançar, Senhor, a não ser se você me conduza. Se você quiser
que eu salte, você deve entoar a canção. Então vou saltar no amor [dentro do
amor], do amor para o conhecimento, do conhecimento para dentro do júbilo
(prazer), e do prazer (júbilo) - alegria para além de todas as sensações
humanas. Então, eu quero permanecer e ainda quero também permanecer
rastejando mais alto. E o jovem deve cantar, então: através de mim para dentro
de você e através de você para dentro de mim

Mas, em sua linguagem laica, o rechte Liebe que flui como conhecimento está
mesmo na natureza divina que ela argumenta com o próprio argumento de
Deus, que esclarece a ela sobre sua natureza humana e sua natureza divina e,
também por isso, Deus é, para Mechthild, o mais justo dos amantes, como já
apontamos várias vezes nessa pesquisa. Essa qualificação superlativa está
disponibilizada no texto como misericórdia e justiça:

So gat dú allerliebeste zĤ dem allerschͧnesten in die verholnen kammeren der
unsúnliche gotheit. Da vindet si der mine bette und minnen gelas, von gotte
unmenschliche bereit. So sprichet únser herre: “Stant, vrͧwe sele!” “Was
gebútest du, herre?” “Ir sͧnte úch usziehen!” “Herre, wie sol mir denne
geschehen?” “Frͧw sele, ir sint so sere genatúrt in mich, das zwúnschent úch
und mir nihtes nit mag sin. Es enwart nie engel so her, dem das ein stunde
wúrde gelúhen, das úch eweklich ist gegeben […]” (MM. I,44)
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Então, a noiva de todas as delícias vai ao Mais Justo dos amantes na câmara
secreta da invisível Cabeça da Deidade. Lá ela encontra a cama e o domicílio
do amor preparado por Deus de maneira além do que é humano. Então Nosso
Senhor diz: “Fique, senhora alma!” “O que você me manda, Senhor?” “Tire
suas roupas.” “Senhor, o que acontecerá comigo, então? “Senhora Alma, você
é, absolutamente [totalmente, completamente] feita para minha natureza” “Que
nem a coisa mais leve possa ficar entre eu e você. Nunca um anjo foi tão
glorioso que para ele foi dado por uma hora o que foi dado para você
eternamente [pela eternidade] [...]”

Mechthild continua recebendo as instruções de Deus por meio das quais ela
deve manter as virtudes que compõem a sua solidão, e, provavelmente, não se
tratam das virtudes externas, mas sim daquelas que a fazem ser merecedora
da infusão da deidade eterna. No vazio que restar do despreendimento do
medo e da vergonha ficará somente o desejo da alma que Deus infunde e
preenche com o seu Próprio desejo:

Darumbe sont ir von úch legen beide vorhte und schame und alle uswendig
tugent; mer alleine, die ir binnen úch tragent von nature, der sont ir eweklich
phlegen: Das ist úwer edele begerunge und grundelose girheit; Die wil ich
eweklich erfúllen mit miner endelosen miltelkeit. (MM. I,44)
E então você deve se despreender de você ambos, o medo e a vergonha, e
todas as virtudes externas. Mais precisamente, aquelas sozinhas que você
carrega dentro de você. Você deve cultivar para sempre. Estes são seus
anseios nobres E o seu desejo sem limites. Esses eu devo preencher para
sempre com minha generosidade sem limite.

A alma nua coincide com o Deus glorioso e bem adornado, na eternidade, na
paz e na única possibilidade da vida sem morte.
“Herre, nun bin ich ein nakent sele und dur in dir selben ein wolgeziert got.
Únser zweiger gemeinschaft ist das ewige lip ane tot.” So geschihet da ein stilli
nach ir beider willen. Er gibet sich ir und si git sich ime. Was ir nu geschehe,
das weis si, und des getrͧste ich mich. Nu dis mag nit lange stan; wa zwͧi
geliebe verholen zesamen koment. Si mͿssent dike ungescheiden von einander
gan. (MM. I,44)
“Senhor, agora eu sou uma alma nua e você em você mesmo é um Deus bem
adornado. Nossa porção compartilhada é a vida eterna sem morte.” Então,
ambos os desejos vem sobre eles – uma paz abençoada. Ele se entrega a ela,
e ela se entrega a ele. O que acontecerá, ela – alma – sabe, e é o que basta [e
isto é bom para mim ou por isso estou consolada], mas isto não pode ser para
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sempre. Quando dois amantes se encontram secretamente, eles devem
sempre se separar, inseparavelmente.

O conhecimento, ou seja, “o saber que sabe” reside na alma dissolvida que, a
despeito do júbilo e da paz abençoada, que corresponde ao êxtase místico do
matrimônio, torna-se o saber constituído no desdobramento dessa união.
Deus continua fluindo, mesmo quando Mechthild está apartada da
experiência que a conduz ao conhecimento dele mesmo. Ausente dessa
experiência extática e sensual de sua inserção na Trindade, que se traduz
como a experiência de Cristo, seu amante, designado por Deus, seu pai, e com
seu Espírito Santo encharcando a alma desfeita, Mechthild diz: Die erste
bekantnisse, die mir got gab nach der berúrunger der minne und na nach dem vlusse
der gerunge, die kam MIT eim jamer. (MM, VI, 5) O primeiro conhecimento que Deus
me deu, após tocar-me com amor e após a enchente do desejo, foi acompanhado de
tristeza.”

Nesse conhecimento, nada razoável, que a alma alcança o amor e por
meio do amor, o anseio, a tristeza e o temor são qualidades com as quais a
alma se apresenta no início da vida e no fim da vida. O ciclo vital da alma
começa e termina no estado no qual a alma se encontra com essas mesmas
qualidades. Porém, o conhecimento adquirido pela alma, após ser tocada em
amor e desejo divinos, é um conhecimento que transforma a fé em saber e a
esperança em certeza, nas palavras e no conhecimento do coração. Sentir
tristeza pelos pecados é o resultado do amor:

Ich vragete únsern herren, wie ich mich sͧlte halten an der jungesten zit mines
endes. Do sprach únser herre: “Du solt dich also halten an der jungesten zit, als
du dich hielte in der ersten zit. Du solt haben mine und gerunge, rúwe und
vorhte, wan disú vier ding waren ein beginne dines lebendes, darumbe mͿssent
si Εch din ende wesen.” Do sprach ich: “Lieber herre, wa blibent noch zwͧi ding,
die fundament und ein crone sint der himmelschen ere: das ist cristan gelΕbe
und warú hoffenunge? Do sprach únser herre alsus: “Din gelΕbe ist worden ein
wissenthaft und din hoffenunge hat sich verwandelt in eim ware sicherheit.”
(MM, VI,6)
Perguntei ao nosso Senhor, como eu deveria me portar no momento logo antes
de minha morte. Nosso Senhor disse: “Você deve se portar nos momentos
finais da mesma forma que fez no início. Você deve ter amor e anseio, tristeza
e temor; pois estas quatro coisas foram o início de sua vida, e assim elas
deverão também ser o seu fim.” Então eu disse: “Querido Senhor, o que
acontece com aquelas duas coisas que são a fundação e coroa da honra
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celestial: a fé cristã e a esperança sagrada?” Nosso Senhor respondeu assim:
“Sua fé se torna o saber e sua esperança é transformada em verdadeira
certeza.”

Assim, sua poção de santidade se constela no fato de sentir tristeza
pelos pecados da humanidade que configura seu anseio doente, no qual o
coração é sempre desconsolado e sua alma em desejo vive à caça do pecador.
E Deus diz a ela que um pecador nunca será convertido, a não ser que ele seja
conduzido pelo desejo forte das pessoas santas para dentro das lágrimas
profundas de seus corações. A alma profunda demais, fala de um lugar de
bem-aventurança do qual não se sabe falar. Iniciamos esse capítulo com a
idéia da similitude do coração de Deus com o coração da alma – lugar do
conhecimento. O amor contínuo, longo e apaixonado nos levou ao amor e à
ação livre do Amante divino na história da encarnação e salvação da
humanidade, que no Das flieBende Licht der Gottheit pode ser constatado após
a expressão literal do matrimônio da alma com Deus. O Cúmulo do Amor não é
o Amor de Deus. O Cúmulo do Amor é o Amor da alma que se diz consolada e
que se torna triste na compunção das próprias lágrimas junto com as lágrimas
dos amigos de Deus para os quais a alma escreveu esse livro:
Lieber gottes frúnt, disen minneweg han ich dir geschriben, got mͿsse in an din
herze geben! Amen. (MM, I,44)
Querido amigo de Deus, eu escrevi para você esse caminho do amor. Que
Deus infunda isto no seu coração! Amem.
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CONCLUSÃO

Para o desenvolvimento dessa pesquisa encontrei alguns desafios, que
considero importantes de serem mencionados aqui, por constituírem lacunas
encontradas no efetivo cumprimento do trabalho propriamente dito. O principal
desafio foi a busca das referências bibliográficas referentes ao objeto e seus
contornos que dizem respeito às fontes originais dos autores e comentadores,
em sua grande maioria, esgotadas nas editoras internacionais e não
encontradas no Brasil. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio dos
poucos livros e artigos que encontramos nas livrarias e bibliotecas
internacionais, diante da efetiva qualidade e quantidade existente e, na medida
do possível, conseguimos uma rede de interlocução razoável dentre os
principais autores responsáveis pelo desenvolvimento do estudo do Das
flieBende Licht der Gottheit. A tradução e revisão do alemão medieval foi uma
experiência desafiadora junto à tradutora que, sem dúvida, nos levou a um
aprofundamento do objeto da pesquisa, fato que se desdobrou em um tempo
considerável para a tomada de conhecimento da profundidade e da
essencialidade da língua e suas transformações ao longo do tempo. Outro
desafio importante e, esse, sim, tem sido um risco muito grande para nossa
pesquisa: a coragem de introduzir a pesquisa do Das flieBende Licht der
Gottheit de Mechthild de Magdeburg no âmbito acadêmico. A intenção de
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pesquisar os registros de Mechthild, partindo de minha pesquisa de Mestrado
sobre o Cântico dos Cânticos, coincidiu com meu interesse no estudo da
mística e na leitura de alguns fragmentos dos registros de Mechthild
trabalhados em alguns livros da obra de Carl Gustav Jung e de alguns teólogos
estudiosos da Psicologia Analítica, como John P. Dourley, Ph. D. e professor
de estudos religiosos na Carleton University de Ottawa, Canadá, com formação
em psicologia pelo Instituto de Psicologia Analítica Carl Gustav Jung de
Zurique. Dourley instaura as implicações filosóficas entre o desenvolvimento da
fé e o conhecimento psicológico a partir do sentido teológico em nosso objeto.
A responsabilidade desse último desafio causa-me uma inquietação que vem
se transformando em uma sede de saber para transmitir e para responder, com
cuidado e humildade, e esse seria o conselho de Mechthild, às indagações de
meus alunos e colegas sobre a mestra e mãe da mística renana. Todos esses
desafios foram estimulados pela constatação de que o saber que não se sabe
permanece

como

um

desafio

contínuo

que

me

aflige

por

demais,

principalmente na percepção de que esse trabalho de pesquisa ampliou o meu
interesse por outros registros medievais da mística feminina como, os de
Hadewich de Ambers, assim como, também, um interesse, muito especial, por
autores medievais, como, por exemplo, Hugo e Ricardo de São Vítor.
A minha idéia inicial ao optar pela pesquisa, aqui desenvolvida, partia de
uma convicção interna, digamos, uma intuição de que na Idade Média estavam
as últimas considerações mais transparentes sobre o Amor como fonte e
desdobramento do conhecimento interior, na condição mais verdadeira na qual
esse conhecimento pudesse proporcionar ao pesquisador moderno. Em outras
palavras, depois da Idade Média, o amor adquire uma concepção deveras
racional e/ou deveras irracional, concepção longínqua demais da possibilidade
de compreendermos o amor como um problema do conhecimento, pois desde
lá, o homem passa a amar mais a sua razão do que as intenções secretas de
Deus como disse Carl Gustav Jung em suas memórias. O mistério de amar o
amor, segundo o Das flieBende Licht der Gottheit, está no abandono do próprio
amor para deixá-lo naquele que ama a alma e na alma que ama aquele que a
ama. Nessa construção, quase medieval, ainda que reduzidos ao mundo das
idéias, estaríamos arriscando nossa razão em favor de nossos affectus ou de
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nosso Liber e, assim reduzidos e em risco, seríamos capazes de um ato de
reverência diante de um texto sagrado e antigo no qual a vida da alma desperta
em um movimento pulsante, movimento esse, explícito na arte daqueles afetos
semelhantes a si mesmos, em nós mesmos e em outrem. A qualidade
expressiva desses afetos não se dispõe, assim, tão facilmente, à razão, na
medida em que exprime a construção de uma arte de amar, nas palavras de
Guilherme de Saint Thierry. Ao contrário, esses afetos conduzem a alma ao
desejo do Outro e não pára na alma ou na vontade do Outro, apenas coincide
com elas e, nesta coincidência, torna a alma capaz de esvair-se de si mesma
para torná-la exatamente o que ela é: desejo e amor (Minne). Mechthild diz que
Deus a ama no quanto menos ela merece, mas ele a ama onde ela mais
necessita, na sua miséria e na sua impossibilidade mesma de amar e de dizer
sobre as coisas que ela vislumbra quando constata a Minne - a tradução
equalizada de eros e ágape no único movimento davídico da deidade única; a
dádiva de Deus é a própria natureza divina na alma e, por isso, ela diz estar
certa quando insiste que a graça divina é também uma questão de natureza.
Bom, só que essa natureza é devastadora, não somente na linguagem, mas na
configuração trinitária da alma triste e em júbilo, condição insustentável da
loucura do amor. A Trindade se desloca para o lugar onde nada existe,
somente ela (a Trindade) mesma, na infinita desolação da alma e no espaço e
no tempo fiel ao vazio anterior à criação do Criador. A fidelidade aos registros
de Mechthild de Magdeburg, escritos em língua vernacular, a especulação de
autores anteriores e contemporâneos a ela e, as informações sobre as autoras
medievais

religiosas,

da

chamada

Frauenmyistic

(mística

feminina),

formalizaram o desenvolvimento de nossa especulação em torno da mística do
amor desdobrada na infusão do amor deidade. Sabemos que não conseguimos
uma estabilidade metodológica na linguagem acadêmica, na medida em que
nossa hipótese está constituída na tese de Mechthild, sustentada, apenas, por
sua experiência mística e visionária nas entranhas de sua alma identificada
com a alma humana e divina, nua e desejante, assim como era, antes da
criação. O deslocamento incisivo, desafiador e arrogante, para o espírito
religioso da época, da perspectiva trinitária, da origem da alma e da
sensualidade divina não fere em nada a essência do Amor de Deus, na
configuração desse mesmo amor pelos autores medievais com os quais
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dialogamos no terceiro capítulo. A perspectiva erótica de Orígenes, que
influencia a escola cistercience medieval, combina com a perspectiva da alma
amorosa profunda demais em desejo e em miséria. A principal diferença que
podemos apontar, nessa discussão, é aquela que foi identificada com a
formulação de Bernard McGinn, no capítulo III: O movimento do amor da alma
não é somente um movimento de ir e vir a Deus; em Mechthild, a alma
permanece em Deus na fluência continua do conhecimento fundado na alma
profunda, sem fundo e sem altura, que a leva a desdobramentos importantes
na percepção da realidade da condição do ser humano: sua perspectiva,
mística e visionária amorosa a obriga a dizer que ‘o conhecimento sem o fogo
do amor é arrogância e hipocrisia’. O Amor de Deus, substanciado na essência
da condição da alma em sofrimento e em júbilo amando livremente e
procurando inexoravelmente o sentido desse amor, se desdobra, no esforço da
linguagem, no cúmulo do Amor ao mais justo dos amantes.

Este é o lamento de uma alma amorosa, o único que ela pode suportar. Ela
deve contá-lo para os amigos de Deus para que eles possam achar o amor
mais prazeroso: Doente de amor e fraco no corpo, as provações do sofrimento
e a aspereza da força, é isto que faz o caminho até meu amado Senhor, muito
longo para mim. (MM, VI, 31).

O cúmulo do saber é o esforço da impossibilidade necessária de comunicar
uma intuição mística que aponta para a presença da mais incompreensível
forma desse conhecimento, discutida nos séculos XII, XIII e XIV, e que
permanece ainda, no saber da alma que não sabe que sabe: a infusão da
Graça iluminando a compreensão da realidade escatológica como uma
realidade ausente da fragilidade do tempo e do espaço no qual estamos
inseridos desde a criação, sua história e seu cumprimento como História da
salvação.
Talvez os desdobramentos do acometimento e da afecção do amor
violento na alma profunda demais puderam ter sido ditos por alguns autores,
como Sören Kierkegaard que, em 1847, se preocupou em dizer que o amor
sabe, tanto quanto a experiência e a desconfiança sabem, mas não é
desconfiado, porque o amor sabe que o que chamamos de experiência é,
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propriamente, uma mistura de desconfiança e amor, o que também foi
sugerido, no final do capítulo III desse trabalho, por Miguel de Unamuno.
E é neste estado de desconfiança e amor que trilhamos o amor que flui
da luz de Deus, sabendo que esse amor não nasceu do pensamento humano;
a única reparação e o único argumento que ele (o amor) possui em relação à
alma é o de penetrar nela mesma para que, por meio dele, a alma seja
empurrada, atraída e inserida em Deus. O amor rouba a alma dela mesma, ela
morre e, morrendo, deixa-o viver em si mesma e torna-se, nela mesma, a
constituição de sua própria anatomia.
Finalmente, fomos levados ao consolo da alma que sabe que não sabe.
Advertidos sobre a força do desejar e do amar no Lux divinitatis in corda
veritatis, acreditamos em Gregório de Nissa, que já havia dito que quando a
alma, tendo se tornado simples, unificada e realmente semelhante a Deus – ou
“quase Deus” em Mechthild – encontra a plenitude, adere e se mistura apenas
ao que é verdadeiramente amável e desejável pela atividade viva do amor.
Essa é a razão da mística e da santidade vivas, como expressão do Amor, não
como idéia, mas como possibilidade, nada razoável, do mais justo e
misericordioso conhecimento.
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