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Resumo: O presente artigo desenvolve uma reflexão sobre a experiência mística na tradição 

ocidental. Partindo inicialmente da Filosofia, busca-se encontrar o lugar da mística dentro da 

Antropologia Filosófica de Pe. Henrique Cláudio de Lima Vaz e, posteriormente, situar a 

contribuição da Filosofia para o da Teologia. Essas considerações possibilitarão compreender 

o lugar da experiência mística dentro da ciência teológica, principalmente no campo da 

Teologia Espiritual, compreendendo seu caráter experiencial e os possíveis desdobramentos e 

deturpações do conceito de mística. 
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Abstract: This article develops a reflection on the mystical experience in the Western 

tradition. Starting from Philosophy, it seeks to find the place of mystique within the 

Philosophical Anthropology of Fr. Henrique Cláudio de Lima Vaz and later to verify the 

contribution of Philosophy to Theology. These considerations will make it possible to 

understand the place of mystical experience within theological science, especially in the field 

of Spiritual Theology, understanding its experiential character, the difficulties of 

apprehension of this phenomenon and the possible developments and misrepresentations of 

the concept of mystique. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
O absoluto é esse desejo, essa vertigem de desejo infinito. Ele é rodopio, o 

atordoamento, o deslumbramento do desejo tensionado em direção à mais 

próxima proximidade, em direção à extremidade, ao excesso do próximo 

que, em seu excesso, escapa, mais perto que perto, infinitamente perto, 

portanto, sempre infinitesimalmente longe. Sempre mais perfeitamente 

perto. 
NANCY, 2020, p.49  

 

 

 Em uma conferência proferida em 1978, o filósofo Michel Foucault (1926-1984) 

abordou o tema da crítica como a atitude filosófica a partir do pensamento kantiano e como 

postura de resistência ante as formas de dominação. Ao ser questionado sobre a abordagem da 

temática sobre como não ser governado, ele identificou a mística como forma de resistência. 

“Eu diria que umas das primeiras grandes formas de revolta no Ocidente foi a mística; e todos 

esses focos de resistência à autoridade da Escritura, à mediação pelo pastor, se desenvolveram 

seja nos conventos, seja no exterior dos conventos, ou nos laicos” (FOUCAULT, 1990, p. 25). 

 Foucault não se detém no caráter teológico do fenômeno místico, mas sim nas 

reformas das estruturas eclesiais e, por conseguinte, socioculturais operadas por grandes 

místicos como Teresa de Ávila (1515-1582), João da Cruz (1542-1592), as beguinas
3
, Mestre 

Eckhart (1260-1328), ou seja, sujeitos que se contrapuseram de certa forma ao sistema 

vigente em um impulso renovador. Foucault vê que essas experiências e movimentos de 

espiritualidade se utilizaram de uma estrutura, formas de ser e vocabulários para serem 

suportes na esperança de luta (FOUCAULT, 1990, p.25). Portanto, não desconsiderando a 

análise de Foucault, que possui sua profunda fundamentação e validade, é possível dizer que 

ela se limita em analisar a experiência mística e seus desdobramentos apenas de forma 

externa, social e seus efeitos no regime do poder pastoral da época, desconsiderando o caráter 

espiritual e teológico que motivaram tais movimentos. Esses movimentos místicos possuíram 

sim seu caráter de resistência, mas nem todos se fundamentaram dessa forma e também 

possuíam uma finalidade última espiritual, experimentada em uma relação com o 

transcendente, com o Absoluto. Tal percepção permite questionar qual o significado do termo 

                                                 
3
 As beguinas foram uma associação de leigas que vieraam em residências comunitárias, no século XIII, com 

finalidade místico-espiritual. Aderiram uma forma de vida semelhante às ordens religiosas, com votos de 

pobreza, castidade e obediência.  Dedicavam-se às atividades práticas da vida em conformação profunda a Cristo 

e manifestavam uma experiência mística com linguagem erótica. Entre suas representantes, destacam-se Matilda 

de Magdeburgo, Hadewijch de Atuérpia e Gertrudes de Helfta (GRÜN, 2014, p.66-74). 



SANTOS, Iuri de Carvalho. “Interior intimo meo et superior summo meo”: A antropologia da experiência 

mística no pensamento de Lima Vaz e seu caráter experiencial na Teologia Espiritual. 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 1, n. 2, p. 506-527, 2021. ISSN: 2763-6127. 

    508 
 

mística na vivência e na reflexão contemporânea. Da mesma maneira se pode questionar sua 

origem e utilização através do cristianismo.   

 O termo “mística” possui sua origem no adjetivo grego mystikos, que é uma derivação 

dos verbos myo, fechar os olhos e bocas para gerar internamente um mistério e também myeo, 

penetrar o mistério. Para os gregos, a mística era a iniciação aos mistérios que possibilitava ao 

sujeito uma unificação com o divino (GRÜM, 2014, p.9). Lima Vaz realiza um verdadeiro 

resgate etimológico do termo mística e suas derivações. 

 

A derivação etimológica desses termos vem de myein (fechar os lábios ou os 

olhos) donde, por uma transposição metafórica, “iniciar-se”, do qual deriva o 

complexo vocabular: mýstes, iniciado, mystikós, o que diz respeito à 

iniciação; tà mystiká, os ritos de iniciação, mistikôs (advérbio), secretamente 

e, finalmente, mystérion, objeto da iniciação. (VAZ, 2015, p.18). 

 

  A filosofia platônica considerava a mística como o movimento de ascensão da alma 

para a contemplação da Ideia-Forma do Bem, princípio originário e fundamental. Através do 

caminho do conhecimento, operado pela filosofia, o sujeito ascendia aos graus do 

conhecimento, até a elevação plena em uma ontoepistemologia
4
, alcançando a contemplação. 

Não só dentro da filosofia antiga, mas dentro do pensamento cristão e contemporâneo 

encontramos referências importantes à experiência mística e seus derivados.   

 Pierre Hadot (1922-2010), pensador francês e estudioso das práticas espirituais desde 

Antiguidade, afirma que “a espiritualidade cristã, desde os primeiros séculos da Igreja, 

acolheu, em partes, a herança da filosofia antiga e de suas práticas espirituais (...)”. (HADOT, 

2014, p. 69) Foi dessa apropriação que práticas ascéticas, como os Exercícios Espirituais de 

Santo Inácio de Loyola, (1491-1556) puderam ser compostas, da mesma forma que serviam 

de meio, caminho e fundamentação para a experiência mística. São conhecidos também os 

grandes tratados místico-espirituais do século XV e XVI posteriores à Reforma Protestante e 

que visavam a renovação da Igreja, período áureo do florescimento espiritual, principalmente 

espanhol, como O terceiro abecedário espiritual de Francisco de Osuna (1497-1541), Castelo 

                                                 
4
 Sugerimos a consulta da obra Platão: a construção do conhecimento (2012), José Gabriel Trindade Santos, 

sobre a teoria do conhecimento de Platão como ontoepistemologia. O termo ontoepistemologia caracteriza a 

associação íntima da abordagem ontológica e epistemológica, que trata da problemática do Ser e do Saber, 

respectivamente, e da relação de ambas na construção do conhecimento. É necessário captar as Ideias-Forma 

para o verdadeiro conhecimento através do raciocínio e do pensamento empregados pela mente humana, que é 

sua alma. SANTOS, José Gabriel Trindade. Platão: a construção do conhecimento. São Paulo: Paulus, 2012. 

(Coleção Cátedra).  
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Interior de Sta. Teresa de Ávila (1515-1582), o Tratado da Oração e Meditação de São Pedro 

de Alcântara (1499-1562) e Subida do Monte Carmelo e outras diversas obras místico-

poéticas de São João da Cruz (1542-1591); todos tratados pedagógicos  que orientavam o fiel 

ao desenvolvimento e amadurecimento místico-espiritual.   

  Porém, a noção e expressão “exercícios espirituais” é bem anterior, estando presente 

já no cristianismo latino e correspondendo à askesis do cristianismo grego (HADOT, 2014, 

p.21). Também é conhecido o famoso tratado do século VI de Pseudo-Dionísio Areopagita, A 

teologia mística, onde o autor convida o interlocutor Timóteo a exercitar sem descanso nas 

maravilhas místicas (PSEUDO-DIONÍSIO, 1996, p.11) através do famoso método apofático, 

a teologia negativa, que nega qualquer comparação e afirmação sobre Deus por ultrapassar a 

realidade de todas as coisas (PSEUDO-DIONÍSIO, 1996, p.13). 

 O pensamento contemporâneo também se ateve a essa experiência tão própria do ser 

humano e que também o remete a uma realidade além de si. Heidegger (1889-1976), após o 

Kehre, a sua virada de pensamento da ontologia fundamental para o problema do Ser, atenta-

se à realidade do Ser e sua linguagem no mundo. O Dasein, o ser-aí capta a realidade 

revelante do Ser e desvela a verdade (alétheia) escutando essa linguagem, sendo a poesia a 

casa do Ser.  Segundo Andrés Torres Queiruga, teólogo galego, (2010, p.190-209) esse 

desvelamento da verdade operado e apercebido pelo ser-aí pode significar uma experiência da 

revelação divina, e também mística, na existência individual. Wittgenstein (1889-1951), por 

sua vez, possui sua concepção de mística muito vinculada ao indizível. Para ele, a realidade 

mística é uma plenitude existencial que escapa toda expressão, ficando marcada sua célebre 

frase onde se afirma que sobre o que não se pode falar, é necessário calar (HADOT, 2014, 

p.226). 

 Pode-se pensar ainda na contemporaneidade a mística vinculada à experiência erótica. 

O erotismo é, segundo o pensador francês Georges Bataille (1897-1962), a supressão do 

limite, a experiência que rompe a descontinuidade própria do ser humano, causando uma 

continuidade. Faz-se menção dessa reflexão porque Bataille identifica três formas de 

erotismo, a saber: dos corpos; dos corações; e o sagrado. Profundamente influenciado pela 

psicanálise, Bataille associa ao erotismo, de forma geral, a morte, porque somente ela é o fim 

desse anseio erótico que impulsiona o ser humano descontínuo a buscar essa completude, essa 

continuidade, aos moldes do amor erótico de Platão no Banquete. O erotismo possibilita ao 

sujeito à totalidade, a supressão do limite e por isso mesmo é sagrado. A experiência mística é 

extremamente vinculada ao erotismo sagrado, sendo uma experiência universal e que também 
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introduz no sujeito essa experiência de continuidade, completando-o. “O erotismo sagrado, 

dado na experiência mística, quer apenas que nada atrapalhe o sujeito” (BAITAILLE, 2020, 

p.46). 

 Partindo dessa amplitude de sentidos e desdobramentos, resta buscar uma 

fundamentação teórica que possibilite identificar o sentido e o lugar da experiência mística na 

existência humana, inclusive resgatando seu valor semântico. Henrique Cláudio de Lima Vaz
5
 

desenvolveu uma reflexão sobre a experiência mística, vinculada à sua profunda Antropologia 

Filosófica. Em sintonia com as comemorações do centenário de Lima Vaz (1921-2021), 

busca-se aprofundar, através do seu pensamento, a compreensão antropológica desse 

fenômeno. Essa reflexão, realizada inicialmente em um seminário, foi publicada em forma de 

livro no ano 2000, sob o nome Experiência mística e filosofia na Tradição Ocidental (2015). 

 

 

2 A EXPERIÊNCIA MÍSTICA NA REFLEXÃO VAZIANA E SUA 

FUNDAMENTAÇÃO ANTROPOLÓGICA 

 

 

2.1 A deturpação semântica do termo “mística” 

 

 

 Diversos termos tradicionais e profundos de significado sofreram uma grande 

deterioração e esvaziamento semântico; dentre eles podemos destacar o termo “mística”. 

Deturpando-se da tradição filosófica, teológica e espiritual, mística passou a designar um 

fanatismo passional e irracional, sendo utilizado para se referir a “mística de determinado 

clube de futebol ou partido político”. Lima Vaz opera um resgate semântico do termo, 

buscando as raízes filosóficas da experiência mística. 

 

Com efeito, o sentido original, e que vigorou por longo tempo, do termo 

mística e de seus derivados diz respeito a uma forma superior de experiência, 

de natureza religiosa, ou religioso-filosófica (Plotino), que se desenrola 

normalmente num plano transracional – não aquém, mas além da razão - , 

                                                 
5
 Pe. Henrique Cláudio de Lima Vaz nasceu em 1921. Era mineiro, natural de Ouro Preto, e padre jesuíta. 

Obteve sua tese de doutorado pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, com a reflexão sobre a dialética 

e intuição nos diálogos platônicos. Além disso, era profundo estudioso de São Tomás de Aquino e Hegel, sendo 

estes três últimos as bases de seu pensamento. Foi professor universitário por quase 50 anos na Faculdade de 

Filosofia da Companhia de Jesus em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte na Universidade 

Federal de Minas Gerais e na Faculdade Jesuíta (FAJE). Foi o principal responsável pela Revista de Filosofia 

Síntese. Grande estudioso, Pe. Vaz debruçou-se sobre diversos temas, sendo de grande destaque sua 

Antropologia e Ética Filosóficas, ambas com profundidade histórica e singular aprofundamento categorial. 

Faleceu em 2002. (VAZ, 2020) 
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mas, por outro lado, mobiliza as mais poderosas energias psíquicas do 

indivíduo. (VAZ, 2015, p. 10). 

 

 A experiência mística indica uma realidade transcendente e eleva o ser humano a 

formas elevadas de conhecimento de amor. Seu caráter transracional é algo marcante, pois 

demonstra que não é algo irracional, estritamente passional, como transparece após a 

depreciação do conceito, mas é uma realidade própria do conhecimento humano, vinculada à 

experiência subjetiva e espiritual, indo além da razão para o plano transcendente, para o 

Absoluto.  

 Lima Vaz identifica no século XX uma deturpação radical do termo mística. Isso se 

deu com a perversão espiritual que a história conheceu e ocasionou a captação da mística pela 

política. Para tanto, ele demonstra dois pontos de vista: do sujeito e do objeto. A mística, do 

ponto de vista do sujeito, se dá, como já mencionado, no plano transracional, quando 

inteligência e amor se convergem no apex mentis, na fina ponta do espírito, como experiência 

do Absoluto. Portanto, a experiência mística é compreendida como algo absolutamente 

singular e que não pode ser partilhada, dividida. Observando a análise do sujeito da 

experiência política, é possível afirmar que essa experiência se dá com o indivíduo 

compartilhando com a comunidade a vida e construindo um consenso racional normativo 

comum em direitos e deveres. Expondo esses dois paralelos do ponto de vista do sujeito, 

realiza-se a distinção entre a experiência mística e política através dos patamares do espírito 

em que elas se dão e no uso da razão. Na primeira, a razão, transcendendo-se a si mesma, tem 

como intenção o Absoluto; na segunda, a razão está empenhada na tarefa dialogal, procurando 

o consenso racional entre os indivíduos e é guiada pela intenção de constituir melhor a 

comunidade (VAZ, 2015, p.11). 

 Considerando agora o ponto de vista do objeto, a experiência mística se move na 

esfera da transcendência real, possibilitando nesse ponto diálogo com a experiência espiritual 

abordada pela ciência teológica. A experiência política se dá na relatividade da história e do 

mundo, considerando as contingências da realidade e a necessidade de não transpor a 

imanência. Dentro da compreensão antropológica do pensamento vaziano, a experiência 

mística se desenrola na categoria de transcendência e a experiência política se fundamenta na 

categoria de intersubjetividade. Ao tocar na temática das categorias de relação do homem, é 

necessário esclarecer a proposta da reflexão antropológica vaziana. Lima Vaz desenvolve uma 

Antropologia Filosófica em articulação dialética que leva em consideração os polos da 

natureza, do sujeito e das formas, sem reducionismos. “Ante tal complexidade estrutural e 
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dinâmica, distingue níveis ontológicos constitutivos do ser do homem: Corpo, Alma e 

Espírito” (GONZAGA, 2021, p.15). 

 Sobre cada nível ontológico, Lima Vaz realiza uma tematização pelas etapas do 

conhecimento humano, sendo três: a pré-compreensão, uma compreensão natural que o ser 

humano tem de si e que é determinada pelo contexto histórico e cultural manifestado em 

representações e crenças; a compreensão explicativa, que é a abordagem do campo das 

ciências humanas e naturais sobre o homem, obedecendo a uma estrutura metodológica; e a 

compreensão filosófica ou transcendental, este último termo compreendido em dois aspectos, 

sendo o primeiro o que considera o objeto (homem) enquanto ser e por isso transcende os 

limites metodológicos das ciências humanas e o segundo aspecto no sentido kantiano-

moderno, que considera a compreensão filosófica como condição de possibilidade 

(inteligibilidade) das outras duas formas (pré-compreensão e compreensão explicativa) de 

compreender o homem (VAZ, 2020, p.139). Seu objetivo é unificar as diversas linhas de 

compreensão do ser humano e por isso sua antropologia é integral, contemplando o dado 

somático, consciente e espiritual, além do relacional e uno (BARBOSA, 2021, p.10). 

 Na primeira parte da teoria sistemática de sua Antropologia Filosófica, Lima Vaz 

delimitou as estruturas fundamentais do ser do homem, que são o tríplice modo de presença 

do homem à realidade, ou como se dá sua experiência fundamental como sujeito, que são o 

corporal, psíquico e o espiritual. Passando pelo processo de suprassunção do corpo próprio 

pelo psiquismo e do psiquismo pela dimensão do espírito, esse movimento dialético não 

cessa, sendo a categoria de espírito abertura ao Absoluto. Com o termo suprassunção, herança 

hegeliana, entende-se não a superação de uma estrutura por outra, mas a interação das 

categorias próprias do ser do homem. O homem é um ser espiritual e a “vida vivida pelo 

homem na finitude da sua situação é sempre espírito” (VAZ, 2020, p.253). Existe, portanto, 

uma relação de homologia entre as estruturas fundamentais do ser do homem com a 

diferenciação ôntica da realidade com que o sujeito relaciona. Na segunda parte de sua 

antropologia, Lima Vaz delimita as relações do homem, que se configuram em três regiões: o 

mundo; os outros; o Transcendente. Essas três regiões são as esferas de relação do homem 

com a realidade. A relação de objetividade é a que se dá entre o homem e o mundo, com a 

primazia do corpo próprio. A relação de intersubjetividade acontece entre o sujeito e o outro, 

com destaque na categoria do psiquismo e local da experiência política e a relação de 

Transcendência se dá entre o homem e o Absoluto, com a primazia do espírito (VAZ, 2020, 

p.253-254). 
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 Situando então a experiência mística dentro da compreensão vaziana da categoria de 

transcendência, delimitar-se-á a análise dessa categoria e seu papel para a compreensão da 

experiência mística e ponto de partida para uma reflexão teológica. A compreensão do 

espírito como estrutura fundamental do ser do homem e local da relação de Transcendência é 

um elo conceitual entre a antropologia filosófica e a metafísica (GONZAGA, 2021, p.25). “A 

relação de transcendência é, evidentemente, compreendida no discurso da Antropologia 

Filosófica como uma categoria antropológica, ou seja, como um conceito ontológico primeiro 

por meio do qual o sujeito se afirma como ser” (VAZ, 2020, p.320). A reflexão ontológica e, 

consequentemente, metafísica é base conceitual no pensamento dialético de Lima Vaz, sendo 

a confluência de Platão, São Tomás de Aquino e Hegel 

 

A compreensão filosófica da categoria de transcendência é, na reflexão 

vaziana, um movimento intencional no qual o ser humano vai além da 

condição mundana e histórica, em direção a uma realidade transmundana e 

trans-história rumo ao Absoluto real, o que unifica as razões humanas na 

busca de sentido do ser. Pensar filosoficamente a transcendência é a terra 

natal da filosofia. (GONZAGA, 2021, p.59). 

 

 Realizado esse esclarecimento sobre os locais da experiência mística e política no 

homem, é possível dizer que Lima Vaz não faz um apontamento degradativo da política, pelo 

contrário, essas experiências são “polos ordenadores do complexo e extraordinariamente rico 

universo da experiência humana, traduzindo as duas formas mais altas de autorrealização do 

indivíduo em sua abertura para o Absoluto e para o Outro” (VAZ, 2015, p.12). 

 O problema identificado por ele se dá quando a política, em uma violência espiritual, 

insere na realidade relativa e histórica o que é próprio da experiência mística e religiosa, que é 

a intenção para o Absoluto. Entre os momentos em que isso ocorre, Lima Vaz identifica Karl 

Marx (1818-1883), com sua teoria de inspiração materialista, que eleva à categoria de 

Absoluto a temporalidade e a história. Identificam-se outros pensadores pós-hegelianos, que 

como Marx, são mestres da suspeita e negam o espirito e a transcendência, assinalando a crise 

da modernidade após o anúncio da morte da Filosofia. Destacam-se Feuerbach (1804-1872), 

Comte (1798-1857), Nietzsche (1844-1900) e Freud (1856-1939). (GONZAGA, 2021, p.60-

61) (VAZ, 2020, p.339-341) Identificando a crise da modernidade e essa deterioração 

semântica do termo mística na contemporaneidade, Lima Vaz procura estruturar uma 

Antropologia Filosófica vinculada à ontologia e metafísica clássica, contemplando a 

integralidade do homem, sem desprezar a reflexão contemporânea, mas tentando dar respostas 

à crise da modernidade. 
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2.2 Antropologia da experiência mística na reflexão vaziana 

 

 Para realizar a análise antropológica do fenômeno místico é necessário identificar o 

objeto que possibilita sua conceituação. Os estudiosos da mística necessitam, antes de tudo, 

ter a consciência de que o dado empírico que é objeto de suas análises são os próprios 

testemunhos dos místicos, eles são os teóricos da sua própria experiência. Esse testemunho é 

experiencial, ou seja, é campo de uma experiência profundamente pessoal, mas que segue 

uma estrutura definida, o que possibilitará sua análise crítica/teórica. Portanto, não é possível 

delimitar a experiência mística no campo experimental, que é o campo da experiência 

científica, com suas condições e regras. A diferenciação da experiência mística como 

experiencial e não experimental possibilita não uma desqualificação pelo caráter pessoal, mas 

sua validação na abordagem antropológica, filosófica e teológica (VAZ, 2015, p.15). 

 A experiência mística, com um campo pluridisciplinar, é fenômeno totalizante. Isso 

quer dizer que nesse evento são integrados os aspectos da realidade humana (VAZ, 2015, 

p.15-16). Essa diversidade humana é expressa pela riqueza do fenômeno místico, que pode ser 

mais direcionada para integração em si mesmo, como na tradição Oriental, ou uma integração 

pessoal no divino, mais presente no Ocidente. Dentro dessa diversidade, pode-se citar a 

metafísica da interioridade de Santo Agostinho
6
, a experiência mística das beguinas com uma 

união afetiva/sexual com o divino, esta última muito presente na literatura contemporânea da 

relação entre mística e eros (GRÜN, 2014, 39-102). Buscando a Sagrada Escritura, percebe-se 

a influência erótica do Cântico dos Cânticos em diversos autores místicos, como Orígenes, no 

século II e outros tantos não crentes
7
. 

 Pode-se dizer que o lugar onde ocorre o fenômeno místico é o espaço do encontro com 

o Outro absoluto, principalmente nas situações-limite da existência humana. São nessas 

situações extremas da existência que acontece a delineação do Sagrado. Seguindo a reflexão 

do filósofo francês Jacques Maritain (1882-1973), Lima Vaz afirma que a experiência mística 

                                                 
6
 VAZ, Henrique Cláudio de Lima. A metafísica da interioridade em Santo Agostinho (1954). In: VAZ, 

Henrique Cláudio de Lima. Escritos de Filosofia VI: Ontologia e História. São Paulo: Loyola, 2001.  p. 77-87. 
7 “O livro (Cântico dos cânticos) emociona e encanta ao narrar o encontro amoroso entre Amante e Amado (ou 

Deus e a Alma sedenta de sua presença, conforme interpretação alegórica dos padres da Igreja), e por isto 

mesmo tornou-se forte influência na literatura mística, como em São João da Cruz, Santa Teresa de Jesus e nas 

místicas beguinas Hadewijch de Antuérpia e Mechtild de Magdeburgo. Por outro lado, esse poema erótico-

amoroso é também relido por autores brasileiros tão diversos quanto Castro Alves, Oswald de Andrade, Hilda 

Hilst e Manuel Bandeira, que retomam essa tradição mística para cantar a sacralidade do amor entre um homem 

e uma mulher” (OLIVEIRA, [201?]). 
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é uma experiência fruitiva do Absoluto. Isso significa que ela ocorre através de um 

conhecimento intencional do seu objeto, que é o Absoluto, e é também de uma adesão 

afetivo-volitiva. A definição de Maritain proporciona retirar o fenômeno místico da 

anormalidade, do extraordinário ou espontâneo (VAZ, 2015, p.16-17). Não que esses fatores 

anormais não aconteçam, mas, como afirma o teólogo francês especialista em teologia 

espiritual Charles André Bernard (1923-2000), “os fenômenos psicossomáticos ou 

extraordinários são considerados, pelos mestres da mística, secundários, ambíguos e 

perigosos” (BERNARD, 2014, p.141). Sendo assim, em relação a esses fenômenos 

extraordinários que envolvem a experiência mística, Bernard (2014, p. 141) recomenda uma 

atitude de objetividade.   

 Para se compreender bem os polos subjetivo e objetivo da experiência mística, Lima 

Vaz usa da figura geométrica do triângulo e em cada vértice situa um termo para explica-la 

melhor. No vértice inferior esquerdo do triângulo está o termo místico, que é o sujeito da 

experiência; no vértice superior está o termo mística, que é o objeto desse fenômeno; no 

vértice inferior esquerdo está o termo mistério, indicando a relação que se estabelece entre 

sujeito e objeto, místico-mistério, ou seja, a mística é a relação que o sujeito místico 

estabelece com o mistério (VAZ, 2015, p.18). 

 
A experiência mística, em seu teor original, situa-se justamente no interior 

desse triângulo: na intencionalidade experiencial que une o místico como 

iniciado ao Absoluto como mistério; e na linguagem com que, num segundo 

momento, rememorativo e reflexivo, a experiência é dita como mística e se 

oferece como objeto a explicações teóricas de natureza diferente. (VAZ, 

2015, p.18). 

 

 Apesar da deturpação da mística na linguagem contemporânea, que segundo Lima Vaz 

pode ser ocasionada pela falta de pressupostos antropológicos definidos, o testemunho dos 

grandes místicos, de Platão a João da Cruz, demonstra que a experiência mística é um dado 

antropológico original. Para compreendê-la, é necessária uma concepção da estrutura do ser 

do homem que consiga captar essa experiência original. A tríade antropológica vaziana 

contempla a possibilidade de abordar a experiência mística por suprassumir as categorias de 

corpo e psiquismo não as negando, mas indo além, chegando até a categoria de espírito, que é 

compreendida como fundamento humano; o homem é um ser espiritual, com inteligência 

espiritual e aberto ao Absoluto.  

 Através das invariantes representadas pelas metáforas inferior-superior e interior-

exterior, presentes na tradição mística ocidental, Lima Vaz consegue identificar uma ordem 



SANTOS, Iuri de Carvalho. “Interior intimo meo et superior summo meo”: A antropologia da experiência 

mística no pensamento de Lima Vaz e seu caráter experiencial na Teologia Espiritual. 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 1, n. 2, p. 506-527, 2021. ISSN: 2763-6127. 

    516 
 

dos níveis do ser e do agir, sendo o nível supremo, ou seja, superior/exterior, igualmente o 

nível mais profundo da identidade ou ipseidade do ser humano. “O superior-interior é 

designado com o termo grego noûs e com o latino mens” (VAZ, 2015, p.19). A célebre frase 

que Santo Agostinho direciona a Deus, e que dá título a este trabalho, representa bem essas 

invariantes ao afirmar que Deus, o Outro absoluto, é o mais íntimo do próprio íntimo do ser 

humano e também mais sublime que o ápice do ser. 

 

Tu eras interior intimo meo et superior summo meo
8
. No mais íntimo da 

mente – auditum mentis – que é igualmente sua fina ponta – apex mentis -, o 

Absoluto está presente na sua radical transcendência – superior summo – e 

na sua radical imanência - interior intimo. (VAZ, 2015, p.20). 

 

 Sendo assim, demonstrando as características antropológico-filosóficas da experiência 

mística, Lima Vaz apresenta duas teses. A primeira é a que afirma a categoria de espírito 

como nível ontológico mais elevado. A segunda é a que afirma a dialética interior-exterior e 

inferior-superior como constitutiva do espírito do mundo. Isso quer dizer que essas 

invariantes atuam como quiasmo, sendo o interior permutável com o superior e o exterior com 

o inferior. Segundo a reflexão vaziana, “o mais íntimo de nós mesmos é o nível ontológico 

mais elevado do nosso espírito, e é no fundo dessa imanência (interior intimo) que o Absoluto 

se manifesta como absoluta transcendência (superior summo)” (VAZ, 2015, p.20). 

 É importante elucidar a categoria de espírito dentro da reflexão vaziana, já que é o 

local da profunda imanência e absoluta transcendência. A categoria de espírito, 

suprassumindo o somático e o psiquismo, vai além dos limites antropológicos e possibilita o 

homem se abrir ao Infinito e participar dele. “Afirmar que o homem é espírito, significa 

afirmar sua abertura transcendental à universalidade” (GONZAGA, 2021, p. 35). 

 

Com efeito, em sua estrutura espiritual ou noético-pneumática, o homem se 

abre, enquanto inteligência (noûs), à amplitude transcendental da verdade, e, 

enquanto liberdade (pneûma), à amplitude transcendental do bem: como 

espírito ele é, pois, o lugar do acolhimento e manifestação do Ser e do 

consentimento ao Ser: capax entis. O espírito não pode, por conseguinte, ser 

considerado, em sua amplitude transcendental, uma estrutura ontológica do 

homem irrevocavelmente ligada à sua contingência e finitude, como o são o 

somático e o psíquico. O espírito é, segundo terminologia clássica, uma 

perfectio simplex: em si mesmo, atualidade infinita de ser. Por isso mesmo, 

                                                 
8
 “Vós, porém, éreis mais íntimo que meu próprio íntimo e mais sublime que o ápice do meu ser”. 

AGOSTINHO, Santo. Confissões. Tradução J. Oliveira; A. Ambrósio de Pina. 27. ed. Petrópolis, RJ: Vozes; 

Bragança Paulista SP: Editora Universitária São Francisco, 2014. (Coleção Pensamento Humano). p.72. 



SANTOS, Iuri de Carvalho. “Interior intimo meo et superior summo meo”: A antropologia da experiência 

mística no pensamento de Lima Vaz e seu caráter experiencial na Teologia Espiritual. 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 1, n. 2, p. 506-527, 2021. ISSN: 2763-6127. 

    517 
 

é pelo espírito que o homem participa do Infinito ou tem indelevelmente 

gravada em seu ser a marca do Infinito. (VAZ, 2020, p.174, grifo nosso) 

 

 É a partir da categoria de espírito que se compreende, antropologicamente, que a 

experiência mística é a mais alta atividade da inteligência espiritual, é a mais alta atividade do 

espírito. São nos atos da inteligência espiritual que acontecem a contemplação metafísica e 

mística. Portanto, só é possível compreender, acolher e explicar antropologicamente a 

experiência mística em um discurso filosófico racional metafísico que leve em consideração a 

categoria do espírito como própria do homem.  

 Em síntese, localiza-se a experiência mística dentro da Antropologia Filosófica 

vaziana na passagem dialética das categorias de estrutura fundamental do ser do homem 

(Corpo-Alma-Espírito) para as categorias de relação (objetividade-intersubjetividade-

transcendência). Isso significa que é a passagem do ser-em-si para o ser-para-o-outro. Do 

mesmo modo que a categoria de espírito suprassume as categorias somáticas e psíquicas nas 

estruturas fundamentais, a relação de transcendência (relação com o Absoluto, o Outro) 

suprassume as relações de objetividade (relação com o mundo) e as relações de 

intersubjetividade (relação com o outro) (VAZ, 2015, p.26-27). 

  Sendo assim, é possível afirmar que o homem é uma unidade estrutural aberta pelo 

nível superior do espírito para universalidade do ser e para o conhecimento do Absoluto. 

Lima Vaz, posteriormente, identifica três modos de mística no Ocidente, a saber: a mística 

especulativa (própria da especulação racional metafísica); a mística mistérica (vinculada aos 

ritos gregos de mistério e as expressões litúrgicas); e a mística profética (própria da tradição 

cristã, marcadamente cristológica) (VAZ, 2015, p.34). Constituindo uma base reflexiva 

antropológica, é possível compreender o papel da categoria de espírito na compreensão da 

experiência mística e sua contribuição para a Teologia, principalmente a Teologia Espiritual.  

 

 

3 TEOLOGIA CRISTÃ E EXPERIÊNCIA MÍSTICA 

 

 

3.1 A formação da teologia cristã e sua base filosófica segundo Lima Vaz 

 

 

 Lima Vaz, em um artigo intitulado Teologia Medieval e Cultura Moderna, apresenta a 

grande influência da filosofia para a estruturação da teologia cristã. A base metafísica de sua 

reflexão antropológica e ética demonstra o caráter profundo da filosofia clássica, mas abre 
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espaço para a reflexão da ciência teológica. Isso porque, para ele, “a filosofia é, desde o 

início, teologia, expressão racional do theion, do divino” (VAZ, 1979, p. 6). 

 Para os filósofos antigos o mundo era uma epifania do sagrado e foi sob o signo da 

teologia que a filosofia grega nasceu. É importante destacar que não se refere ainda a uma 

teologia estruturada aos moldes da ciência teológica acadêmica e estritamente vinculada em 

sua natureza original ao Magistério Eclesiástico
9
, mas a uma reflexão racional que apreende o 

dado divino e transcendente pela razão natural. Essa capacidade da filosofia grega antiga é 

demonstrada pela visão de alguns pensadores. Platão desenvolve seu pensamento através da 

teologia do mundo e concebe a realidade do cosmos voltada totalmente para Ideia-Forma do 

Bem, realidade expressamente transcendente. Também Aristóteles (384 a.C – 322 a.C) 

desenvolve a Metafísica, denominada como Ciência Primeira, voltada para contemplação das 

realidades divinas (VAZ, 1979 p. 6-7). Lima Vaz não faz uma generalização da filosofia 

antiga, mas apenas identifica elementos do pensamento clássico que são teológicos e que se 

tornaram bases posteriores para a reflexão teológica cristã.  

 A teologia cristã lançou suas raízes na reflexão grega antiga, como o próprio 

desenvolvimento do neoplatonismo, a influência da escola de Alexandria e a presença de 

Orígenes e sua reflexão com fortes traços da tradição helênica. O Cristianismo então se tornou 

tão intelectualmente estruturado quanto a própria tradição platônica e aristotélica.  

 
O Cristianismo, assimilando o neoplatonismo nas suas grandes intuições, 

difundiu-se como forma de cultura, unificando o universo mental do homem 

antigo na hora do declínio e da crise, segundo as linhas da visão 

neoplatônica, em que o mundo aparece como um grande movimento que 

procede do Primeiro Princípio – Deus – e a ele retorna. (VAZ, 1979, p.9). 

 

 Afirmar os traços teológicos da reflexão grega antiga e as contribuições desse 

pensamento para a Teologia Cristã, à luz da argumentação de Lima Vaz, demonstra o valor da 

filosofia para a teologia em si. Não só a contribuição platônica foi importante para a Escola de 

Alexandria, para Santo Agostinho ou para tantos outros filósofos e teólogos. Também a 

reflexão do Estagirita e seu resgate pelos árabes propiciaram aos pensadores medievais o 

acesso às suas obras e, posteriormente a elaboração da magna obra de São Tomás de Aquino; 

o que é inegável é que o pensamento cristão possui grande profundidade filosófica para 

                                                 
9
 Sobre a relação entre Teologia e Magistério, recomenda-se a leitura do segundo capítulo da obra do então 

Cardeal Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, Natureza e Missão da Teologia, intitulado “Natureza e Forma da 

Teologia”, sobre o fundamento espiritual e lugar da Teologia na Igreja. RATZINGER, Joseph Cardeal. 

Natureza e missão da teologia. Tradução Carlos Almeida Pereira. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. p.37-84. 
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responder a questionamentos humanos à luz da fé e da razão, como o pensamento de Lima 

Vaz e, portanto, é capaz de compreender o lugar e expressão do fenômeno místico. 

 

 

3.2 O fenômeno místico na reflexão teológica espiritual 

 

 

 Pensar o fenômeno místico, delimitado agora pela experiência cristã, exige refletir 

também em qual âmbito da ciência teológica há espaço para essa reflexão. Charles André 

Bernard
10

 desenvolveu sua docência, pesquisa e produção no âmbito da Teologia Espiritual e 

permite compreender esta como disciplina teológica. Inicialmente, a questão espiritual não se 

limitava a uma disciplina científica propriamente dita, mas era considerada, pelo seu caráter 

subjetivo, matéria não dos teólogos e sim de mestres e diretores espirituais. Com o advento 

das ciências humanas, principalmente as ciências psicológicas, compreendeu-se que a 

dimensão espiritual possui um caráter extremamente importante e significativo para o sujeito, 

como a filosofia e a teologia (BERNARD, 2014, p.9). 

 Partindo da compreensão de ciência não exata, mas vinculada às ciências humanas, 

pode-se dizer que a teologia espiritual, assim como a psicologia e a antropologia, possui como 

objeto próprio o homem nas suas mais diversas condições de vida. Diferentemente das outras 

ciências, a teologia não busca obter um consenso universal, mas implica a aceitação do dado 

da Revelação, do Deus que se manifesta ao ser humano e este faz sua experiência com a 

realidade transcendente. A certeza teológica se dá em dois níveis: o da fé e o da pesquisa 

racional e científica. Esses dois níveis se correlacionam quando o teólogo, após atingir certa 

compreensão das proposições de fé, compara o dado revelado com as conclusões obtidas da 

reflexão filosófica e das ciências exatas (BERNARD, 2014 p.14). 

 A experiência espiritual, e consequentemente a experiência mística, são dados de uma 

vida sobrenatural que se inserem na consciência humana pessoal e por isso deve-se levar em 

conta a cultura, o ambiente social e histórico em que o sujeito está inserido; é a partir desse 

dado de compreensão de si que o sujeito faz a experiência vertical com o transcendente. 

Afirma-se assim que “a vida espiritual é sempre vida espiritual de um homem concreto, com 

                                                 
10

 Charles André Bernard (1923-2000) foi um padre jesuíta professor de teologia espiritual na Universidade 

Gregoriana de Roma. De origem francesa, dedicou sua pesquisa aos fundamentos da teologia espiritual. Embora 

tenha desenvolvido seu estudo orientado à mística cristã católica, nunca deixou de fazer inúmeras referências a 

outras expressões cristãs, como a Oriental, e a religiões não cristãs. Também se ocupou com o trabalho de 

direção espiritual e pregação dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Escreveu diversas obras sobre 

a experiência mística e espiritual, como a trilogia O Deus dos Místicos, e também Teologia Mística e Introdução 

à Teologia Espiritual (BERNARD, 2014). 



SANTOS, Iuri de Carvalho. “Interior intimo meo et superior summo meo”: A antropologia da experiência 

mística no pensamento de Lima Vaz e seu caráter experiencial na Teologia Espiritual. 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 1, n. 2, p. 506-527, 2021. ISSN: 2763-6127. 

    520 
 

sua história, suas capacidades, seus limites, e cuja formação depende de inúmeros fatores” 

(BERNARD, 2014, p.15). 

 A teologia espiritual, como disciplina teológica, leva em consideração todo o 

conhecimento do homem e utiliza-se dele para melhor esclarecer o local onde ocorre a 

experiência espiritual, bem como para estruturar-se como disciplina científica. Antes disso, 

deve-se sempre ter a clareza de que, como disciplina teológica, a teologia espiritual parte dos 

princípios recebidos da Revelação e se utiliza dos contributos das ciências humanas e também 

oferece a elas sua contribuição. Em síntese, a teologia espiritual insere-se na ciência teológica 

vinculada à doutrina da Igreja, ao mesmo tempo em que leva em consideração a vida cristã 

em todas as suas dimensões dinâmicas, sejam pessoais, sociais e culturais.  

 Assim como Lima Vaz (2015, p. 15), Bernard (2014, p.26) esclarece através da 

reflexão do teólogo francês Jean Mouroux, a distinção entre o termo experiencial e 

experimental, sendo a experiência espiritual e mística de caráter experiencial, ou seja, o objeto 

da teologia espiritual são os relatos pessoais, subjetivos dos místicos. Portanto, percebe-se o 

caminhar comum da antropologia filosófica vaziana com a teologia, que realiza tal distinção 

para demonstrar que, mesmo sendo um dado de experiência pessoal, a experiência mística 

pode ser objeto de reflexão científica das ciências humanas, da antropologia e da teologia. 

 Após delimitar a contribuição da antropologia vaziana e o local da experiência mística 

dentro da teologia, é necessário buscar definições teológicas desse fenômeno. É possível 

definir inicialmente sobre a experiência mística cristã dois núcleos essenciais: ela é um 

“saber”, ainda que como um não saber; e a experiência mística cristã é um “saber sofrendo” 

uma ação, ou seja, o caráter da passividade mística (MOIOLI, 1989, p.775-778). Portanto, o 

aspecto de passividade é o que constitui a dimensão mística da vida espiritual cristã, é Deus 

quem tem a iniciativa e a postura do místico é de receptividade (BERNARD, 2014, p.133). 

 A vida mística, portanto, é a vida espiritual em que se experimenta a ação interior de 

Deus. É necessário distinguir o termo “místico” de “consciência mística”. O primeiro se refere 

a um objeto místico, ou seja, uma realidade sobrenatural, oculta, de grande valor que é 

almejada por todos os místicos. A consciência mística é o que o sujeito desenvolve e que o faz 

dar prioridade ao oculto e misterioso da existência humana e buscar esse objeto místico. No 

sentido cristão, “a pessoa tenderá a perceber em toda a parte a presença e ação de Deus, sem 

que isso esteja ligado, no entanto, a uma forma específica de união com Deus na oração” 

(BERNARD, 2014, p.134). 
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 Partindo dessa compreensão cristã de consciência mística, que é perceber em toda a 

parte a ação e a presença de Deus, ao falar da Revelação em seu acontecer originário, 

Queiruga (2010, p.210-211) afirma que a revelação divina é o gesto ativo de Deus que vem 

até o ser humano. Antes de qualquer manifestação extremamente sobrenatural, Deus se 

manifesta na evolução do mundo, no processo da história e no crescimento radical do ser 

humano. A realidade é o corpo onde Deus se manifesta e o místico é aquele que olha a 

realidade como já visibilidade de Deus. Citando Teilhard de Chardin, Queiruga afirma que o 

grande mistério do cristianismo não é a aparição de Deus, mas sua transparência no Universo, 

o que exige do místico uma “educação dos olhos” para perceber Deus na realidade. Ele, Deus, 

não se dá tanto como epifania, mas sim como diafania, ou seja, como universal transparência 

que exige do sujeito perceber-se já inserido no mistério divino; é o aperceber-se, o dar-se 

conta da presença de Deus já na realidade, reforçando o aspecto passivo da experiência 

mística cristã (QUEIRUGA, 2010, p.212-214). 

 

Como fica já insinuado, este é o segredo dos místicos de todos os tempos, 

que, ao despertar do sono da aparência ordinária, sabem “ver” a Deus em 

tudo: para eles “o mundo se converte por fim no espelho fluido e 

transparente onde o homem, contemplando seu rosto, descobre o rosto do 

Bem-Amado, seu rosto verdadeiro”; sem que nisto a mística seja, como se 

poderia pensar, o desvio do normal, senão sua realização máxima. 

(QUEIRUGA, 2010, p.211). 

 

 Lima Vaz compreende três formas de experiência mística: especulativa, que é uma 

mística do conhecimento (saber e contemplação); mistérica, sendo uma mística da vida 

(assimilação e divinização); e profética, que é uma mística voltada para a escuta da Palavra e 

ação concreta (fé e caridade) (VAZ, 2015, p. 69). Seguindo a reflexão dentro da teologia 

espiritual, Bernard demonstra que, mesmo classificando alguns tipos de manifestação mística 

por traços comuns, ainda existe uma dificuldade de delimitação, porém, todas essas 

experiências estão enraizadas no amor e na conformidade com Cristo (BERNARD, 2014, 

p.135). Mesmo assim, essa separação é importante para perceber a variedade da vida mística 

cristã. 

 Inicialmente, abordando o fenômeno místico como caminho de interioridade, destaca-

se uma mística de caráter mais psicológico e antropológico, onde o sujeito parte em busca de 

uma união com o Absoluto, com Deus. O problema fundamental dessa tipologia de 

experiência mística é determinar em qual instância psicológica ela se dá. Essa questão 

perpassa o pensamento platônico, a escola de Orígenes, até Santa Teresa de Jesus. Existe 
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também a mística de teor mais especulativo, buscando Deus por meio de ideias abstratas. 

Outra possibilidade é a experiência mística com um teor mais afetivo e personalista, 

estabelecendo frequentemente com Deus uma relação esponsal, como expressa o Cântico dos 

Cânticos. Além disso, a vida mística pode-se desenvolver a partir de uma consideração 

simbólica, fundamentando-se no sentido cósmico e na ação litúrgica, como a mística 

franciscana ou Oriental. Todos esses modelos, por seu cunho antropológico, podem ser 

confrontados com outras formas místicas não cristãs (BERNARD, 2014, p.135). 

 A mística de conformidade com Cristo se dá quando “o místico coloca-se no centro do 

mistério de Cristo, Verbo encarnado e Redentor; e procura conformar-se à realidade da qual 

participa em virtude do batismo e dos sacramentos” (BERNARD, 2014, p.136). Em um 

primeiro momento, destaca-se nessa conformidade radical o exemplo histórico do martírio. 

Posteriormente, na Idade Média, essa conformidade, também na mística franciscana, se dava 

na radicalidade evangélica. É importante salientar que toda mística cristã, seja ela afetiva ou 

especulativa, parte desse princípio de conformidade a Cristo. 

 A mística apostólica descrita por Bernard (2014, p.137) assemelha-se a mística 

profética descrita por Lima Vaz (2015, p.69). A mística apostólica é orientada para a 

participação da ação de Deus no mundo histórico e para a realização efetiva do Reino. Ela 

acontece através de uma espiritualidade mais encarnada na realidade, centrada na escuta da 

Palavra e também pela ação caritativa.  

 De forma geral, é possível afirmar que a mística cristã, dentro da abordagem teológica 

espiritual, faz referência à vida no Espírito que o sujeito busca manter através da 

conformidade a Cristo. Além disso, a experiência mística se dá pelo conhecimento espiritual, 

como afirma a teologia espiritual, ou, como descreve Lima Vaz (2015, p. 21), a experiência 

mística só pode ser acolhida pela categoria antropológica do espírito através dos atos da 

inteligência espiritual. O conhecimento espiritual é expresso pela interioridade, que é a 

penetração no sentido de mistério e a descoberta da morada de Deus no interior do ser e não 

uma introspecção psicológica em uma atividade de análise da consciência (BERNARD, 2014, 

p.144). 

 

Neste sentido, o grande critério que ressalta da leitura de Santa Teresa de 

Ávila é o grau de interioridade crescente do acontecimento espiritual. Pode-

se considerar como uma lei que, quanto mais interior é a origem do 

movimento místico, tanto mais ele é seguro e realiza a união substancial com 

Deus. Se com Santo Inácio e a teologia clássica admitimos que “é próprio do 
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Criador entrar, sair, produzir moções na alma”
11

, compreendemos a razão 

fundamental da lei da interioridade que acaba de ser enunciada: no centro da 

alma Deus reside e age diariamente. (BERNARD, 2010, p. 152). 

 

 Traçando um paralelo entre a teologia mística e espiritual desenvolvida por Bernard e 

a antropologia filosófica vaziana, é possível perceber semelhanças, principalmente referentes 

ao aspecto espiritual do homem e sua interioridade como apex mentis, a fina ponta do espirito 

(VAZ, 2015, p.20), onde no mais íntimo da imanência ocorre a total transcendência do 

Absoluto, a experiência mística.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A reflexão de Lima Vaz proporciona um questionamento profundo sobre a realidade e 

a condição humana. Ao abordar a crise da modernidade e a deturpação semântica de alguns 

termos, ele demonstra que a crise é mais profunda do que o significado de uma palavra, ela 

reflete uma crise sistêmica que permeia toda relação do homem consigo mesmo, com o outro 

e com o Outro Absoluto. O pensamento vaziano, fundamentado em uma base metafísica e 

ontológica, permite ao homem posicionar-se diante da tradição do pensamento Ocidental e 

perceber os desdobramentos teóricos e históricos que culminam na atualidade. 

 Retomando a provocação inicial deste artigo, a abordagem de Foucault permite 

compreender que, esvaziado de todo sentido transcendental e espiritual, a experiência mística 

se reduz apenas a seus aspectos socioculturais e políticos. Esse fenômeno foi sim ponto inicial 

de reformas estruturais eclesiásticas, mas o intuito original não foi, segundo os relatos dos 

místicos, simplesmente uma resistência às estruturas, mas um voltar-se ao transcendente 

Absoluto que, mesmo sendo uma realidade transcendente, ou seja, que perpassa a realidade e 

vai além, interfere na história e na vida humana.  

 A proposta apresentada por Queiruga (2010) reflete esse caráter presente de Deus na 

história humana. Muito mais do que manifestações sobrenaturais, o Absoluto se manifesta no 

interior do ser humano, no mais íntimo do seu íntimo como absoluta transcendência e, 

também, transformando a história humana.  

 A deturpação semântica do termo mística em política, identificada por Lima Vaz, se 

dá na absolutização ideológica da prática política e social. A salvação e o êxtase místico são 

                                                 
11

 INÁCIO DE LOYOLA, Santo. Exercícios Espirituais. Tradução R. Paiva, SJ. São Paulo: Edições Loyola, 

2000. p.125 
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procurados na ação política, mais especificamente na sua forma revolucionária. (VAZ, 2015, 

104-105) Isso significa que a crise da modernidade, que também é uma crise espiritual, é 

marcada pela transferência desse impulso transcendental do homem para o Absoluto para a 

práxis política. Um possível resgate da tradição mística pode ser efetuado através da 

conciliação desses pensamentos diversos, inclusive concebendo o tema da mística como algo 

ecumênico, no sentido religioso, mas, além disso, como uma estruturação própria do homem 

em relação com o transcendente, estabelecendo diálogo com as ciências humanas, como a 

psicologia e a filosofia. 

 A mística cristã pode ser considerada como o vivenciar o mistério intangível, que é 

Deus. Essa reflexão permeia o pensamento de Karl Rahner (1904-1984), que estabelece sua 

teologia transcendental e antropológica e reconhece o encontro com Deus no dia-a-dia, nos 

encontros pessoais, nas tarefas. Por isso o Mistério é sempre algo familiar ao ser humano, 

algo que o provoca ir além na busca de sentido e respostas, mas também essas experiências 

podem acontecer através de experiências transcendentais extraordinárias, que mesmo 

preparadas por exercícios espirituais, não podem ser produzidas, porque a experiência divina 

é dádiva da graça (GRÜN, 2014, p.100). 

 

Mistério é, pois, algo que nos é sempre familiar. Nós sempre o amamos, 

mesmo quando, assustados com ele e eventualmente até mesmo irritados 

com ele, não quiséssemos dar-lhe atenção. Para a pessoa que tomou 

consciência de suas profundidades, o que temática ou atemáticamente pode 

ser mais familiar e evidente do que o perguntar silencioso pelo mais além do 

já conquistado e dominado, do que a sobrecarga de perguntas a que não 

foram dadas respostas, aceitas com humildade e amor que alias é a única 

coisa que torna sábio? (RAHNER, 1989, p.35). 

 

 Além disso, consciente da crise moderna e também da necessidade e profundidade da 

relação com o transcendente, o sujeito pode e deve tomar consciência que sua ação no mundo 

pode ser sinal expressivo de sua experiência mística, em uma dialética entre o vertical e o 

horizontal. O risco da deturpação semântica do termo mística pela radicalização ideológica da 

práxis política pode encontrar conciliação através da teologia política de Johann Baptist Metz 

(1929-2019), que é busca da fé cristã vivida em sua concretude e não uma teologia politizada. 

É compreender que o caráter espiritual da fé cristã e a experiência mística partem do 

transcendente, mas não permanecem em orientação vertical exclusiva, mas possuem sua 

orientação horizontal solidária, que percebe a realidade, se identifica como parte dela e a 

transforma. 
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Em todo caso, a fé cristã é uma fé que busca a justiça. Certamente por isso 

os cristãos também são místicos, mas não exclusivamente místicos no 

sentido de uma experiência espiritual pessoal, porém no sentido de uma 

experiência pessoal de solidariedade. Eles são, sobretudo, “místicos de olhos 

abertos”. Sua mística não é uma mística natural, sem face. Ela é muito mais 

uma mística que busca essa face, que leva esses místicos ao encontro do 

outro, sofredor, ao encontro da face dos infelizes e vítimas do mundo. Ela 

obedece, em primeiro lugar, à autoridade dos sofredores. (METZ, 2013, 

p.21). 

 

 Diante da variedade e profundidade do fenômeno místico, analisando sua 

fundamentação antropológica e percebendo o homem como aberto em sua categoria espiritual 

para o Absoluto, é necessário refletir criticamente qual deve ser a postura do sujeito perante a 

crise da modernidade. Essa crise vai além de uma deturpação semântica, é uma crise espiritual 

que aliena o valor humano. A experiência mística, tão própria do ser humano, a partir da 

relação com o Outro Absoluto, é também impulso relacional consigo mesmo e com o outro e, 

em equilíbrio, pode gerar mudanças internas e externas de caráter político e social. A mística 

é a relação que o sujeito místico estabelece com o mistério, podendo ser totalmente 

contemplativa, mas também vivenciada no cotidiano e até mesmo “de olhos abertos” para as 

necessidades do outro e do mundo. Sendo assim, ela propicia e pede espaço de reflexão para o 

discurso teológico, ecumênico e também para a filosofia e ciências humanas na promoção 

integral do homem. 
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