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O livro da filósofa da religião Eleonore Stump (Saint Louis) resulta de várias 

palestras e artigos nos quais ela debate a noção de “atributos divinos”. Nessa 

publicação, seus principais argumentos e proposições a respeito do tema podem 

ser examinados e servem, inclusive, como guia para leitores interessados em 

acompanhar a trajetória intelectual da autora nos últimos anos. 

Logo no primeiro parágrafo, a autora anuncia o tema central da sua 

exposição: a oposição entre o Deus das Escrituras e o Deus dos filósofos no 

âmbito do debate entre os proponentes do “teísmo clássico” e os do “teísmo 

aberto”. Duas convicções norteiam a crítica feita pelos últimos aos primeiros: que 

o Deus concebido como imutável, eterno e simples é incompatível com o Deus 

descrito na Bíblia; e que a descrição bíblica é preferível àquela elaborada por 

filósofos como Moisés Maimônides, Averróis e Tomás de Aquino. Uma evidência 

dessa incompatibilidade estaria em histórias como a do profeta Jonas. Deus 

mantém um diálogo com o profeta, reage às suas decisões e até muda o plano de 

sua ação: diante da conversão do povo de Nínive, ele desiste de destruir a cidade. 

Em contrapartida, quando os teístas clássicos afirmam que Deus é imutável, eterno 

e simples, representam-no de tal modo que ele seria “incapaz de resposta” 

(unresposive), “indiferente” (unengaged) e “desumano” (inhuman). 

O debate entre “teísmo aberto” e “teísmo clássico” se desenvolve no 

domínio teológico e no contexto próprio dos Estados Unidos, historicamente 

protestante e principal berço do evangelicalismo. Um marco desse debate é o livro 

The Openness of God: The Relationship of Divine Foreknowledge and Human Free Will, 
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publicado por Richard Rice.1 De modo geral, os proponentes do teísmo aberto 

entendem que, se Deus e os seres humanos são livres, então é necessário que o 

conhecimento divino seja dinâmico e Sua providência, flexível. Ou seja, em algum 

sentido, Deus deve ser capaz de mudar. 

Confio aos teólogos a tarefa de examinar as duas posições e avaliar suas 

potenciais contribuições para os debates teológicos em curso no Brasil. De minha 

parte, acredito que, aos filósofos e aos historiadores da filosofia pode interessar a 

reflexão de Stump sobre a possibilidade de se conciliar a descrição de Deus feita 

pelo “teísmo clássico” de Tomás de Aquino com a noção de “capacidade 

interativa” (responsiveness). A filósofa da religião reflete sobre os atributos divinos 

de modo a torná-los compatíveis com a imagem bíblica de Deus enquanto um ser 

comunicativo, capaz de interagir com as criaturas humanas. 

Stump começa pelas objeções do teísmo aberto ao teísmo clássico ou, 

melhor dizendo, pelas objeções à descrição de Deus como ser imutável, eterno e 

simples. Infelizmente, seus argumentos estão espalhados ao longo do livro e 

abordam aspectos muito diversos, o que dificulta a apreciação do real valor de 

suas contribuições. Resumidamente, eles são apresentados pela autora do seguinte 

modo: na Bíblia, Deus está presente na criação, cria o ser humano à Sua imagem e 

semelhança e responde à sua oração; mas como Deus, assim descrito, pode ser 

imutável, eterno e simples, tal como o define o teísmo clássico? 

Para responder a essa questão, a autora propõe o seguinte roteiro: 

primeiro, apresenta um exemplo e, depois, explica os atributos divinos. O exemplo 

deve contribuir para o conhecimento de como os atributos da imutabilidade, da 

eternidade e da simplicidade coadunam com a capacidade interativa de Deus. 

Nesse sentido, Stump nos apresenta o exemplo do Espírito Santo, o qual, segundo 

Tomás, é chamado de “dom” (donum) e, enquanto tal, “non dicitur ex eo quod actu 

datur: sed inquantum habet aptitudinem ut possit dari. Vnde ab aeterno divina Persona 

 
1 Nashville: Review and Herald Pub. Association, 1980. 
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dicitur Donum, licet ex tempore detur.” (ST Ia q.38 a.1 ad 4).2 O Espírito Santo é a 

terceira pessoa de Deus e, como o Pai e o Filho, é eterno, imutável e simples. Não 

obstante, diz-se que ele habita na alma humana, que está no tempo. 

A autora destaca que a união entre o Espírito Santo e a alma humana é 

comparável à união entre o inteligível e o intelecto na operação de conhecer, e 

entre o amado e o amante na operação de amar. Ela fundamenta essa comparação 

comentando textos de Tomás nos quais ele explica como o Espírito age sobre a 

alma, com os dons e os frutos espirituais, e como os dois mantêm uma relação de 

intimidade que conduz a alma à perfeita união com a divindade una e trina.   

Após esboçar a visão tomasiana sobre o Espírito Santo, Stump mostra 

como ela é compatível com o teísmo clássico e os atributos divinos da 

imutabilidade, eternidade e simplicidade. Para tanto, ela opta por intercalar sua 

explicação com respostas a objetores, o que confere um particular dinamismo à 

exposição, mas, como apontado, também complica a interpretação do texto. 

Nesta parte, que se estende das páginas 56 a 96, vemos, primeiro, as objeções e 

respostas sobre o atributo “eterno” e, na sequência, sobre os atributos “imutável” 

e “simples”. 

As objeções que tratam do atributo “eterno” foram formuladas pelos 

filósofos William Hasker e Delmas Lewis. Em linhas gerais, eles assumem que, se 

Deus é eterno, então Ele não está, nem pode estar, no tempo; e, sendo assim, não 

está para as criaturas como anterior ou posterior, no sentido temporal. Para 

Hasker, disso se segue que Deus não poderia conhecer diretamente os seres 

temporais, nem poderia agir no tempo. Porém, mesmo em se supondo que Deus 

conhecesse diretamente os seres temporais, que seguem a sucessão de eventos, 

Ele os conheceria como estando inseridos na ordem dessa sucessão temporal. 

Logo, mesmo se Deus conhecesse o futuro, Ele não usaria esse conhecimento para 

agir no presente, ou para exercer Sua providência, ou para fazer profecia, já que 

 
2 “[O Espírito Santo] não é chamado de dom como o que se dá em ato, mas, sim, como o que tem 
aptidão, ou poder, para dar-se. Donde a pessoa divina é chamada de dom desde a eternidade, ainda 
que se dê a si mesma no tempo.” (Tradução minha) 
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fazer essas coisas consistiria ou em Ele mudar o que conhece como futuro (o que 

seria contraditório) ou em fazer o que Ele sabe que já aconteceria de todo modo 

(o que seria supérfluo). 

Por sua vez, para Lewis, mesmo se Deus pudesse conhecer os seres 

temporais, Ele o faria segundo Seu próprio modo de existência, que é eterno. No 

entanto, como o que é temporal não pode estar na eternidade, os seres temporais 

não podem estar metafisicamente na presença de Deus, mas podem ser a Ele 

apenas epistemicamente acessíveis. Nessas condições, Deus pode ser causa de leis 

e proposições eternas, mas não pode interagir com as criaturas racionais. Sua ação 

seria distante e Ele não poderia estar “pessoalmente presente” tal como se vê na 

conversa entre Deus e Jonas, na Bíblia. 

Antes de responder a cada um dos objetores, Stump apresenta sua 

interpretação da eternidade divina. Ela retoma a análise que fez sobre o assunto 

em conjunto com o filósofo Norman Kretzmann 3  acrescentando alguns 

comentários sobre a definição boeciana – que ela traduz como “the complete 

possession all at once of illimitable life” – e propõe uma analogia, baseada na 

Planolândia, de Edwin Abbott. Em síntese, Stump propõe que a eternidade não é 

mera atemporalidade (timelessness), nem é a interminabilidade de um ponto ou de 

um instante, mas é algo como uma duração ininterrupta e interminável, uma “vida 

sem sucessão”, com “duração atemporal” ou “infinita persistência atemporal”. 

Frequentemente, ela destacará a expressão “all at once” (“todo de uma vez”) para 

dizer que, diferente dos seres vivos temporais, que têm presente apenas uma 

parcela da vida “por vez”, Deus tem presente toda Sua vida “de uma vez”. 

Para ilustrar essa definição, Stump emprega a analogia da Planolândia. Na 

ficção, criada por Edwin Abbott, há vários modos de existência espacial, entre eles: 

um modo bidimensional e outro modo tridimensional. Ela propõe que, 

semelhantemente, pode haver um modo eterno de duração e outro modo 

 
3 Cf. STUMP, E./KRETZMANN, N. “Eternity”, The Journal of Philosophy 78 (1981), pp. 429-58. 
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temporal de duração. Um não se reduz ao outro, mas, ainda assim, um pode 

interagir com o outro. No entanto, como essa interação seria possível?  

Uma vez que Deus dura como “um tipo ilimitado e atemporal de 

presentidade (presentness)” (p. 61), é possível que Ele, um ente eterno, se relacione 

com algo temporal por simultaneidade-ET (eterna e temporal), que Stump e 

Kretzmann definem no artigo “Eternity”. Segundo eles, a simultaneidade-ET 

caracteriza-se por ser simétrica, não reflexiva e não transitiva, já que os itens 

relacionados têm modos distintos de existência. Sendo assim, dois eventos 

temporais podem ser simultâneos-T entre si e ser simultâneos-ET, cada um, com 

outro evento eterno, sem que, necessariamente, eles sejam simultâneos-ET entre 

si.  

Stump propõe o que eu considero ser um exercício de imaginação, como 

o que Tomás propõe para o caso do lugar acima da última esfera.4 Ela imagina que, 

enquanto um “planolandês” pode estar em um “aqui”, na Planolândia, em relação 

a outros planolandeses, a Planolândia como um todo pode estar em um “aqui”, no 

Mundo Tridimensional, em relação aos tridimensionais. O observador 

tridimensional pode estar relacionado, espacialmente, com cada entidade 

bidimensional habitante da Planolândia. Do mesmo modo, os seres temporais 

podem ser “agora”, na dimensão duracional do tempo, em relação a outros seres 

temporais, segundo o antes e o depois, enquanto que o intervalo do tempo como 

um todo pode ser “agora”, na dimensão duracional da eternidade, em relação ao 

ser eterno, que é Deus. Eis o núcleo da sua proposta: 

 

A lógica da doutrina da eternidade tem como resultado que todo 

instante do tempo, como o instante é agora no tempo, é 

simultâneo-ET com toda a vida eterna de Deus. Ou, pelo inverso, 

o todo da eternidade é simultâneo-ET com cada evento 

temporal, tal como este evento está acontecendo, de fato, no 

 
4 Cf. ST Ia q.46 a.1 ad 8. 
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agora temporal. Mas disso não se segue, nem é verdadeiro, que 

a totalidade do tempo esteja presente com respeito a qualquer 

coisa temporal em qualquer localização temporal particular. (pp. 

62–3, tradução minha)5 

 

Penso que a solução da filósofa para a eternidade não consiste numa mera 

aplicação do conceito tomasiano, mas é um desenvolvimento original, embora 

implique vários problemas – que não darei conta de discutir nesta resenha.6 

Parece-me que, infelizmente, muito dessa discussão não desempenha nenhum 

papel fundamental na resposta da autora aos objetores da eternidade. À objeção 

de Harker, ela contra-argumenta esclarecendo que o conhecimento de Deus sobre 

os eventos futuros não implica que esses eventos venham a acontecer sem a ação 

divina. Em resumo, Deus pode conhecer o que acontecerá e, sem contradição, 

conhecer tanto o que Ele próprio quer fazer no presente temporal, quanto o que 

fará efetivamente e que vai desencadear nos eventos futuros.  

Quanto à objeção do Lewis, Stump responde que, por um lado, a presença 

pessoal significa o “contato causal e cognitivo, direto e imediato” (p. 71), mas, por 

outro lado, que é possível acontecer contatos nessas condições que não geram 

interação ou comunicação; por exemplo, o cenário hipotético de uma pessoa cega 

que esbarra em outra que está temporariamente inconsciente. A primeira sabe 

que alguém está ali, mas não sabe quem é. Por isso, a autora propõe a condição 

da “atenção compartilhada”, para a qual não é necessário algum meio ou modo 

 
5 “The logic of the doctrine of eternity has the result that every moment of time, as that moment 
is now in time, is ET-simultaneous with the whole eternal life of God. Or, to put the same point 
the other way around, the whole of eternity is ET-simultaneous with each temporal event as that 
event is actually occurring in the temporal now. But it does not follow and is not true that all of 
time is present with respect to anything temporal at any particular temporal location”. 
6 Recomendo a leitura das objeções de Paul Fritzgerald em “Stump and Kretzmann on Time and 
Eternity”, The Journal of Philosophy 82 (1985), pp. 260-9, ao que Stump e Kretzmann respondem no 
artigo “Atemporal Duration: A Reply to Fitzgerald”, The Journal of Philosophy 84 (1987), pp. 214-19. 
Os leitores também se beneficiarão da resenha feita por Richard Swinburne: “Review: Eleonore 
Stump. The God of the Bible and the God of the Philosophers”, Journal of Analytic Theology 6 (2018, 
pp. 789-92). 
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sensível, mas apenas “a ciência interior recíproca” (p. 72). É neste momento que a 

reflexão teológica sobre a habitação do Espírito Santo na alma humana se mostra 

particularmente relevante para se entender como Deus pode estar pessoalmente 

presente na relação com as criaturas humanas. Nesse contexto, Stump acrescenta 

que, considerando-se que Deus é eterno e é simultâneo-ET com cada instante do 

tempo, deve-se concluir que Ele está presente na vida de cada pessoa mais do que 

qualquer outro, que, sendo temporal, pode ser-lhe simultâneo apenas por um 

período e por um instante de cada vez.   

A objeção relativa ao atributo “ser imutável” procede do filósofo da religião 

David Ray Griffin e consiste, basicamente, no seguinte: se Deus é puro ato e, por 

isso, não pode mudar, então Ele não tem potência passiva e não pode sofrer a ação 

de outro – Ele é impassível. Porém, ser capaz de interação supõe a possibilidade 

de ser afetado pela ação de outro. Logo, se Deus é puro ato e imutável, Ele não é 

capaz de interação com as criaturas.  

A respeito disso, Stump entende que, mantendo-se a afirmação da pura 

atualidade em Deus, deve-se acrescentar que a mudança do curso de uma ação no 

tempo não implica, necessariamente, em uma mudança em Deus, na eternidade. 

Pois Deus é capaz de fazer juízos condicionais (“se p, então q”) e pode agir “por 

causa das” ações das criaturas, em vez de agir “depois delas”. Desse modo, desde 

a eternidade, Deus pode conhecer Jonas, seus pedidos e respostas, e pode decidir 

como responder a ele. Ele também pode decidir castigar Nínive se o povo não se 

arrepender e, sem contradição, não aplicar o castigo por causa do arrependimento 

concretizado. 

A objeção sobre o atributo “ser simples” segue uma dupla abordagem. Por 

um lado, alguns comentadores da metafísica tomasiana, como Lorenz Puntel, Leo 

Elders, David Burrell e Brian Davis, sugerem que, sobre Deus, dizemos que Ele é 

ser (esse), mas não é um ente (ens) – o que, em inglês, a autora formaliza como a 

diferença entre “being” e “a being”. Por outro lado, opositores do teísmo clássico, 

como Alvin Plantinga, argumentam que “se Deus é uma propriedade” – como a 
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propriedade “ser” – “então Ele não é uma pessoa” (apud p. 31), já que uma pessoa 

é uma determinação, sujeito de predicação e relações, dotada de inteligência e 

vontade livre, enquanto uma propriedade, sendo abstrata e universal, não pode 

ser nada disso. Outro problema é que, se Deus é simples, então Ele deve agir do 

mesmo modo sempre. Pois, se Deus agir diversamente, haveria Nele várias ações 

e acidentes, acrescentando a Ele alguma divisão e multiplicidade. Por outro lado, 

se Ele só age tal como sempre faz, Ele age por necessidade e não pode ser livre.  

Para responder a esses pontos, Stump se baseia no comentário de Tomás 

ao De hebdomadibus, de Boécio. Ela entende que, nos seres compostos, o esse se 

distingue do id quod est em termos de universal (ação de ser) e particular (isso que 

é, o ente concreto). O ser composto é um ente concreto que tem ser (habet esse). 

Por outro lado, no ser simples, identificam-se o esse e o id quod est de modo que 

o ser simples é o próprio ser e define-se como ser (no latim, esse e, em inglês, 

being). Donde a filósofa infere que não só a simplicidade é compatível com a 

atribuição de “um ente” (a being), mas, no ser simples, não se deve separar a ação 

de ser (esse) do fato de ser ente (id quod est). Consequentemente, o ser simples 

pode ser algo que subsiste e pode ser sujeito de predicação e de relações.  

Porém, segundo a autora, a peculiaridade do ente concreto Deus é que Ele 

não é nem universal nem particular, o que repercute no conhecimento humano 

que ora o apreende como esse, ora como id quod est. Não é que Deus mude. Ele 

é ser e ente. No entanto, semelhante ao fenômeno da luz que, sob certo aspecto, 

comporta-se como onda e, sob outro aspecto, comporta-se como partícula, assim 

Deus pode ser conhecido como ser, em determinado raciocínio, e como ente, em 

outras investigações. Nesse sentido, a filósofa alude a uma “metafísica quântica” 

(p. 92).7 Enquanto esse, Deus não tem acidentes e, enquanto id quod est, Ele pode 

relacionar-se pessoalmente com as criaturas humanas. Nesse sentido, negar a 

 
7 Gaven Kerr responde nesse aspecto a Stump, dizendo que há um modo de explicar a simplicidade 
divina na metafísica tomasiana sem que se precise apelar a uma “metafísica quântica”. Cf. KERR, G. 
“Aquinas, Stump, and the Nature of the Simple God”, American Catholic Philosophical Quarterly 90 
(2016), pp. 441-454. 
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possibilidade de sofrer a ação de outro se baseia na afirmação da pura atualidade, 

mas, como pretende ter mostrado nas respostas sobre a eternidade e a 

imutabilidade, isso não exclui que Deus possa conhecer cada criatura e agir por 

vontade livre e em interação com cada uma.  

Nas seções finais de seu livro, Stump lida com uma última objeção e, em 

seguida, lista alguns desenvolvimentos possíveis das suas propostas. A objeção 

seria a de que, após a apresentação de tantas dificuldades, para as quais foram 

necessárias muitas ponderações e argumentos, pareceria que o teísmo clássico 

carrega consigo uma teologia complicada e desnecessária para a interpretação da 

Bíblia. Em resposta, Stump destaca que a interpretação descomplicada é um ideal 

infactível. Qualquer leitura do texto sagrado e qualquer caracterização de Deus 

com base nela resulta em dificuldades teóricas. Para ilustrar o que diz, ela cita as 

propostas do teísmo aberto para explicar o conhecimento de Deus e sua 

liberdade. Uma proposta é a de que Deus é temporal, mas dura ilimitadamente e 

conhece o que acontecerá. Outra proposta é a de que Deus não tem pré-ciência, 

mas conhece as criaturas à medida em que elas existem e agem. Em tese, essas 

propostas preservariam o livre-arbítrio de Deus e dos homens. Sem entrar em 

detalhes – porém indicando os textos onde desenvolve sua crítica completa – a 

autora alude à complicação da metafísica por detrás da primeira proposta e 

considera insuficiente o tratamento que ambas podem dar à questão da 

providência. Confesso, no entanto, que gostaria que ela tivesse explorado mais a 

fundo esses pontos.   

Finalmente, Stump propõe algumas reflexões que podem ser extraídas dos 

seus argumentos a respeito dos atributos divinos. Primeiro, ao meditar sobre o 

mistério da encarnação do Filho de Deus, pode-se considerar que “se Deus é 

eterno, então ter assumido a natureza humana não é uma característica de Deus 

às vezes sim, às vezes não. Mas esta é sempre uma característica dele” (p. 100).8 

 
8 “If God is eternal, then God’s having an assumed human nature is not something characteristic of 
God at some times but not at others. It is something characteristic of God always.” 
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Por isso, pode-se dizer que Deus pode sofrer e conhecer as emoções e as dores 

humanas, desde a eternidade, o que o torna mais próximo da realidade da sua 

criatura. Além disso, por causa da simultaneidade-ET, Deus poderia relacionar-se 

com qualquer pessoa, desde o início até o fim da história. Sobre esta meditação, 

penso que a autora cria uma imagem com forte apelo devocional, mas conclui mais 

do que os conceitos comportam. Ao menos na teologia católica, inclusive para 

Tomás de Aquino, a união que se opera na encarnação não resulta em mistura da 

humanidade com a divindade.9 Em suma: o que se aplica logicamente à divindade 

não vale necessariamente para a humanidade de Cristo. A sua humanidade não é 

eterna tal como sua divindade é eterna – por essa razão a encarnação foi necessária 

e teve um início na história. 

As outras reflexões dizem respeito à simplicidade. Para a autora, é possível 

que, entendendo-se a identidade entre esse e id quod est, fundamente-se a ética na 

natureza divina, tomada como o sumo bem, sem que se precise opô-la à vontade 

divina ou cair no relativismo (p. 102). Ela também aventa uma abordagem da 

existência de Deus que seja mais consistente, justificando-a pela identidade entre 

o esse e a essência divina, em vez de buscar razões de ordem cosmológica. Em 

síntese, se podemos conhecer que Deus é esse, e o que é esse não pode não existir, 

então não é possível que Deus não exista. Contudo, este argumento não prova 

que Deus existe, mas é, antes, algum tipo de argumento ontológico, que supõe o 

conhecimento da essência para dela inferir a existência, o que, neste caso, resulta 

 
9 Cf. ST III q.1 a.1.; q.16 a.9 ad3. Para os interessados nesta discussão, conferir também a definição 
dogmática do Concílio de Calcedônia: “Seguindo, pois, os santos Padres, com unanimidade 
ensinamos que se confesse que um só e o mesmo Filho, o Senhor nosso Jesus Cristo, perfeito na 
sua divindade e perfeito na sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, <composto> 
de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai segundo a divindade e consubstancial a nós 
segundo a humanidade, semelhante em tudo a nós, menos no pecado [cf. Hb 4,15]; gerado do Pai 
antes dos séculos segundo a divindade e, nesses últimos dias, em prol de nós e de nossa salvação, 
<gerado> de Maria, a virgem, a Deípara, segundo a humanidade; um só e o mesmo Cristo, Filho, 
Senhor, unigênito, reconhecido em duas naturezas, sem mistura, sem mudança, sem divisão, sem 
separação, não sendo de modo algum anulada a diferença das naturezas por causa de sua união, 
mas, pelo contrário, salvaguardada a propriedade de cada uma das naturezas e concorrendo numa 
só pessoa e uma só hipóstase […]” (Denzinger, 301-2. São Paulo: Edições Loyola, 2006). 
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em um argumento circular10 ou, na melhor das hipóteses, em uma versão confusa 

da terceira via.11  

A autora acredita que semelhantes reflexões podem contribuir para se 

compreender a presença e a ação de Deus na criação e, também, se encontrar 

uma alternativa melhor para explicar a união de Deus com as almas no céu. Ela 

pondera que a descrição de Deus como imutável, eterno e simples pode 

comprometer a doutrina bíblica da criação do homem à imagem e semelhança de 

Deus, ao menos se se tender à negação de todo e qualquer antropomorfismo, e 

pode ser danosa à piedade se apresentar o criador como um ser indiferente e 

completamente inacessível. Não obstante, ela se mostra confiante de que a 

teologia tomasiana responde bem a esse desafio, conciliando os atributos do 

teísmo clássico com o caráter pessoal e comunicativo do Deus que se revelou ao 

povo de Israel e, por Cristo, à toda humanidade. 

 
10 Além disso, Tomás recusa peremptoriamente este tipo de argumento, o que frustra a intenção 
de Stump de usá-lo como aliado em seu debate com o teísmo aberto. Cf. ST Ia q.2 a.1. 
11 Sobre a terceira via para provar a existência de Deus, recomendo a leitura de BROWN, P. “A 
doutrina de São Tomás do ser necessário”, Fundamento – Revista de Pesquisa em Filosofia 4 (2012), 
pp. 201-14.  


