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conceito e uma má medida. Dá-nos a ilusão de que nos distanciamos de um 
mundo ideal ao qual devemos retornar, retirando o principal instrumento 
capaz de assegurar a reprodução de uma comunidade: sua renovação 
através da participação e absorção criativa da cultura local. A questão, 
portanto, não é quão assimilados são os judeus do Brasil, já que ninguém 
está em posição de ser juiz de seu próximo, mas qual é a riqueza do 
judaísmo brasileiro, quanto conseguiu produzir e inovar para se transformar 
em referência criativa para cada um de nós. 
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TOLERÂNCIA E O OUTRO 

Nilton Bonder 

O outro é o mesmo 

Distinções para o diálogo 

Este artigo foi inspirado num pequeno incidente. Fui procurado por 
uma pessoa que viajara aos Estados Unidos e me trazia um folheto de uma 
sinagoga que visitara. A pessoa em questão achara o folheto interessante e 
um bom modelo para a divulgação de uma sinagoga. Quando tive 
oportunidade de ler com mais atenção o tal folheto, vi que não se tratava de 
um informativo de uma sinagoga, mas de um templo do grupo que se 
autodenomina “judaísmo messiânico”: Tal grupo, que já conta com 
instituições no Rio e em São Paulo, se apresenta como uma corrente judaica 
que vê em Jesus o Messias e no Novo Testamento uma fonte canonizada. 

Motivado pelo crescimento de grupos desse tipo e pela dificuldade 
da pessoa que me entregara o folheto de identificar que tipo de “sinagoga” 
havia visitado, escrevo o que se segue... 

 intolerável é sempre uma medida muito interessante. Representa a 
transgressão de uma fronteira que na verdade só se define claramente ao 

ser cruzada. Infeliz do tolerante que não conhece a experiência de limites. 

A modernidade nos trouxe uma insuportável capacidade de confundir 
tolerância com alienação. Mudar de tom no meio de uma melodia é algo 
desagradável aos ouvidos, embora não queira dizer que um tom seja melhor 
do que outro. O que é intolerável não é a diferença, mas a indiferença – a 
capacidade de se esquecer do compromisso com a melodia. A tolerância 
não é uma medida absoluta e exigir-lhe tal natureza é estar de fora, externo 
e indiferente. O que é intolerável deveria ser entendido à luz de uma ordem 
de tolerância inaceitável, e não por meio de uma discórdia ou um horror à 
diferença. O outro que é diferente pode chegar até mesmo a ser apreciado: 
um mesmo que é diferente estará sempre na dimensão do tolerável. 

Os movimentos religiosos que existem hoje dentro do judaísmo são 
exemplos de um mesmo que é diferente. Suas patologias podem se 
expressar pela alienação dos mais tolerantes frente àquilo que não deveria 
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ser tolerado ou pela intolerância dos menos tolerantes em relação àquilo que 
deveria ser tolerado. Liberais portanto podem ter sido condescendentes e 
pluralistas com o intolerável e ortodoxos implacáveis, com o tolerável. 
Alcançar esse discernimento só é possível através de alguma definição de 
fronteira. Sem fronteiras que definam o que é um mesmo ou o que é um 
outro, não existe qualquer possibilidade de tolerância nem de apreciação. 

Quando duas ou mais tradições encontram-se em espaços 
ecumênicos, seu tratamento mútuo não consegue ultrapassar a dimensão da 
tolerância. São tradições tratadas com uma mesma deferência, são partes de 
um mesmo e, como diferentes partes de um mesmo, só podem se tolerar. 
Se, no entanto, esse encontro se dá na dimensão do outro, na linguagem ou 
no espaço do outro onde não se tem qualquer dúvida de que o outro é o 
outro, então há espaço para a apreciação. 

Ou, como a máxima chassídica diz: “Se eu sou eu porque você é você 
e você é você porque eu sou eu – nem eu sou eu e nem você é você; mas se 
eu sou eu porque eu sou eu e você é você porque você é você, então eu sou 
eu e você é você e nós podemos conversar”. Se eu sou eu porque você é 
você e vice-versa, então o que mais podemos almejar é a tolerância. Se eu 
sou eu porque eu sou eu e vice-versa, então é possível apreciar-nos e 
enriquecer-nos com nossa conversa. No ecumenismo são facilmente 
discerníveis os espaços onde se pratica a diplomacia e onde se pratica o 
enriquecimento no diálogo. 

Surge hoje nas grandes capitais, onde há presença judaica, o cada vez 
mais visível “judaísmo messiânico”. Este grupo se assume como parte da fé 
judaica que reconhece Jesus enquanto Messias e pratica o judaísmo em sua 
forma cultural e tradicional. Tem corpo de judeu – propõe-se as mitzvot, 
circuncisão, kashrut, Shabat, tefilá, chama seu mentor espiritual de rabino e 
sua casa de orações de sinagoga – e alma cristã – fala de Ioshua, o salvador 
que trouxe nova luz, e faz uso de livros que não fazem parte do cânone 
judaico. Há sem dúvida um canto de sereia no ar e um desafio em particular 
para aqueles que toleram. 

Rejeitar esses grupos levanta uma questão importante: não significaria 
legitimar a atitude dos grupos mais tradicionalistas e radicais que não toleram 
qualquer outra prática além de sua ortodoxia? Não seria legitimar ideologias 
que se arvoram como as únicas herdeiras fidedignas do judaísmo? 
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Acredito que não. Esse grupo não é um mesmo diferente, é um outro. 
Poderia, se assumisse isto, estabelecer-se até uma relação de apreciação – 
poderia haver muita conversa se fosse um outro. Sua improbidade é querer 
passar-se como parte de um grupo minoritário como são os judeus, com um 
longo passado de submissão a catequeses e ao proselitismo violento, em um 
momento em que passa por profunda transformação de sua identidade. É 
hora dos tolerantes serem profundamente coerentes com sua essência e 
exercerem sua intolerância. É um momento profundo de expressar-se não 
como um alienado ou um indiferente. É um momento de resistir às 
tentações da indiferença que se dissimulam na tolerância e que não 
reconhecem que o judaísmo é uma melodia. Não acredito que tenha que ser 
a única melodia – sem possibilidades de conversas –, mas é uma melodia 
própria. O judaísmo suporta qualquer jazz mas não o desafinar. 

Triste a história deste grupo que, em vez de fazer jazz a partir da 
tradição cristã, vem desafinar o judaísmo. É suspeita tal necessidade de 
fazer-se um mesmo sendo-se outro. Essa falta de transparência parece 
atender a um mercado das confusões mais do que abrir novas perspectivas 
melódicas para este mundo tão necessitado delas. 

Ao mesmo tempo vivemos um momento importante para que os 
judeus reconheçam suas próprias fronteiras. Trata-se, de certo modo, de 
uma oportunidade para lidar com nossas próprias patologias. Que o liberal 
tolerante conheça suas intolerâncias e que o tradicionalista intolerante 
conheça suas verdadeiras tolerâncias. 

Que os ditos judeus messiânicos despertem para o ato de 
agressividade que cometem ao se fazerem partes de um mesmo e que 
busquem o diálogo do diferente com aqueles que dizem respeitar – os 
judeus. Que a tradição cristã não se rejubile nessa manifestação religiosa 
como a cristianização dos judeus, mas que a compreenda como uma 
variante cristã em busca de suas origens. Cabe ao cristianismo um ato de 
tolerância para com os seus, com mais um movimento dentro de suas 
fronteiras. Se a Igreja do passado não tivesse se compreendido como um 
mesmo, mas como um outro do judaísmo, se não tivesse se olhado pela 
ótica da cristianização dos judeus ou da transformação do velho em novo 
seja em testamento ou em mensagem, teríamos sido mais outros e teríamos 
conversado muito mais. 
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A heresia não é da dimensão do outro, mas do mesmo. Reforçar as 
identidades, fazer-se mais outro, é o caminho da paz e da apreciação. Que 
cristãos sejam mais cristãos, que judeus sejam mais judeus, em particular 
assumindo sua legítima diversidade. “E naquele dia D’us será Um e Seu 
Nome Um” é o dia das muitas melodias que se apreciam. Não será o dia do 
enfadonho canto uníssono, nem do canto atravessado dos mesmos que são 
outros. Será o dia em que a diferença for sagrada e a indiferença uma heresia. 

Jerusalém e o triunfo 

Com certeza não existe ícone maior da dificuldade de convivência 
humana do que a cidade de Jerusalém. Fundada há três mil anos pelo rei 
Davi, possivelmente já então sobre um sítio sagrado arcaico da região, 
Jerusalém era um projeto. Seu nome o revelava: Ierushalem, a cidade da 
plenitude ou a cidade da paz. E o projeto deu certo. Não exatamente por ter 
trazido paz em sua história, muito pelo contrário, mas por ter sintetizado a 
dificuldade humana de obtê-la. Jerusalém se transformou em símbolo de 
triunfo, e se há algo que a paz não é... é ser fruto do triunfo. 

Em junho de 1967, poucos dias após a Guerra dos Seis Dias e a 
conquista da cidade velha de Jerusalém pelo exército israelense, a figura 
política e a liderança mais proeminente do novo Estado de Israel, David 
Ben Gurion, recebia uma carta. Era de um remetente relativamente 
desconhecido, um rabino de nome Zalman Schachter. Em sua carta, o 
rabino alertava para a grandeza histórica daquele momento. Após 18 séculos 
sem soberania sobre seu maior monumento, o Monte do Templo, plantado 
no coração da cidade velha, os judeus não só tinham acesso, mas também 
controle do local. 

Enquanto os judeus se emocionavam com as fotos de soldados 
rezando junto ao Muro das Lamentações, enquanto a experiência do maior 
exilo e dispersão da história humana parecia chegar ao fim com conotações 
messiânicas mesmo para a imprensa mundial, aquela carta trazia um 
conteúdo chocante. O rabino Zalman exortava a Ben Gurion que declarasse 
imediatamente Jerusalém como um monumento internacional e que 
permitisse à cidade, justamente em sua reconquista pelos judeus, a 
realização de seu projeto histórico – não o triunfo, mas a paz. 
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O argumento do rabino era no mínimo interessante. Ele dizia que o 
triunfo representava a mais efêmera das seguranças e usava da própria história 
dos judeus para mostrar que o triunfo dos assírios, gregos, romanos, 
bizantinos, cruzados e otomanos era uma metáfora recorrente de que o 
vencedor de hoje é o derrotado de amanhã. Não pela força, mas pelo espírito – 
para colocar nas palavras milenares dos profetas de Israel. Quem vence produz 
um vencido e se coloca na cadeia sucessiva e interminável da violência. 

Talvez no furor e euforia de um povo que duas décadas antes estava 
sendo aniquilado em câmaras de gás, ficasse difícil não dar a essa carta o 
fim que provavelmente teve – o de ser ignorada. Mas ela continha algo 
merecedor de reflexão, particularmente hoje quando israelenses e palestinos 
colocam a paz como irredutível a um Estado, seja de que lado for, sem 
Jerusalém como capital metáfora do triunfo. 

Quem visitasse Jerusalém antes da “intifada” encontraria a cidade 
velha sob evidentes “controles” que se organizaram na prática. Os 
muçulmanos controlavam a região das mesquitas, os judeus a região do 
Muro, os católicos as igrejas e seus monumentos santos, algo que, se não 
era pacífico, não estava tão longe na prática como nos corações. Essa 
prática havia sido um interessante resultado de convívio e, obviamente, de 
um relativo estado de liberdade e democracia, que bem ou mal, o Estado de 
Israel trouxe como novidade àquele canto do mundo. A solução com 
certeza passa por estes três ingredientes: o convívio, o estado de liberdade e 
o fim do triunfalismo. Algo muito diferente do que as lideranças de ambos 
os lados estão fazendo. 

Jerusalém minha ou sua, votos pela internet para ver quem ((ganha” e 
atitudes afins não aproximam ninguém de uma possível capital-metáfora da 
paz. Há uma profunda irresponsabilidade em colocar quem quer que seja na 
posição de “perder” Jerusalém. 

Há profundos trabalhos de amadurecimento para o Ocidente e o 
Oriente Médio a serem realizados em torno de Jerusalém. Para os judeus há 
uma difícil autoanálise, que não é apenas política, mas teológica. 
Compreender o monoteísmo não apenas como a religião de um D’us único, 
mas de apenas um povo, é um ato de triunfalismo no século XXI. Para 
muçulmanos e cristãos o trabalho não é menos profundo e complexo. Passa 
pela mesma questão, acrescida da reflexão de querer ser a legítima Israel 
(ou Ismael para os muçulmanos) ou a Nova-Israel (na visão cristã). Foi este 
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desejo de triunfo teológico que marcou as guerras entre cristãos e 
muçulmanos nos últimos dois milênios pela conquista de Jerusalém. Não 
apenas um triunfo político, mas teológico. E quando o triunfo é teológico e 
simbólico, então não se trata de saber com quem fica Jerusalém, mas quem 
fica com D’us. E aí as negociações passam a ser de ordem psicológica, 
tendo como questão básica: De qual dos filhos Você gosta mais? 

Não haverá paz enquanto ambos, ou melhor, todos os lados 
interessados não forem derrotados. Uma derrota na expectativa de triunfo 
de todos é a única esperança da paz. Sempre foi. 

A praga do convencimento 

Entramos neste século com o papa tocando numa antiga ferida do 
mundo ocidental. Pedia perdão pelos crimes cometidos em “nome de D’us”. 
Nunca ficou tão politicamente claro o significado do terceiro mandamento 
“não tomarás o nome de teu D’us em vão”. Em particular foram lembrados 
os crimes cometidos a serviço da “verdade”: a intolerância e violência 
contra dissidentes, guerras religiosas; violência e abusos dos cruzados e os 
métodos cruéis utilizados pela Inquisição. 

Uma das lutas fundamentais dos “direitos humanos” é contra o desejo 
de “convencer” e “converter”. A ideia que norteia nossa civilização ocidental 
é que para um lado ter razão o outro tem que, necessariamente, estar errado. 

Conta-se que um rabino foi certa vez consultado sobre um litígio. Uma 
das partes envolvidas apresentou seu caso e o rabino aquiesceu: “você tem 
razão”. A outra parte também apresentou sua argumentação e o rabino 
reconheceu: “você também tem razão”. Seu assistente que o acompanhava, 
atônito, questionou o mestre: “isto é um litígio, como pode ser que este tenha 
razão e aquele tenha razão?”. O rabino concordou: “você também tem razão”. 

À primeira vista o rabino nos parece uma figura patética que 
concorda com qualquer argumentação. Num segundo olhar percebemos seu 
ensinamento acerca de uma “razão” que não é indivisível ou única. Para 
nossa dificuldade, a realidade é sempre composta de vários “certos”. A 
democratização do “certo” talvez seja o mais importante ato de cidadania e 
de espiritualidade de nossos tempos. 
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Mais importante talvez do que a memória e o julgamento do passado 
seja a capacidade de identificar em nosso tempo as atitudes que ainda hoje 
representam as forças do convencimento. Elas estão por todas as partes 
travestidas de intolerância. 

Os que “precisam convencer” são aqueles que acreditam que a vida é 
uma caminhada que deve chegar a algum lugar onde suas vivências e seus 
valores serão comparados às vivências e aos valores dos outros. Os que 
“não precisam convencer” não percebem a vida como um “megavestibular”. 
Não há primeiros colocados, nem sequer aprovados e reprovados por 
parâmetros externos e excludentes. Não há salvos e perdidos. Existe sim a 
possibilidade de não sofrer de desespero para todos os que vivam suas vidas 
com reverência, integridade e intensidade. 

Há neste mundo os que “vivem e deixam viver” e há no mundo os que 
precisam afirmar suas certezas provando e apontando o “outro” como errado. 
Um dia iremos concordar que só existe um parâmetro externo para definir o 
“certo” e o “errado”: certo é qualquer coisa que não queira convencer ou 
impor a vontade de um sobre o outro; “errado” é a postura do convencimento. 

Tanto o convencido quanto o que convence são perdedores. O 
julgamento da vida se baseia em duas listas de acusação: as ocasiões em 
que fomos convencidos e as ocasiões em que convencemos. Nossa 
identidade e nosso senso de presença são experimentados quando não 
estamos nem na condição de convencidos nem na de convencer. A própria 
alegria depende do quanto somos convencidos pelos outros e do quanto 
convencemos os outros. Quanto mais convencidos e convencemos, mais 
tristes e insatisfeitos nos tornamos; maior nosso senso de inadequação; 
maior nossa insegurança e maior o nosso medo. 

O convencimento nos rouba a vitalidade fundamental de nossa 
própria raiz e nos faz dependentes do outro para definir a nós mesmos. O 
convencimento é uma inveja dissimulada. Hospedeiro do mal, ele se instala 
em todas as áreas estagnadas e alienadas de nossa vida e lá deposita suas 
larvas. Podemos erradicar o “convencimento” do mundo com uma ação 
“sanitária” cuidadosa e organizada. Podemos nos educar a ponto de termos 
“tolerância zero” para com a intolerância. O reconhecimento dos erros do 
passado é um importante passo, mas apenas aumenta a responsabilidade. 
Isto porque a história julgará a todos não por sua consciência do erro, mas 
por sua capacidade de evitar repeti-lo. 




