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A Gnose Otimista é uma forma de pensamento filosófico-religioso 

na qual nada há que não seja Deus, já que Deus e a própria 

Manifestação não apenas se confundem, mas são uma e a mesma 

coisa. O termo gnose tem o sentido de “conhecer diretamente”  

e o otimismo se refere à intuição de que Deus não apenas está em 

tudo, mas é tudo, sendo todo o Universo um imenso organismo 

vivo. Assim, não há sentido, segundo esta forma de pensar-sentir, 

em qualquer tipo de exclusão aos ditos aspectos “negativos” da 

existência, nem parece filosoficamente coerente que somente com 

o afastamento e a rejeição do mundo material e do próprio 

homem possa-se chegar a Deus. 
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Gnose significa conhecer, e, enquanto filosofia religiosa (ou religião filosófica), 
implica em alcançar diretamente o conhecimento da Divindade e do significado da 
Vida e da Manifestação. Desse modo, na Gnose, o diálogo entre o ser humano e 
Deus, e a busca do êxtase e da iluminação, se dão por meio da intuição, sem a 
presença de intermediários, cultos, templos ou liturgias. 

Historicamente, a Gnose ou Gnosticismo se refere às diversas formas de cristianismo 
primitivo, o cristianismo dos primeiros séculos, uma religião de muitas seitas que foi 
quase apagada da memória pelos “Pais da Igreja” na instituição da ortodoxia e da 
Igreja como entidade política, dentre eles Irineu, Tertuliano, Clemente, Orígenes e 
Epifânio, o “Pai da Ortodoxia”. Em meados do século XX, várias descobertas, particu-
larmente a da biblioteca de Nag Hammadi no Egito trouxeram a público vários textos 
gnósticos, uma série de pergaminhos escritos principalmente em copta mas repre-
sentando provavelmente versões de originais gregos, onde foram recuperados 
inúmeros textos e evangelhos apócrifos, com destaque ao Evangelho de Tomé ou 
Quinto Evangelho, provavelmente o que mais se aproxima do chamado Evangelho 
das Sentenças, que teria sido, segundo pesquisas acadêmicas, o evangelho original 
ou proto-evangelho, contendo tão-somente as palavras de Jesus o Cristo, sem as 
histórias acrescentadas posteriormente pelos evangelistas. 

O fato de não haver unidade entre as diversas comunidades gnósticas que se estendiam 
da Ásia ao Egito fazia com que muitas destas seitas cultuassem textos cristãos associa-
dos a outros textos francamente não cristãos, que variavam desde o Timeu de Platão 
ao Corpus Hermeticum, hipoteticamente escrito por Hermes Trismegisto ou Hermes 
Três Vezes o Grande, fundador do Hermetismo e identificado com o deus egípcio da 
sabedoria, Thot, sendo, portanto, o hermetismo supostamente baseado em tradições da 
antiga religião egípcia, mas mais provavelmente representando um produto do sincre-
tismo greco-oriental típico do Império Romano. Nele, a visão de Deus, o renascimento 
e a libertação ou redenção da alma eram os objetos de busca, por meio do misti cismo, 
do êxtase e da meditação, e da magia e da astrologia, sendo encontrados também ele-
mentos gnósticos, particularmente no primeiro tratado, o Pimandro (ou Poimandros), 
um dos mais importantes documentos gnósticos não-cristãos.

No entanto, a cópia do Corpus Hermeticum, estranhamente encontrada juntamente 
com os pergaminhos gnósticos nas cavernas de Nag Hammadi, já era conhecida da 
civilização ocidental desde a Renascença, quando foi traduzida por Ficino a pedido 
de Cosimo de Médici. Não tão estranhamente, já que hoje se sabe que os textos 
herméticos foram escritos justamente entre o I e o III séculos da Era Comum, rep-
resentando, como já foi dito, uma espécie de filosofia grega popular na época, e se 
constituindo numa mistura de platonismo, neoplatonismo e estoicismo, com ele-
mentos e influências gregas, persas e egípcias. 

Foi Festugière quem cunhou os termos “gnose otimista” e “gnose pessimista” para 
designar a condição na qual na gnose pessimista (ou dualista) o mundo material é 
mal por si mesmo, e, assim como o próprio homem, carregado de pecado e ilusão, 
havendo um conflito eterno entre a matéria e o espírito, que são elementos 
antagônicos, de modo que apenas se afastando do mundo, se afastando da matéria, 
o homem poderia encontrar o mundo do espírito, ou seja, fundamentalmente, para 
encontrar Deus, o homem deve se desligar, se afastar, rejeitar a matéria, rejeitar o 
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corpo e rejeitar a própria vida em sociedade. Somente por meio deste afastamento 
pode-se alcançar a beatitude divina. 

Já na gnose otimista tudo é Deus. Deus é a própria Manifestação e não há nada 
passível de ser conhecido que não seja manifesto e, portanto, nada que não seja 
Deus. Não há, portanto, na gnose otimista, sentido na rejeição do quer que seja, não 
apenas como “obra de Deus”, mas sim como a própria Divindade Manifesta, já que 
tudo é Deus, e as dualidades, tais como o bem e o mal, o espírito e a matéria, e assim 
por diante, acabam por se tornar somente aspectos desta mesma Divindade. Não se 
trata apenas de ver Deus ou deuses em todas as coisas, numa espécie de panteísmo, 
mas sim de admitir que Deus, Manifestação e Universo são a mesma coisa e que, se 
passarmos a chamar somente de Manifestação a este Continente Absoluto, 
poderíamos ter eventualmente uma religião quase não religiosa. Na gnose otimista 
tudo é Vida, nada há que não esteja vivo, e, assim, a Morte simplesmente não existe. 
Analogamente, tudo é Movimento, e nada há que não esteja em constante trans-
formação. Além do Hermetismo, pode-se encontrar elementos da gnose otimista na 
Cabala, no Sufismo, na Teosofia e no Bhagavah Gita, dentre outros. 

No entanto, a Manifestação talvez não seja necessariamente infinita. A ciência nos 
mostra que o Universo (a Manifestação), se iniciou há cerca de 15 bilhões de anos a 
partir de uma grande explosão. Ora, o que existia antes desta explosão? A ausência de 
Manifestação? Talvez, embora não seja possível para a mente raciocinadora conceber 
o que seja a “inexistência”. De todo modo, se a Manifestação se iniciou há cerca de 15 
bilhões de anos, o conceito de sempiterno, ou seja, de algo que é infinito apenas em 
direção ao futuro, parece fútil; se a Manifestação teve um início é de se esperar que 
ela tenha também um fim. Assim, a manifestação é finita no Tempo. Analogamente, 
se havia um ponto, uma massa concentrada que explodiu e que deu origem a um 
Universo que se expande, muito bem, algo que se expande, se expande supostamente 
sobre o leito de alguma outra coisa. E o que seria esta outra coisa? Possivelmente 
aquela mesma coisa que existia no Tempo antes de se dar a grande explosão e de 
se iniciar a Manifestação. Isto então propõe um Universo finito também no Espaço.

O que haverá além disto, além desta Manifestação, (talvez novamente a simples aus-
ência de manifestação), é algo que não é possível saber. De todo modo, a gnose oti-
mista propõe que esta Manifestação, ou seja, Deus, seja tudo o que existe, e que, 
portanto, não haja nada que possa ser colocado do lado de fora da Divindade, não 
negando, entretanto, que Deus possa ser também a própria ausência de manifestação. 
Porém, no que podemos apreender, não há matéria versus espírito, há matéria e 
espírito que são fundamentalmente a mesma coisa, Manifestação, não havendo entre 
eles diferença essencial como gostaria a gnose dualista (ou pessimista). 

Cada ser humano é portador (ou é simplesmente) de uma centelha individualizada 
da Consciência Divina e pressente intuitivamente sua origem e sua natureza. Tem 
assim um anseio, mesmo que obscuro, de conhecer a sua própria natureza, a 
natureza do Universo Manifestado, e a natureza de Deus. Para isso necessita usar o 
livre-arbítrio que essa consciência individualizada lhe proporciona. Este conceito de 
matéria e espírito como sendo idênticos, faz com a gnose otimista seja uma forma 
de pensamento filosófico-religioso que não aceita exclusões, e que, aparentemente, 
torna filosoficamente insustentável a idéia de um “afastamento do mundo”.

na gnose otimista
tudo é Deus
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