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“Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância”. 
João 10,10 

  

“O Senhor quer servir-se de nós como seres vivos, livres e criativos”. 
Evangelii Gaudium  151 
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Elementos de uma antropologia cristã na Evangelii Gaudium 

Maria Regina Ribeiro Graciani 

 

Resumo 

 

Esta pesquisa apresenta um estudo acerca do ser humano sob a ótica da antropologia 

cristã. E vai apontar que é por meio do mistério central da vida de Jesus Cristo, o Filho 

de Deus Vivo, em sua Encarnação, Paixão, Morte e Ressurreição, que se desvela o 

desígnio divino para a humanidade. A fé cristã acredita que o encontro entre Deus e o 

humano acontece de forma insuperável em Jesus Cristo e, que, por intermédio dEle e da 

graça do Espírito, o ser humano tem a possibilidade de uma conformação a Deus e à 

participação em sua vida divina. A relação com Deus é fundamental para a realização de 

cada homem, de cada mulher e da humanidade toda. 

Na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, Papa Francisco faz um balanço do estado 

em que a humanidade se depara hoje e faz um convite para um retorno e 

aprofundamento no encontro com Jesus Cristo. Propõe que a alegria, na força do 

Ressuscitado, esteja presente na prática da lei do amor e resplandeça mais na vida 

cotidiana dos cristãos e a partir deles para a sociedade.  

A mensagem de vida proclamada e vivida há vinte e um séculos pelos seguidores do 

Mestre continua presente na pregação e na existência dos cristãos nos dias de hoje. É a 

Alegria do Evangelho que ilumina e dá sentido à vida humana, conforme atestam as 

Sagradas Escrituras: “Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 

10,10). 

 

 

Palavras-chave: Jesus Cristo, ser humano, Evangelii Gaudium, Papa Francisco, 

dignidade humana. 



Anthropological-Christian Perspectives 

Elements of a Christian anthropology in Evangelii Gaudium 

Maria Regina Ribeiro Graciani 

 

Summary 

 

This research presents a study of the human being from the perspective of Christian 

anthropology. It is through the central mystery of the life of Jesus Christ, the Son of the 

living God, in his Incarnation, Passion, Death and Resurrection, which reveals the 

divine plan for humanity. The Christian faith points out that the encounter between God 

and human happens unsurpassed way in Jesus Christ and, through Him, and the grace of 

the Spirit, the human being has the possibility of conformity to God and to share in his 

divine life. The relationship with God is essential for the achievement of every man, 

every woman and all mankind. 

 

In the Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, Pope Francis makes a swing state in 

which humanity faces today and is an invitation for a return and deepening the 

encounter with Jesus Christ. It proposes that the joy, the strength of the Risen Lord, is 

present in the practice of the law of love and shine more in the daily life of Christians 

and from them to the society. 

 

The message of life proclaimed and lived for twenty-one centuries by Master's 

followers still present in preaching and life of Christians today. It is the joy of the 

Gospel that illuminates and gives meaning to human life, as evidenced by the Holy 

Scriptures: "I have come that they may have life and have it abundantly" (Jo 10,10). 
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Introdução 

 

 Este trabalho coloca o dom da verdade cristã acerca da vida humana como 

principal objeto de estudo dado o seu valor como resposta que imprime efetivamente 

uma orientação à existência de todo homem e de toda mulher.  

 A proposta desta pesquisa é expressar que foi o próprio  

“Deus quem colocou no coração de cada homem e de cada mulher o 

desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de O conhecer a 

Ele, para que, conhecendo-O e amando-O, possa chegar também à 

verdade sobre si próprio (cf. Ex 33,18; Sl 27, 8-9; 63, 2-3; Jo 14,8; 1Jo 

3,2)” (FR - prólogo). 

 

 A metodologia empregada se dará por meio da análise de autores de livros, 

artigos de revistas, bem como de textos e documentos do Magistério da Igreja - de 

modo todo particular, a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium -, convergindo para o 

tema central.   

 Três capítulos estruturam este trabalho.  

 O primeiro capítulo reúne análises no âmbito antropológico-teológico a respeito 

da vida humana: o ser humano é criado e chamado à plena realização de sua identidade 

à imagem e semelhança de Deus. Para a fé cristã, Jesus Cristo é a imagem de Deus 

(2Cor 4,4; Cl 1,15) e ao ser humano cabe ser imagem de Cristo. E nisto se resume a 

grande tarefa da humanidade: “crescer à estatura de Cristo” (cf. Ef 4,13), desafio só 

possível de ser almejado sob a graça do Espírito. 

 No segundo capítulo, em uma aproximação da Evangelii Gaudium, o 

pensamento cristão acerca do ser humano é apresentado ao lado das interpelações que 

Francisco faz nesta primeira Exortação de seu pontificado. O Papa preocupa-se com as 

limitações humanas da Igreja e com o sofrimento das pessoas em face das grandes 

transformações do tempo atual. Aponta, ainda, as nefastas consequências do desrespeito 

à dignidade humana e da negação da primazia do ser humano, nas realidades atuais, que 

resultaram na profunda crise antropológica do mundo contemporâneo (EG 55). Segundo 

o Documento, a orientação antropológica atual reduz a vida humana apenas a uma de 

suas necessidades: o consumo; e o ser humano passa a ser visto apenas como bem de 

consumo (EG 53). A ambição do ter toma o lugar do ser. Cria-se a cultura do 

descartável. Criam-se novos ídolos (EG 56). 
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 Papa Francisco faz então fortes exortações à Igreja, Povo de Deus, no sentido de 

“não deixar roubar a alegria da evangelização” (EG 83), “não deixar roubar a 

esperança” (EG 86), “não deixar roubar o Evangelho” (EG 97). O Pontífice alerta que é 

preciso o retorno a uma ética propícia ao ser humano, onde todos são chamados a uma 

proposta que humanize, dê glórias ao Criador (EG 90).  

 É por meio da profunda convicção na dignidade da pessoa humana e do bem 

comum (EG 65) que a Igreja, sujeito da evangelização, é convidada a ser a alegria do 

Evangelho em um dinamismo missionário que leve sal e luz ao mundo (EG 81).  

 O terceiro e último bloco da dissertação abordará aspectos do projeto que Deus 

oferece em Jesus Cristo à humanidade: a salvação. O ideal cristão, que traz o selo do 

Cristo encarnado, crucificado e ressuscitado, deve levar à promoção da solidariedade, da 

fraternidade e do desejo do bem, da verdade e da justiça na sociedade humana. É 

preciso que o imenso amor de Deus à humanidade – inspirado por Deus feito homem – 

(EG 76) seja levado ao conhecimento de todos, para a promoção da vida de todos.  

 A inspiração para este projeto de pesquisa se deu a partir dos ensinamentos do 

próprio Papa Francisco. Em sua homilia durante viagem a Lampedusa (Itália), pouco 

antes da vinda ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude, em julho de 2013, 

Francisco lamentou a rota de morte de que foram vítimas imigrantes africanos à ocasião. 

Levados a abandonar suas nações de origem, por consequência das difíceis situações de 

vida, ao buscar melhores condições para si e suas famílias, eles acabam se submetendo 

às quadrilhas de tráfico humano que exploram sua miséria, e colhem como fruto, não 

raras vezes, a morte no mar Mediterrâneo. 

 O Papa lançou, então, uma provocativa reflexão acerca da indiferença com que 

fatos semelhantes são vistos na sociedade atual, onde a cultura do bem-estar leva cada 

um a pensar somente em si mesmo, e torna grande parte da humanidade insensível ao 

grito do outro. Ao apontar o que denominou “globalização da indiferença”, Francisco 

faz uma analogia com a figura do “Innonimato” – aquele que não se pode nomear -, de 

Alessandro Manzoni, escritor e poeta italiano do século XIX. Em sua conclusão, esta 

nefasta globalização torna-nos a todos “inonimados”, responsáveis sem nome nem 

rosto.  

 À luz da Palavra divina, o Santo Padre continua sua reflexão, apontando a 

primeira pergunta que Deus faz ao homem depois do pecado: “Onde estás, Adão?” (Gn 

3,9) e vai dizer que “Adão é um homem desorientado, que perdeu o seu lugar na 

criação, porque presume que vai tornar-se poderoso, poder dominar tudo, ser Deus”. E 
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quebra-se a harmonia, o homem erra; e o mesmo se passa na relação com o outro, que já 

não é o irmão a amar, mas simplesmente o outro que perturba a minha vida, o meu bem-

estar. 

 E Deus coloca a segunda pergunta: “Caim, onde está o teu irmão?” (Gn 4,9). O 

sonho de ser poderoso, ser grande como Deus, ou melhor, ser Deus, leva a uma cadeia 

de erros que é cadeia de morte: leva a derramar o sangue do irmão! 

 Assim, estas duas perguntas continuam ressoando, também hoje, com toda a sua 

força: é a Palavra de Deus sempre atual. Francisco, então, lança um forte apelo às 

consciências para que cada um e todos se perguntem a respeito da atenção dada ao 

mundo criado por Deus. É esta a desorientação que tal falta de atenção acarreta. É esta a 

tragédia da humanidade hoje: a falta de acolhimento, de compreensão, de solidariedade 

a que ele denominará “globalização da indiferença”. 

 A tradição cristã responde a estas questões tendo como centro a pessoa de Jesus 

de Nazaré, o Cristo. Revelado como o próprio Deus em condição humana, Ele torna-se 

o paradigma de vida humana para todos e cada um. Ele expressa a realização total das 

potencialidades humanas com as quais o Criador dotou a existência humana.  

 Jesus é a nova humanidade, o novo Adão “no qual todos receberão a vida” (1 

Cor 15,22). Para o Apóstolo Paulo, Cristo é o humano perfeito, nele encontra-se a 

“medida da estatura da plenitude” (cf. Ef 4,13). Assim, cada um é chamado a buscar 

essa medida, essa estatura do humano perfeito. 

 A revelação em Cristo do mistério de Deus é também a revelação da vocação 

humana. Esta revelação ilumina a dignidade e a liberdade pessoal do homem e da 

mulher, bem como a intrínseca sociabilidade da vida humana. “Ser pessoa à imagem e 

semelhança de Deus comporta [...] um existir em relação, em referência a outro ‘eu’” 

(MD, 7). A capacidade de abertura, de comunicação e de comunhão, próprias do ser 

humano, foram nele totalmente realizadas. É Jesus quem “revela plenamente o homem a 

si próprio. O homem que quiser compreender-se profundamente [...] deve aproximar-se 

de Cristo.” (RM, 2). 

 É preciso sublinhar que, neste caminho, o despojamento faz parte. Jesus Cristo, 

que é Deus, se despoja de sua glória. Paulo explicita: Cristo Jesus, que era Deus, 

despojou-se de si mesmo, esvaziou-se e se tornou como nós e nesse “rebaixar” chegou 

até a morte, e morte de cruz (cf. Fl 2,6-8).  

 Desta forma, este trabalho coloca o pensamento cristão a respeito do ser humano 

como principal objeto de estudo dado que “o mistério do homem se esclarece no 
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mistério do Verbo de Deus encarnado”.
1
 Em outras palavras, “Cristo manifesta 

plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre sua altíssima vocação” (GS 22). 

É através deste princípio que toda a antropologia teológica cristã vai conceber o ser 

humano: é Jesus Cristo quem mostra o que é o homem e apresenta a dignidade de sua 

vocação. É somente através deste paradigma - Jesus Cristo, o homem perfeito – que se 

pode conhecer o que o homem e a mulher foram chamados a ser. Nesse sentido, orienta 

a Gaudium et Spes: “todo aquele que segue a Cristo, o homem perfeito, torna-se ele 

também mais homem” (GS 41). Assim, ser cristão significa crescimento em Cristo, 

crescimento em humanidade. É ser humano em maior plenitude.  

 Dessa forma, o presente estudo abordará um ponto essencial para se chegar à 

alegria do Evangelho: “a convicção na dignidade da pessoa humana e do bem comum” 

(EG 65). Trata-se da convicção cristã na dignidade ampla de toda e qualquer pessoa 

humana, livre de identificações adicionais de raça, gênero, religião ou estado 

sociocultural. É aquela silenciosa certeza de que a vida humana tem um sentido maior, 

porém, não de forma isolada, autorreferenciada no dizer do Papa, mas em íntegra 

relação nos vínculos interpessoais, com Deus e com o Universo.  

  A prática cristã no mundo deve mostrar nas ações cotidianas o espírito que 

anima cada cristão na vivência pessoal e em comunidade, em sociedade: ser presença de 

Jesus, continuando sua obra, seguindo a Jesus, caminhando por sua estrada. Este é o 

centro e a essência que desde sempre animaram a Igreja: Deus, que manifestou seu 

imenso amor em Cristo morto e ressuscitado (EG 11). 

 Para o presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova 

Evangelização, Dom Rino Fisichella, presente na coletiva de imprensa de apresentação 

da Evangelii Gaudium, no Vaticano, o “Papa Francisco infunde coragem e provoca um 

olhar adiante, apesar do momento de crise, fazendo, uma vez mais, da Cruz e da 

Ressurreição de Cristo a ‘bandeira da vitória’”. O arcebispo explicou ainda que, 

prolongando o ensinamento da Evangelii Nuntiandi, de Paulo VI, Francisco coloca, no 

centro, a pessoa de Jesus Cristo, primeiro evangelizador que, hoje, chama cada um a 

participar da sua obra de salvação.
2
 

                                                           
1
 LADARIA, Luis F. Introdução à Antropologia Teológica. São Paulo: Loyola, 2013, p. 28. 

2
 MARÇAL, Jessica. Vaticano apresenta primeira Exortação Apostólica do Papa Francisco.  Disponível em: 

<http://papa.cancaonova.com/vaticano-apresenta-primeira-exortacao-apostolica-de-francisco>.   Acesso 

em 23 de março de 2015, 15h50. 

 

http://papa.cancaonova.com/vaticano-apresenta-primeira-exortacao-apostolica-de-francisco
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 Um dos convites feitos pelo Papa, logo no início da Exortação, é para que todo 

cristão renove o seu encontro pessoal com Cristo ou, então, que se deixe encontrar por 

ele, buscando-o sem cessar. “Quem arrisca, o Senhor não o desilude; e, quando alguém 

dá um pequeno passo em direção a Jesus, descobre que Ele já aguardava de braços 

abertos a sua chegada” (EG 3). E assim, a quem se deixar conduzir por Jesus Cristo e 

seu projeto salvífico, a alegria evangélica, o próprio Cristo, vai sustentar o ser humano 

em sua existência atual para um crescimento em direção à plenitude escatológica. 

Apresentar perspectivas desta realidade é o intuito desta pesquisa.  
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CAPÍTULO I 

Ser humano: ser capaz de Deus 

 

1.1  Considerações iniciais 

 “Que é o homem, para dele te lembrares, e um filho de Adão, para vires visitá-

lo?” (Sl 8,5), pergunta o salmista em sua oração para, logo a seguir, apontar uma 

possível resposta: [...] “e o fizeste pouco menos do que um deus, coroando-o de glória e 

beleza. Para que domine as obras de tuas mãos sob teus pés tudo colocaste” (Sl 8,6-7). 

 Com estas palavras, o salmista se interroga sobre a grandeza humana em sua 

fragilidade e, ao mesmo tempo, mistério e paradoxo que impressionaram os pensadores 

de todos os tempos.
3
  Diante da ilimitada grandeza dos céus, aparece ao salmista a 

desproporcionada pequenez do homem; todavia, nessa desproporcionada pequenez, há 

algo que o torna pouco inferior aos deuses e superior a todas as outras coisas criadas.
4
 O 

narrador bíblico contempla primeiramente sua própria insignificância dentro de um 

universo imenso mas, a seguir, reconhece a grandeza do papel atribuído por Deus ao ser 

humano.
5
 

 A pergunta “Quem é o homem”? aponta uma questão existencial cuja resposta 

norteará a própria vida. Variados enfoques darão múltiplas respostas, já que há diversas 

concepções acerca do ser humano. Pode-se vislumbrá-lo como produto de uma evolução 

biológica, a partir do reino animal. É, contudo, o único ser vivo que indaga sua própria 

natureza, que tem consciência de si mesmo, e que busca a compreensão do universo que 

o cerca.
6
 

 A ciência calcula que em nosso planeta haja mais de trinta milhões de espécies 

de vida, mas até agora só foram classificadas por volta de três milhões de espécies, 

dentre elas a espécie humana, cuja população conta atualmente com algo em torno de 

mais de sete bilhões de pessoas.
7
 

                                                           
3
 LADARIA, Luis F.. Introdução à Antropologia Teológica. São Paulo: Loyola, 2013, p. 49.  

4
 DI SANTE, Carmine. Responsabilidade. O eu – para – o outro. São Paulo: Paulus, 2005, p. 36. 

5
 KRAUSS, Heinrich; KÜCHLER, Max. As Origens. Um estudo de Gênesis 1-11. São Paulo: Paulinas, 

2007, p.49. 
6
 ZILLES, Urbano. Antropologia Teológica. São Paulo: Paulus, 2011, p. 11 

7
 Cf. Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/10/populacao-mundial-chega-7-bilhoes-de-

pessoas-diz-onu.html. Acesso em 15 de Abril de 2015, 14h50. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/10/populacao-mundial-chega-7-bilhoes-de-pessoas-diz-onu.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/10/populacao-mundial-chega-7-bilhoes-de-pessoas-diz-onu.html
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 Note-se que, se por um lado, dentro desse amplo leque de biografias e de 

existências individuais, é impossível traçar com facilidade um denominador comum, há, 

contudo, uma singularidade própria inerente a cada uma delas. 

 No decurso da história, o ser humano elaborou muitas autoimagens buscando 

alcançar a melhor descrição do sentido de sua existência. A cada dia, o homem alarga o 

horizonte de seu conhecimento, no entanto, sua existência ainda lhe permanece 

enigmática, hoje como outrora.  

 Tal aspecto enigmático já foi expresso pelos gregos no mito da esfinge de Tebas. 

Contam os gregos que, diante da cidade de Tebas, estava sentada uma esfinge, um 

daqueles seres com corpo de animal e cabeça de homem, e que desafiava os que 

passavam: “Decifra-me ou devoro-te”. Dirigia sempre a mesma pergunta a todos: “O 

que é que pela manhã anda com quatro pernas, ao meio-dia com duas e à tarde com 

três?” Devorava todos os que não sabiam a resposta. Certo dia o rei Édipo passou por lá 

e logo que a esfinge fez a tradicional pergunta, ele respondeu: “É o homem. Como 

criança, engatinha sobre mãos e pés; como adulto anda ereto nas duas pernas; na 

velhice, apoia-se numa bengala, a terceira perna”. Ao ouvir esta resposta, a esfinge 

precipitou-se para o abismo e o rei Édipo teve o caminho livre para adentrar a cidade.
8
  

 Conta-nos, ainda, a história que na entrada do templo de Apolo, em Delfos, 

estava escrito o epigrama: “Conhece-te a ti mesmo!”. Desde a Antiguidade, era uma 

exigência religiosa e moral importante. Tinha um sentido religioso específico, de tomar 

consciência da diferença entre o homem e Deus, de reconhecer o maior poder dados aos 

deuses e seguir seus ensinamentos, aceitando o destino dado por eles.
9
 O homem 

confronta-se com o divino.  

 Desde Sócrates, o conhecimento de si mesmo é a mais alta meta da indagação 

filosófica. Na Apologia, Sócrates diz que “uma vida que não é examinada não vale ser 

vivida” (37e).
10

 O homem está sempre à procura de si mesmo. E este é, ao mesmo 

tempo, seu privilégio e sua obrigação fundamental.  

 O indivíduo humano, portanto, é sujeito, é pessoa que se afirma, falando de si no 

pronome da primeira pessoa do singular: “eu”.
11

 A experiência de si mesmo é básica 

para qualquer atividade humana. A existência do eu não precisa e não pode ser provada 
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logicamente, objetivamente.
12

 Todo indivíduo é consciente de sua identidade individual, 

a qual o senso comum expressa com o pronome “eu”.  

 A capacidade humana para conhecer e para saber que conhece é definida como 

consciência. Do ponto de vista psicológico, a consciência é o sentimento da própria 

identidade; é o eu, um fluxo de estados corporais e mentais, que retém o passado na 

memória, percebe o presente pela atenção e espera o futuro pela imaginação e pelo 

pensamento. O eu é o centro ou a unidade de todos estes estados psíquicos.
13

 

 Das várias ciências que estudam o ser humano, a psicologia é aquela que busca 

compreender sua formação e seu desenvolvimento emocional. Considera que todas as 

pessoas são dotadas de um arcabouço de emoções, sentimentos e reações mentais 

conscientes e inconscientes – o psiquismo – que acompanha o ser humano desde o seu 

nascimento e influencia a formação de sua personalidade.  

 A afirmação de Descartes “penso, logo existo” é talvez a mais famosa da história 

da filosofia. Surgida pela primeira vez em 1637, tal afirmação sugere que pensar e ter 

consciência de pensar são os verdadeiros substratos da existência que definem o ser 

humano.
14

 

 Pascal também define o pensamento como “algo que brilha no rosto do homem e 

o constitui superior a toda a natureza”, como afirma em uma de suas célebres passagens: 

 “O homem não é mais que um caniço, o mais frágil de toda a natureza, 

mas é um caniço pensante. Não é preciso que o universo inteiro se 

arme para aniquilá-lo: um vapor, uma gota d’água é suficiente para 

matá-lo. Todavia, ainda que o universo o esmagasse, o homem seria 

ainda sempre mais nobre do que aquilo que o mata, a partir do 

momento que ele sabe que morre e sobre a vantagem que o universo 

tem sobre ele; o universo não sabe nada. Toda a nossa dignidade está, 

portanto, no pensamento. É em virtude dele que devemos nos elevar, e 

não no espaço e na duração que saberemos preencher. Trabalhemos, 

portanto, para pensar bem: eis o princípio da moral” (Pensamentos, n. 

264).
15

 

 Para o neurologista Damásio, porém, “no princípio foi a existência e só mais 

tarde chegou o pensamento. Existimos e depois pensamos e só pensamos na medida em 

que existimos.” No dizer de Damásio, este é o erro de Descartes: a separação abissal 
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entre o corpo e a mente, a separação das operações mais refinadas da mente, para um 

lado, e da estrutura e funcionamento do organismo biológico para o outro.
16

 

 
A ideia cartesiana de uma mente separada do corpo, de uma mente 

desencarnada, pode ter contribuído para se abandonar a abordagem orgânica da mente-

no-corpo, que predominou na Medicina, desde Hipócrates
17

 até o Renascimento.  E 

pode estar subjacente ao modo de pensar de muitas ciências e culturas até hoje. 

 “Versões do erro de Descartes obscurecem as raízes da mente humana 

em um organismo biologicamente complexo, mas frágil, finito e 

único; obscurecem a tragédia implícita no conhecimento dessa 

fragilidade, finitude e singularidade. E, quando os seres humanos não 

conseguem ver a tragédia inerente à existência consciente, sentem-se 

menos impelidos a fazer algo para minimizá-la e podem mostrar 

menos respeito pelo valor da vida”.
18  

 Para o salmista, a diferença entre o humano e o não humano deve ser rastreada 

não em sua natureza racional, como o querem Descartes, Pascal e a cultura ocidental, e 

sim em sua estrutura responsorial em sujeito que, do mundo, responde a Deus.
19

  

 A questão acerca do sentido da vida não é de hoje ou de ontem, mas de sempre, 

já que é humana e diz respeito a todo homem e toda mulher em sua condição de ser 

humano. A resposta que cada um dá a essa questão é, na maior parte das vezes, 

existencial. A vida responde à vida. Mas há um momento em que, diante dessa questão, 

a vida pede uma resposta pessoal e pensada.
20

 

 Esta é a tarefa tanto da antropologia filosófica como da teológica: contribuir para 

a autocompreensão do homem, para a unidade do ser humano. É ajudar a conduzir o ser 

humano aberto ao reconhecimento autêntico da alteridade: a do universo, a do outro, a 

de Deus e também a sua própria. Um ser humano consciente de que recebeu a vida de 

um outro, o acolhe em espírito de reconhecimento, e abre as mãos e o coração para a 

justiça, a solidariedade e a partilha.
21
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 A teologia judaico-cristã pode ser entendida como uma reflexão sobre Deus. 

Como ciência, procura sistematizar o que Deus revela de si mesmo e é acolhido pelo 

homem, na fé. Este é o estatuto epistemológico característico da teologia por conta da 

singularidade de seu objeto de estudo e de sua própria forma de indagação. Em sua 

própria comunicação, “o divino explana seu mistério, embora sem esgotá-lo e, 

simultaneamente, dá chaves que esclarecem o mistério da realidade humana”.
22

 Assim, 

acaba remetendo invariavelmente ao humano, ao caminhar histórico da humanidade.  

 As grandes preocupações do ser humano – a busca do sentido para sua 

existência, as confrontações com a precariedade de seus condicionamentos sociais, 

políticos, econômicos, a limitação da condição humana, a assimilação da fronteira da 

morte – recebem uma nova perspectiva de formulação e de resolução a partir da 

presença do divino.  Portanto, uma valência antropológica é inseparável das afirmações 

teológicas.
23

 A teologia, assim, aproxima-se da questão antropológica de forma notável. 

Este é o tema transversal que buscaremos apresentar nesta dissertação.  

 A estima pelo antropológico conquistou espaço no desenvolvimento recente da 

teologia e conseguiu cristalizar-se em manifestações magisteriais tão importantes como 

a Gaudium et Spes onde “nada há verdadeiramente humano que não encontre eco no 

coração da Igreja” (GS 1).  

 A pergunta antropológica se tornou incisiva nas circunstâncias atuais, que 

adquiriu matizes de uma crise epocal: “O que é o homem? Qual o sentido da dor, do 

mal, da morte que, apesar de tantos progressos ainda subsiste? Que valor têm as vitórias 

alcançadas a tão alto preço? O que o homem pode dar à sociedade? O que pode esperar 

dela?” (GS 10). O que haverá após esta vida? Estas perguntas fundamentais 

caracterizam o percurso do viver humano.   

 Por meio da Gaudium et Spes, os Padres conciliares apresentam aquilo que a 

Igreja, à luz da centralidade da fé em Cristo – humano e divino – compreende do 

mistério do humano. Ao lançar a pergunta “o que é o homem?” (GS 12), o documento 

aponta que as variadas e contrárias respostas que o ser humano emitiu e continua 

emitindo a respeito de si são causa de hesitação e angústia para o próprio humano. E 

afirma que a verdadeira condição humana - onde se reconhecem fraquezas e ao mesmo 

tempo dignidade e vocação divinas – está na imagem viva do próprio Deus, expressa de 
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modo definitivo em Cristo. Ao revelar o mistério do Pai e de seu amor, Cristo desvela 

também plenamente o homem ao homem e lhe faz conhecer sua altíssima vocação (GS 

22).  É tal verdade que dirá quem é o ser humano e concomitantemente ao que ele é 

chamado.  

 Para a fé cristã, o ser humano está marcado por esta relação com Deus - relação 

de amor e de paternidade que Deus quer estabelecer com todos os seres humanos em 

Jesus Cristo, seu Filho. É somente à luz desta relação da pessoa com Deus, última e 

mais profunda dimensão do ser humano, que se tem a medida exata do que somos: 

objeto privilegiado do amor de Deus, a única criatura da Terra que Deus quis por si 

mesma (GS 24), e que, no mais profundo de seu ser, foi chamada à comunhão de vida 

com o próprio Deus.
24

 

 A orientação que se dá à existência, ao convívio social e à história dependem, 

em grande parte, das respostas dadas a tais questões sobre o lugar do ser humano na 

criação e na sociedade. A busca da verdade sobre o significado profundo do existir 

humano é capaz de oferecer direção e plenitude à vida, já que empenha a pessoa em 

uma resposta que mede a profundidade de seu compromisso com a própria existência.
25

 

 João Paulo II dirá:  

“Quando o porquê das coisas é indagado a fundo em busca da 

resposta última e mais exaustiva, então a razão humana atinge o seu 

ápice e se abre à religiosidade. Com efeito, a religiosidade representa 

a expressão mais elevada da pessoa humana, porque é o ápice da sua 

natureza racional. Brota da profunda aspiração do homem à verdade, e 

está na base da busca livre e pessoal que ele faz do divino”.
26

 

   

 É nessa direção que o Papa Francisco deseja mobilizar o cristão, e não só, mas 

todo homem de boa vontade: a partir de um dinamismo profundo despertado ao 

encontrar-se com o Evangelho, há um movimento interior, provocado pelo encontro 

com Cristo, que revela como o Evangelho é força viva, não prioritariamente uma teoria 

que convence intelectualmente. “Deus é vida mobilizadora, é centro que irradia alegria, 

e assim impele para adiante e faz avançar (EG 3-4).”
27
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 É a alegria vivida no meio das pequenas coisas da vida cotidiana, como resposta 

ao amoroso convite de Deus: “Meu filho, se tens com quê, trata-te bem [...]. Não te 

prives da felicidade presente” (Sr 14,11.14) (EG 4). Assim, há uma indicação clara de 

que Deus é aquele que devolve o sentido da vida, é fonte de alegria. Uma das 

experiências mais genuínas desta relação com Deus é a alegria, que motiva para uma 

vida nova em relação a si mesmo, ao próprio Deus, ao próximo, e à criação. Não se 

sobrevive sem os outros, sem a natureza, sem o cosmos. 

 “No início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o 

encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte e, 

desta forma, o rumo decisivo”, definirá Bento XVI (DCE 1). Este é o centro do 

Evangelho e é o convite feito por Francisco logo no início da Evangelii Gaudium: que 

todo cristão renove o seu encontro pessoal com Cristo ou, então, que se deixe encontrar 

por Ele, buscando-O sem cessar.  

 E ainda, “o encontro com o Deus de Jesus Cristo, uma Transcendência que não 

destrói o ser humano em sua humanidade, mas ao contrário, leva-o para além de si 

mesmo, a ultrapassar-se”
28

, como descrito na mesma Exortação:  

“Chegamos a ser plenamente humanos quando somos mais do que 

humanos, quando permitimos a Deus que nos conduza para além de 

nós mesmos, a fim de alcançarmos o nosso ser mais verdadeiro” (EG 

8). 

  Na Evangelii Gaudium, a preocupação com o ser humano concreto ocupa um 

lugar central. A primazia que toda pessoa humana tem é colocada como critério que 

deveria dinamizar todas as dimensões da vida humana pessoal e comunitária assim 

como social, política e econômica.  

 Na visão de Pedrosa-Pádua
29

, a dimensão antropológica da Exortação pode ser 

expressa sob três aspectos mais explícitos: 

- a noção de pessoa como intersubjetividade; 

- a primazia do ser humano nos processos socioeconômicos; 

- a visão do ser humano como um ser que se narra e é narrado 

por Deus.  

 É tal característica antropológica que apontaremos ao longo da dissertação. 
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1.2 Elementos de uma antropologia bíblica 

 A compreensão do homem como “imagem de Deus” é central para uma leitura 

cristã do ser humano e é o cerne da antropologia veterotestamentária,
30

 cuja passagem 

fundamental se encontra em Gn 1,26s: “Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem, 

como nossa semelhança [...] Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele 

o criou, homem e mulher ele os criou.”  

 Dentro dos moldes do amplo conjunto da história da salvação, o homem aparece 

como fim e cume da criação. Como vértice de uma pirâmide cosmológica, o homem 

tem uma relação sui generis com Deus.  

 A fé de que o mundo em sua forma concreta seria a obra de um Deus criador une 

as religiões monoteístas. Ideias criacionais condensadas em mitos já existiam entre 

povos antigos. As perguntas a respeito do mundo e da vida humana – de onde, por que, 

para onde – são comuns a todos os sistemas religiosos.
31

 

 Na história de fé de muitos povos encontram-se, desde tempos remotos, relatos 

sobre a origem divina da existência e o fato de as coisas e os seres humanos serem como 

são. Tais relatos podem ser entendidos como tentativas de resposta por um possível 

“plano”, por um “espírito ordenador” na confusão dos fenômenos no mundo que 

acompanha e cerca cada um dos seres. O assombro ante a existência, “a admiração 

sobre o fato de as coisas serem como são possibilita a experiência de Deus por meio da 

experiência do mundo”.
32

 

 Em nítida oposição às religiões do Egito e da Mesopotâmia, onde os homens 

eram considerados descendentes imediatos dos deuses, o texto de Gn 1,26s traça um 

limite bem definido: a semelhança com Deus distingue o ser humano de todas as demais 

criaturas, juntamente com o qual pertence a um mundo diferente e superior. Ao mesmo 

tempo, separa-o fundamentalmente de Deus, cuja transcendência é absoluta, daí a 

imagem. Em outras palavras: não possui a mesma essência que Deus, mas lhe é 

semelhante.
33

 

 A história da relação do ser humano com Deus é uma história de amor, que 

comporta encontros e desencontros, onde, por meio do ato criador e do dom de si 
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mesmo, Deus é o ator principal, mas não único ator. Ele “torna possível a liberdade do 

homem, sustenta sua dignidade e encoraja sua parceria em um projeto de humanidade 

solidária, garantindo o sonho utópico de uma plenitude possível”.
34

 Também o ser 

humano tem seu papel nessa história. Para isso é que ele foi criado à “imagem de 

Deus”: para ser seu interlocutor e deste modo levar adiante um diálogo com seu Deus.  

 A criação é o primeiro dos gestos de amor que Deus prodigalizará a partir de 

então. Um amor que dá o ser ao mundo.
35

 

 A bela passagem do livro da Sabedoria fornece com nitidez a chave 

interpretativa do conceito bíblico de criação: 

“Sim, tu amas tudo o que criaste, 

não te aborreces com nada do que fizestes; 

se alguma coisa tivesse odiado, não a terias feito. 

E como poderia subsistir alguma coisa, 

se não a tivesse querido? 

Como conservaria sua existência, se não a tivesses chamado? 

Mas a todos poupas, porque são teus: 

Senhor, amigo da vida!” (Sb 11, 24-26). 

 

 O homem - a pessoa singularizada e a comunidade humana – realiza este destino 

icônico
36

, deiforme, ao longo de uma sequência de marcos que a Sagrada Escritura vai 

descrever como: 
37

 

- imagem formada (doutrina da criação) 

- imagem deformada (doutrina do pecado) 

- imagem reformada (justificação e graça) 

- imagem consumada (escatologia). 

 A noção bíblica de criação não se refere exclusivamente à pergunta pela origem 

do universo e de tudo o que o habita. Ela denota a ação de dar princípio à realidade, mas 

também a ação restauradora e consumadora dessa mesma realidade. Assim, Deus cria 

quando: 

- chama à existência os seres que não existem; 

- sustenta as criaturas na existência e as refaz; 

- conduz essa criação à plenitude do ser e de sentido – que é a 

salvação.
38
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 Cada uma dessas acepções destaca um atributo divino: o amor. Deus cria e salva, 

ou ainda, Deus cria para salvar.
39

 É precisamente este traço que se destaca em Sb 11,24-

26: “Sim, tu amas tudo o que criaste... Senhor, amigo da vida!”. 

 Além do que diz respeito ao Criador, o texto também relata algo importante que 

concerne à criatura: “esta só subsiste porque Deus assim quer, e se conserva porque ele 

a chamou, de modo que “tudo é seu””
40

. A noção bíblica de criação implica uma relação 

de dependência absoluta da criatura em relação ao Criador. A realidade surgida do puro 

e gratuito amor divino não tem em si mesma a razão de sua existência. Não existe por si 

ou para si mesma, mas por e para tal amor que lhe deu graciosamente o ser.
41

 

 Uma leitura atenta da primeira narrativa da criação (Gn 1,1-2,4a) permite situar 

Deus e o ser humano em relações mútuas, sem concorrência, pois esta supõe o desejo de 

exercer domínio sobre o outro, enquanto o texto propõe exercê-lo sobre si mesmo, para 

abrir espaço para a alteridade.  

“Tal é a imagem de Deus à semelhança do qual é criado o ser humano. 

O respeito a esta alteridade é a tal ponto essencial para a vida que o 

narrador do relato das origens (Gn 1-11) consagra suas três mais 

célebres páginas à ilustração das consequências mortíferas da 

transgressão dessa lei da vida: a falta de Adão e Eva, o assassinato de 

Caim e a Torre de Babel.”
42

 

 O relato da criação do universo (Gn 1,1-2,4a), além de revelar a primeira 

imagem bíblica de Deus – poder criador – vai apresentar que, no sétimo dia, Deus 

completa sua obra (Gn 2,2) e descansa. Ele se mostra assim “mais forte que sua força, e 

esta é a definição da doçura de Deus”
43

.  A criação culmina nesta imagem de doçura já 

presente durante os seis primeiros dias, já que é por sua palavra que Deus exerce o seu 

domínio sobre o tudo criado.
44

 O descanso de Deus - o sábado – está em relação com 

aquilo que o precede imediatamente: a missão confiada ao ser humano de dominar a 

terra e submeter os animais (Gn 1,29). Ao pôr um termo à sua atividade criadora, Deus 
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abre à humanidade, a cada homem e a cada mulher, um espaço de liberdade para agir 

com responsabilidade, onde ser criadores exercendo um poder real.
45

 

 Assim, o início do livro do Gênesis não diz que o ser humano deve permanecer 

dependente de Deus, nem mesmo que seu primeiro dever é reconhecê-lo sob pena de 

provocar sua própria infelicidade. Nas palavras de Wénin,  

“A vocação humana é, antes, esta: no espaço de autonomia que Deus 

lhe abre ao se retirar, assumir sua responsabilidade diante do criado e 

ser criador de um mundo verdadeiramente humano pelo doce poder de 

sua palavra. É assim que o ser humano se torna o que é, imagem de 

Deus”.
46

 

 

 No conteúdo doutrinal judaico-cristão contido no relato da criação, portanto, 

pode-se afirmar que o ser humano deve sua existência concreta e como um todo a um 

ato criador livre de Deus, que o criou e elegeu para ser seu parceiro, em liberdade. Tem 

origem como os demais seres vivos, mas distingue-se radicalmente destes, pois só ele é 

capaz e chamado a responder, pela palavra e ação, ao apelo de Deus, tendo, assim, uma 

relação imediata e única com o Senhor absoluto do mundo.
47

 

 A imagem e semelhança com Deus significa que se confia ao ser humano o 

exercício da função divina de domínio e providência. A condição de criatura o eleva à 

dignidade de um ser pessoal, livre e que dispõe de si mesmo. Assim sendo, o ser 

humano não é escravo dos deuses ou do cosmos.
48

 

 É interessante notar que tal história bíblica retoma eventos e modelos 

interpretativos de forma semelhante presentes em todo o mundo do Antigo Oriente, 

numa profusão de mitos da criação.
49

 Dessa forma, desde as primeiras páginas da 
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Escritura judaica e cristã, reluz “um horizonte cósmico-universal: o Senhor, Deus de 

Israel é o criador e salvador de todos os homens”.
50

  

 O interesse central é mostrar a determinação originalmente intencionada por 

Deus; expressar a relação entre o ”homem” (adam) e a “terra, mundo” (adamah) , o 

plano original de Deus com os seres humanos. E apontar que a perturbação produzida 

pelo próprio homem é a responsável pelos sofrimentos experimentados através da 

morte, fadiga e pecado. Ou seja, o próprio homem é culpado desses sofrimentos, ao 

contrário do que ocorre em muitas cosmogonias
51

 e teogonias
52

 não bíblicas onde há 

conflitos de interesses dos deuses entre si.  Como descrito por Satler: 

 “Ao contrário de muitos mitos da criação do Oriente Antigo, a 

narrativa [...]  explica o sofrimento presente nem como consequência 

de uma guerra entre deuses, nem como efeito da luta entre um 

princípio bom e um princípio mau, mas responsabiliza o próprio ser 

humano pelas condições de desgraça surgidas contra as intenções 

originais de Deus”.
53

 

 O doloroso distanciamento de Deus, a inimizade e a discórdia no convívio 

humano são comportamentos fundamentais, que carregam alguns traços comuns a todo 

ser humano. Aparecem expressos nas narrativas bíblicas dos tempos primitivos que 

contam como o ser humano apresenta esta natureza logo no início de sua história e em 

sua origem. Explica Schneider, citando Zenger:  

 “Histórias dos tempos antigos não contam as coisas que aconteceram 

uma única vez, e sim, as coisas que aconteceram pela primeira vez 

como coisas que sempre acontecerão. Contam ‘o que nunca foi’ e ‘é 

sempre’, põem a descoberto o que qualquer pessoa sabe, mas não 

sabe, e querem ajudar a vencer na vida com esse saber e essa natureza 

preestabelecida. Seus heróis e anti-heróis não são figuras que alguma 

vez existiram na História, mas são inteiramente históricas, porque toda 

pessoa tem parte nelas”.
54

 

 

 O horizonte da narrativa bíblica fala da boa ordem da criação de Deus e da 

desordem que depois se instalou efetivamente. Há a espera de salvação de uma vida 

correspondente à ordem original, na qual o espaço de vida dos seres humanos fica 
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preservado, há alimento suficiente para todos e a promessa de bênção se cumpre numa 

sequência ordenada de gerações. “Trata-se aqui da vocação do homem no desígnio de 

Deus.”
55

 Antes da origem do mal há a do bem, como expressa Paul Ricoeur:  

“Por mais que o pecado seja mais ‘antigo’ que os pecados, a inocência 

é ‘mais antiga’ ainda que ele; essa ‘anterioridade’ da inocência em 

relação ao mais ‘antigo’ pecado é como o algarismo temporal das 

profundezas antropológicas”.
56

 

 Dessa forma, ainda que a noção de criação tenha alguns antecedentes no Egito e 

na Mesopotâmia, o conceito de criação é bíblico: “exprime o ato pelo qual Deus é a 

causa livre e plena de amor de um universo essencialmente bom e harmonioso, tirado do 

nada e posto à disposição do homem; um ato que inaugura o tempo da história”.
57

 

 A verdade e a bondade da realidade criada pressupõem uma ação livre de Deus, 

que pode dar o ser ao que não existe por si mesmo. A liberdade divina de criar “a partir 

do nada” (ex nihilo) dá à criatura uma consistência própria e garante sua existência 

autêntica.  Tal “criação ex nihilo revela que essa existência é recebida, que ela depende 

absolutamente de Deus e que, por conseguinte, a criação é boa em sua origem”. “O mal, 

em particular o mal moral, tem uma origem histórica e não é uma realidade 

metafísica”.
58

  

 O ser humano partilha com o mundo que o cerca sua condição de criatura, mas é 

uma criatura especial, a que dá ao conjunto seu sentido último. A existência recebida é 

característica essencial da criatura e adquire no homem sua plena realização. Somente 

ele, entre os seres deste mundo, pode compreender sua vida como dom e sua existência 

livre como autenticamente sua.  

 É a plenitude possível, que vai atingir sua plenitude definitiva em Jesus Cristo, o 

mediador universal entre Deus e a humanidade: Jesus, realmente homem e Filho de 

Deus ao assumir a natureza humana conduz a criação à sua dignidade definitiva. “A 

condição de criatura foi compartilhada pelo próprio Filho de Deus”.
59
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 O homem criado não pode realizar seu fim – a comunhão com Deus – por suas 

próprias forças. Tem necessidade da iniciativa gratuita pela qual Deus mesmo lhe 

concede tal comunhão de vida e de amor. Tem, ainda, necessidade de ser curado e 

libertado da situação de pecado que afeta sua relação vital com Deus e o faz 

desorientado e ferido.  

 A salvação deste estado - a redenção - vem da iniciativa de Deus, chegando por 

meio de Jesus Cristo: “o mistério do homem se esclarece no mistério do Verbo 

encarnado”. Somente à luz do paradigma de nossa humanidade podemos conhecer o que 

fomos chamados a ser.
60

 

 “Somente Cristo é a imagem verdadeira de Deus”. Ele restitui e 

simultaneamente consuma a imagem que foi obscurecida pelo pecado. Assim, “ser 

semelhante a Deus é ser semelhante a Cristo”.
61

 Como imagem perfeita de Deus, Cristo 

é o mediador da criação. Como homem perfeito é o fim da criação.  

 A humanidade completa de Cristo é perfeita, ou seja, é paradigmática, é 

exemplar.
62

 Ressalta a Gaudium et Spes: “Todo aquele que segue a Cristo, o homem 

perfeito, torna-se ele também mais homem” (GS 41), ou seja, mais humano. 

 A semelhança do homem com Deus é, portanto, participação na semelhança de 

Cristo com Deus, na graça e na fé. Enquanto adere ao Senhor, a pessoa torna-se 

participante da imagem de Deus, que foi revelada em Cristo, e é configurada à imagem 

do Filho (Rm 8,29).  

 Seguir Jesus significa fazer o caminho com ele, num sentido favorável ou hostil. 

Implica renegar a mentalidade de pecado e identificar-se com a de Deus, até o ponto de 

carregar a própria cruz com Jesus (cf. Mc 8,34). O ápice é a comunhão com Deus por 

meio de Jesus e, portanto, a participação na sua autoridade e na sua vida nova e futura 

(cf. Mt 16,25; Jo 14,6).
63
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1.3 Elementos de uma antropologia teológica 

 Uma das dimensões mais evidentes e fundamentais do ser humano é a vida: o 

homem é humano enquanto é vivo – homo vivens -, a vida faz parte de sua essência.
64

 

 A vida humana, porém, é distinta da vida dos outros seres viventes, já que o 

homem possui uma vida consciente de si mesma. Tal condição implica em níveis 

intelectuais, espirituais e sociais próprios, que lhe garantem uma variedade e riqueza 

que lhe são inerentes. Os animais fazem as mesmas coisas e sempre do mesmo modo. O 

homem e a mulher têm uma variadíssima possibilidade de vida, o que é um fenômeno 

extraordinário, que tende a transbordar sistematicamente os limites que lhe são 

impostos.
65

 

 O fenômeno da vida é dado rico e complexo, óbvio e certo. E seu estudo é de 

especial interesse para o ser humano. É da sua solução que depende todo o modo de ver 

as coisas no plano filosófico, ético, religioso, político e social. Conceber a vida de 

determinada forma vai implicar diretamente na existência humana, dirigindo-a segundo 

certas regras éticas, religiosas e sociais próprias.  

 Há muitas imagens do ser humano criadas ao longo da História das 

civilizações.
66

 Todas, porém, são parciais, já que encontram seu limite quando se tenta 

reduzir o rico dinamismo da natureza humana no único denominador comum de uma 

única fórmula.  

 Concebido sempre como um ser vivo, o ser humano se apresenta como um 

centro de relações que, de círculo em círculo, abarca todo o universo. Embora 

particularizado, individualizado, pode estabelecer relações, pode formar comunhão com 

todas as coisas, com os outros seres, com o mundo e com todo o universo. É onde 

exerce sua liberdade e vai moldando sua história pessoal. Nesta situação terrestre, está 

sujeito às coordenadas de tempo e de espaço, que comungam a todos, mas também 

limitam.  

 O ser humano é criado para uma liberdade em relação a Deus e aos semelhantes. 

Tal condição de liberdade abre-lhe uma existência a ser construída por meio de escolhas 

que, ao mesmo tempo, realizam e limitam sua liberdade, que só é real no momento da 

decisão.
67
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 Não obstante esta sua condição,  

“a personalidade humana é essencialmente comunhão para fora; o 

simples fato de o ser humano ser corpo vivo o coloca necessariamente 

numa situação de abertura, contato e relação com o mundo humano e 

cósmico”.
68

  

Estando em busca de si mesmo, quer superar todas as alienações que o afligem como a 

dor, a frustração, o ódio, a morte: guarda um anseio por plenitude, por imortalidade. 

Quer realizar-se em todas as suas dimensões.  

 O pensar utópico, em busca desta realização plena, é uma constante em todas as 

culturas, desde os tempos mais antigos até os dias atuais. O pensamento mesopotâmico 

produziu a epopeia de Gilgamesh. A civilização egípcia foi centrada sobre o tema da 

morte e da imortalidade. Os índios tupi-guarani criaram a utopia da “terra sem males” e 

da “pátria da imortalidade”. O judaísmo bíblico criou o relato do paraíso, que é uma 

profecia do futuro, projetada no passado.
69

 Um dia,  

“O homem que Deus quis e que ainda está sendo plasmado em suas 

mãos e pelas mãos dos próprios homens na história, nascerá, 

totalmente, imagem e semelhança do Criador (Gn 1,26). Essa é a 

grande esperança do Antigo Testamento”.
70

 

 A linguagem é mítica e revela o princípio-esperança que dilacera o coração 

humano de todas as épocas: viver na realidade concreta o anseio de plenitude, de 

potência total do ser e de reconciliação com Deus, com os outros e com o mundo.  

 A finitude, a contingência e a dependência são características da condição 

humana que se lhe abrem a consciência espontânea e naturalmente para um Ser 

superior.
71

 Ao reconhecer a existência de tal Ser, a consequência natural é entrar em 

contato com ele em relações de oração, adoração, sacrifícios. É quando a dimensão 

religiosa passar a assumir uma estrutura regulada e ordenada.  

 Permanece a busca pelo sentido da vida. Permanece o anseio de encontrar 

respostas que libertem das angústias e do vazio existencial, cuja origem se encontra, em 

última análise, na vulnerabilidade e mortalidades humanas.  

 Neste mundo, o ser humano se inquieta com grandes perguntas: “Para onde 

vamos? De onde viemos? Quem somos?” Apesar dos avanços que a humanidade 
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conquista hoje, a própria existência humana permanece ainda enigmática como outrora. 

 O antigo desafio da esfinge na cidade de Tebas continua atual com sua 

conhecida afirmação: “Decifra-me ou devoro-te”. Tal colocação permanece, pois para a 

questão da essência do homem, não existe uma resposta simples: o homem é um enigma 

para si mesmo. 

 Ao analisar a história dos grandes pensadores em todos os tempos, se observa, a 

partir de Descartes (século XVI), que a pergunta pelo homem ocupará o centro da 

reflexão filosófica e antropológica. Visto pela antropologia filosófica como “único ser 

vivo que indaga sua própria natureza, e que faz de si mesmo um problema”
72

, só o 

homem tem consciência de si mesmo.  

 Já a antropologia teológica pretende responder à pergunta “o que é o homem” à 

luz da fé e da revelação divina. O conceito cristão de ser humano, portanto, pressupõe 

ouvir as Sagradas Escrituras para perscrutar a imagem do homem querido por Deus e 

por Ele revelado.  

 “A antropologia teológica significa o tratado dogmático em que a origem e a 

definição do ser humano são interpretadas à luz da autorrevelação histórica de Deus em 

Jesus Cristo. Ela serve à orientação espiritual e ética na vida com base na fé cristã”.
73

 

Sua reflexão a respeito da relevância da revelação para o aclaramento da existência 

humana possibilita uma possível mediação com o conhecimento acerca do ser humano 

obtido a partir de outras ciências e na metafísica, uma vez que a pluralidade das ciências 

será incapaz de uma visão unitária do ser humano. 

 A antropologia teológica não parte de uma imagem abstrata do humano, mas do 

ser humano concreto e seu objeto de estudo se estende à situação concreta em que este 

se encontra já que há sempre um contexto histórico, político e cultural que o envolve. 

Dessa forma, sua consideração é o resultado do contato com a “opção de Deus em favor 

de cada ser humano concreto” justamente nas situações de sua existência individual.
74

 

 Ela parte do princípio de que só à luz de Jesus Cristo, do “homem novo”, isto é, 

“só no mistério do Verbo encarnado” se elucida “verdadeiramente o mistério do 

homem” (GS 22), como já mencionado anteriormente.  

 O pensamento genuinamente bíblico encontra-se em curiosa consonância com o 

sentimento vital do homem moderno de resposta para o sentido de sua vida. “A 
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antropologia teológica é o caminho para a teologia se expressar no discurso público 

sobre a vida boa ou felicidade”.
75

 Fica expressa a grande contribuição da antropologia 

ao debate sobre este homem e sua realização humana.  

 Tratando exclusivamente do humano, nem por isso a antropologia fornece uma 

resposta simples. Nascida como um ramo da biologia, a antropologia livra-se dessa 

limitação biológica para expandir-se a outros critérios de reflexão. O adjetivo que a 

qualifica expressa sua pluralidade e a respectiva linha de condução: antropologia 

teológica, filosófica, religiosa e cristã.  

 Na questão biológica, partindo da comparação com os demais animais criados, o 

homem se destaca como o mais bem-sucedido, por conta de sua capacidade de saber, o 

que o torna o mais poderoso dentre todos. Ao fazer-se a si mesmo é criador de cultura e 

de linguagem, a fala humana, um sistema de símbolos próprio para comunicar-se, já que 

“homem algum é uma ilha”: aberto ao mundo, a pessoa humana é um ser com o mundo 

e com o outro ser. Muito do que somos o somos em virtude das relações com os outros. 

O homem existe na comunidade com outros e só nela encontra a si mesmo. 

 A possibilidade de sair de si mesmo em qualquer situação dada significa para o 

ser humano superar o limite e a busca de si fora de si, no outro: encontra-se a si mesmo 

na interioridade e se busca no outro. Há nele uma tendência para o desconhecido; 

projeta-se para um futuro liberto das limitações presentes: na sua imanência, emerge a 

transcendência. Neste sentido, a teologia afirma que o homem é capaz de Deus, que 

Deus é o sentido último da existência humana e do mundo.  

 Ocorre que “a fé cristã só pode ser vivida em seu momento histórico”.
76

 Isso 

implica que ela responda às interrogações e problemática do ser humano, dentro dos 

fatores sociais e culturais do tempo em que ele está inserido. A interioridade da 

consciência humana se constrói em relação à exterioridade do mundo em que se vive. 

Pode-se afirmar o ser humano como um sujeito de significações, de valores, de 

compreensões de mundo e de interpretações da realidade.
77

 

 Na ciência antropológica, o objeto de investigação é simultaneamente, o sujeito 

da mesma. Como vem sendo descrito, a pessoa humana sempre se interrogou a si 

mesma. Tal questão já estava presente nos documentos mais antigos da cultura humana, 

como por exemplo, a Antígona de Sófocles, do século V a.C., ao lado de outras obras 
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dos filósofos gregos. Desde Sócrates, o conhecimento de si mesmo é a mais alta meta da 

indagação filosófica. Na Apologia, Sócrates diz que “uma vida que não é examinada 

não vale ser vivida” (37e).
78

 Dessa forma, a pergunta sobre “quem é o homem?” encerra 

a síntese da filosofia. O pensamento grego confrontar-se-á com a tradição judaico-cristã, 

que experimenta o homem como chamado a participar numa história absolutamente 

única com seu Deus.  

 Nesse sentido, a antropologia teológica vai dizer que diante do mistério de Deus, 

o homem se experimenta a si mesmo como mistério. Diante de Deus, o homem se 

pergunta: “Quem sou eu, meu Deus, diante de Ti?”.  

 O livro sagrado, como já apontado, o descreve como imagem de Deus. Indo 

mais além, o pensamento paulino dirá que Jesus é a imagem de Deus, e que ao homem, 

cabe ser imagem de Cristo. À luz da fé cristã, o conhecimento de Deus e do homem 

coincide em um ponto: no conhecimento de Jesus Cristo. Nele, os homens podem 

conhecer-se a si mesmos, pois diante dele caem as ilusões. Ele une os homens em sua 

carência comum de humanidade.
79

 

 A razão, obscurecida pela queda do homem, para reencontrar-se precisa da ajuda 

sobrenatural, do poder da graça divina, precisa da iluminação divina, pensamento 

situado em Agostinho.
80

 

 Depois que os modelos filosóficos do pensamento cristão substituíram a filosofia 

grega, a imagem do homem é fundamentada no ponto de vista religioso. No contexto 

cristão, formula-se o conceito de pessoa, cuja origem é teológica.  

 À época do Renascimento, com a cosmologia copernicana e seu sistema 

heliocêntrico, o homem deixa de ser o centro do universo. Na transição para a Idade 

Moderna, com o Humanismo, há um retorno à Antiguidade e uma nova compreensão do 

ser humano aparece: há uma dignidade e uma integridade próprias que podem levá-lo a 

atuar e a agir neste mundo e, nessa luta, atingir a glória celeste. 

 A dignidade humana baseada na “imagem e semelhança de Deus” dá lugar à 

especificidade própria inerente da natureza humana: o homem é um ser que participa 

tanto do mundo espiritual como do material, onde corpo e alma formam uma unidade 

única. É a partir desta perspectiva que parte a antropologia moderna.  
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 A visão que o homem tem de si mesmo e a cosmovisão
81

 que o mobiliza, é uma 

das características da modernidade, segundo Heidegger.
82

 Com ela o sujeito se coloca 

como alguém capaz de ver a partir de si mesmo, e tornando-se o centro, ver e conceber 

o mundo. Cada pessoa tem sua cosmovisão que nasce dentro de uma cultura. Há hoje, 

como houve no passado, um pluralismo de concepções do mundo.  

 Nas concepções transcendentes, o ser humano e o mundo são relacionados com a 

transcendência que lhes dá valor e sentido. A vida do homem neste mundo constitui 

apenas uma etapa de sua existência. Aqui se encontram as religiões e a metafísica, que 

diferem na linguagem e no produto de reflexão. As teorias metafísicas são produtos da 

reflexão racional e baseiam-se em fundamentação racional. Visões religiosas do mundo 

decorrem da revelação divina e da fé.  

 Descrita por Sócrates como voz interior, a consciência julga a qualidade moral 

dos atos humanos, cabendo-lhe um papel importante na concepção dos valores do 

indivíduo. Assim, o homem sabe de si e de seus atos, podendo julgá-los como 

eticamente bons ou maus. Do ponto de vista cristão, a consciência é a voz de Deus no 

ser humano.
83

 Na constituição Gaudium et Spes, “a consciência é o núcleo secretíssimo 

e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa sua voz” (GS 

16). Na visão bíblica, o homem é chamado a decidir sobre sua vida, comportando-se 

como corresponde à sua convicção mais íntima. É a possibilidade de construir a vida 

pessoal com responsabilidade e com liberdade.  

 Já a razão, definida por Platão como a senhora da casa, enquanto Hume a 

considera, na prática, escrava da paixão, é vista como o conjunto de faculdades 

espirituais que possibilitam ao homem conhecer a verdade e orientar-se no mundo e na 

vida.
84

 A razão humana não é só científica ou instrumental, pois o homem não deixa de 

ser racional quando ama, comunica-se ou crê em Deus. Por outro lado, não é apenas 

razão, mas também coração, sentimento e emoção, como afirmou Pascal: “O coração 

tem razões que a própria razão desconhece”.  

 A pessoa humana é uma única substância que tem propriedades psíquicas e 

físicas, não se reduzindo ao corpo nem à alma, como pensava o antigo dualismo grego. 

Como humanos, somos, em corpo, seres encarnados, nossa maneira de ser no mundo. 
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Somos no espaço do mundo e, da mesma maneira, situamo-nos no tempo. A 

transitoriedade, constitutiva da existência humana, faz-nos sofrer.  

 Dentre as questões humanas mais importantes está a da indagação pelo sentido 

da vida, pelo sentido da História, ou seja, o sentido do mundo. A busca da felicidade da 

vida é uma força impulsora essencial na existência humana. Cada momento de 

felicidade é uma possibilidade de sentido do todo, por conta da transitoriedade humana. 

Mesmo não tornando o homem feliz para sempre, o que permanece é a alegria da 

plenitude do presente.  

 Um aspecto essencial da ética cristã é a busca da felicidade, estritamente 

vinculada à questão do sentido da vida. A Sagrada Escritura interpreta a alegria da vida 

como lugar da revelação que une Deus e homem, eternidade e tempo. Tal perspectiva 

funda um contexto no qual o ser humano se sente chamado para além dos limites da 

transitoriedade da vida humana, para além dos limites da morte, para Deus.  

 A resposta à indagação humana para o sentido da vida parece estar no que a 

Bíblia diz sobre a origem do mundo e do homem, com suas solenes palavras de 

abertura: “No princípio Deus criou o céu e a terra”, retomadas no Credo 

nicenoconstantinopolitano: “Creio em Deus, Pai todo-poderoso, ‘criador do céu e da 

terra”, “de todas as coisas visíveis e invisíveis”. Ou seja, o homem é o resultado de uma 

criação divina, não é deus ou espírito decaído.  

 Apesar das grandes transformações que a modernidade introduz nas relações 

humanas e no modo de vida atual, o ser humano continua mostrando sinais de abertura 

para uma realidade que o transcende. Dessa forma, a fé cristã dá uma resposta à 

pergunta originária: de onde vem tudo e para onde vai? De onde vem o homem e para 

quê existe na terra? A fé cristã proporciona confiança no futuro.
85

 

 A proposta de vida eterna pela ressurreição de Cristo a todos que nele crerem é a 

mensagem da Boa Nova da salvação
86

. É a crença numa vida para além da morte que 

dinamiza o mundo. Uma esperança que dinamiza a vida para frente, para um 

acabamento.  E um convite a todos de todas as épocas e de todos os tempos para que 

aprendam a alegria do coração a fim de suportar bem viver cada momento. É o que a 

alegria evangélica proporciona a quem se deixar conduzir por Jesus Cristo e seu projeto 

salvífico, a quem deixar-se envolver pela graça de Deus e for conduzido por ela.  
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 Esta é a pretensão mais radical do seguimento de Jesus Cristo e o mais 

extraordinário da fé cristã: que todo homem, toda mulher que vem a este mundo é 

iluminado por Jesus (cf. Jo 1,9). Com a encarnação, todos já são agraciados, a todos é 

dada a possibilidade de uma vida plena.
87

 Basta acolher esta plenitude de vida: esta é a 

alegria para todos. Esta é a grande novidade que Cristo trouxe ao mundo.  

 A proclamação da dignidade humana está, portanto, no centro da mensagem 

cristã e é dirigida por meio da Igreja ao mundo todo. Tanto assim que a expressão 

“dignidade humana” vai aparecer na Gaudium et Spes 52 vezes enquanto em outros 

documentos conciliares do Vaticano II aparece 37 vezes.
88

 Pode-se argumentar que é 

uma colaboração da Igreja com o objetivo de levar o homem e a mulher à sua plena 

realização e renovar a sociedade humana.  

 O fundamento desta dignidade é dado de forma sucinta, mas profunda pela frase 

de Gênesis (1,31): E Deus viu “tudo quanto havia feito e achou que era muito bom”. 

Com isso, a grandeza do gênero humano, enquanto fiel à sua vocação, constitui a glória 

de Deus: “o homem só pode ser grande na sua relação com Deus”.
89

 

 A vocação de toda pessoa humana, portanto, é dada pelo próprio Deus já que é 

Ele quem chama o homem a ser verdadeiramente humano. Dar a conhecer esta vocação 

é justamente a missão da Igreja visando a edificação de um mundo mais justo e 

solidário. Baseada na revelação divina, a Igreja aponta ao mesmo tempo esta grandeza 

da vocação humana bem como a raiz de suas misérias (cf. GS 12). Esta oposição entre a 

grandeza original do homem e da mulher e a miséria resultante do pecado é superada 

por Jesus Cristo, o homem novo e perfeito.
90

 Dessa forma, Ele é a única chave para a 

compreensão do sentido da existência humana, como vem sendo apontado no discorrer 

desta pesquisa e será tratado com maior direcionamento no último capítulo da mesma. 
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CAPÍTULO II 

 Evangelii Gaudium: A alegria do Evangelho 

 
2.1 Uma introdução à Evangelii Gaudium 

 A Igreja e o mundo encontram-se constantemente surpreendidos pelo 

pontificado do Papa Francisco. Com seu estilo despojado e direto, o atual pontífice tem 

sido saudado não apenas pelos setores eclesiais como também por setores da sociedade 

que o elegeram personalidade do ano em 2013 e o colocaram em capas de revistas como 

Time
91

, New Yorker e Rolling Stones.  

 A forma corajosa e transparente de fazer declarações assim como sua abordagem 

direta e pastoral fazem com que a atenção de todos esteja voltada para seu próximo 

pronunciamento, sua próxima atuação.  

 Neste capítulo, procuraremos examinar o texto da Evangelii Gaudium, que versa 

sobre um tema muito caro ao bispo de Roma, a alegria do anúncio do Evangelho, e que 

foi acolhido com reações altamente positivas, assim como o foram Misericordiae 

Vultus
92

 (abril 2015) e Laudato Si’
93

 (maio 2015)
94

. 

 Apresentada ainda nos primeiros meses de seu pontificado, a Exortação 

Apostólica sublinha a razão de ser e de existir da Igreja: a evangelização. Esta ação, 

segundo Francisco, deve estar impregnada pela alegria, que é a “fonte da ação 

evangelizadora” (EG 8). É a alegria de Deus já expressa no Antigo Testamento, a qual 
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se revela de forma plena, no Novo Testamento, como consequência do anúncio da boa 

nova do Reino, na vida das pessoas e comunidades que se encontram com ele. 

 Muito além dos conteúdos abordados, chamam a atenção a forma e a linguagem 

utilizadas para falar sobre o anúncio do Evangelho. O Papa sabe que “hoje os 

documentos não despertam o mesmo interesse que em outras épocas e são rapidamente 

esquecidos” (EG 25). Diante das “enormes e velozes” mudanças culturais, é preciso 

“tentar expressar as verdades de sempre por meio de uma linguagem que permita 

reconhecer a sua permanente novidade” (EG 41). Por isso, se tudo na Igreja deve ser 

feito em chave missionária, “isso se aplica também à maneira de comunicar a 

mensagem” (EG 34), a começar pela própria Evangelii Gaudium. 

 Dessa forma, o texto foi elaborado em um tom paterno, diferente do estilo mais 

formal, próprio dos documentos oficiais. Tal estilo pastoral, impregnado de metáforas, 

neologismos (EG 24: “primeirear”) e expressões coloquiais, pode ser visto como 

recurso pedagógico utilizado pelo Papa para convidar à leitura, à reflexão, e com isso, 

desinstalar e mesmo desafiar o interlocutor, que não é tratado como mero sujeito 

depositário de um saber que se torna um dever moral, mas como colaborador direto em 

diversos níveis, pois o testemunho cristão, na Igreja e no mundo, é um chamado a todos. 

 A Exortação apresenta uma teologia que reflete a vida de quem fez de sua 

experiência pastoral o veículo de uma comunicação aberta e de um diálogo direto com 

quem está dentro e fora da Igreja, mostrando que o Papa quer ser ouvido e, também, 

ouvir.  

 Para os organizadores do livro Evangelii Gaudium em questão, 

“A EG possui como característica singular o método dialógico, pelo 

qual cada realidade acenada, acentuada ou tratada passou a ser julgada 

por aquilo que de melhor é capaz de produzir ou que representa de 

bom, justo e válido para a Igreja e para a sociedade”.
95

  

 Além do aspecto dialogal, Francisco convida a prestar “uma especial atenção à 

‘via da beleza (via pulchritudinis)’” (EG 167). O papa afirma que o desafio do anúncio 

da fé hoje é comunicá-la em uma “nova linguagem parabólica”. “É preciso ter a 

coragem de encontrar os novos sinais, os novos símbolos, uma nova carne para a 

transmissão da Palavra, as diversas formas de beleza que se manifestam em diferentes 
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âmbitos culturais” (EG 167). E aqui também Francisco é pródigo no dizer e no fazer por 

meio de novas parábolas e figuras de linguagem que ajudam a aprofundar a reflexão.
96

  

 Apenas alguns exemplos: 

 “Há cristãos que parecem ter escolhido viver uma Quaresma sem Páscoa” (EG 6). 

 “Um evangelizador não deveria ter constantemente uma cara de funeral” (EG 10). 

 “Aos sacerdotes, lembro que o confessionário não deve ser uma câmara de tortura, 

mas o lugar da misericórdia do Senhor que nos incentiva a praticar o bem possível” 

(EG 44). 

 “A Eucaristia [...] não é um prêmio para os perfeitos, mas um remédio generoso e 

um alimento para os fracos” (EG 47). 

 “Muitas vezes, agimos como controladores da graça, e não como facilitadores. A 

Igreja, porém, não é uma alfândega, mas a casa paterna, onde há lugar para todos 

com a sua vida fadigosa” (EG 47). 

 “A psicologia do túmulo [...] pouco a pouco transforma os cristãos em múmias de 

museu” (EG 83). 

 “Uma das tentações mais sérias que sufoca o fervor e a ousadia é a sensação de 

derrota que nos transforma em pessimistas lamurientos e desencantados com cara 

de vinagre” (EG 85).  

 “Deus nos livre de uma Igreja mundana sob vestes espirituais ou pastorais!” (EG 

97). 

 As reflexões acerca da Exortação fazem parte do empenho da Igreja no sentido 

de assimilar seu conteúdo e sua novidade. Como documento inicial do pontificado de 

Francisco, pode-se aplicar a ele a imagem do farol apontando o que a Igreja é chamada 

a ser e viver nos próximos anos em meio às turbulências próprias da 

contemporaneidade. 

 Críticas ao texto e a tudo aquilo que ele apresenta podem existir. No âmbito 

interno da Igreja, algumas rejeições têm decorrido da dificuldade em distinguir o que 

efetivamente pertence ao núcleo do Evangelho daquilo que é marca histórico-cultural.  

“Não se trata de julgamentos, mas sabemos o quanto a hipervalorização de coisas 

antigas pode encobrir acomodações e privilégios. Não é fácil, no dizer do Evangelho, 

arrancar o olho ou cortar a mão (cf. Mt 5,29-30)”.
97

  

 Para uma melhor compreensão, não se pode separar o autor da Exortação de sua 

história de vida. Nesse sentido, não se pode deixar de lado a V Conferência Geral do 
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Episcopado Latino-americano
98

, realizada em Aparecida, a qual gerou um importante 

documento, do qual o então cardeal Jorge Mario Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires, 

foi o presidente da comissão de redação. De fato, para bem entender o Papa Francisco é 

preciso conhecer e aprofundar as linhas fundamentais do Documento de Aparecida
99

. E 

para ampliar os horizontes de Aparecida, é preciso lançar o olhar para a Evangelii 

Gaudium e, com ela, para os escritos, pronunciamentos, entrevistas e demais atitudes do 

pontífice. 

 A Conferência de Aparecida foi uma reunião eclesial que oficializou algumas 

expressões para a Igreja latino-americana e as incorporou ao atual linguajar 

evangelizador: mudança de época, conversão pastoral, estado permanente de missão, 

discípulos missionários. Francisco potencializou as conclusões do Sínodo de 2012, a 

respeito da Nova Evangelização, e inseriu um forte toque pessoal ao reunir no conteúdo 

e na linguagem da Exortação, palavras e propostas que vêm marcando seu pontificado 

desde sua eleição em 13 de março de 2013.  

 Após a renúncia ao papado por Bento XVI, em 28 de fevereiro de 2013, os 

cardeais, em novo conclave, elegeram Bergoglio, que adotou o nome Francisco. Sua 

eleição sinalizou uma novidade por se tratar não só do primeiro papa latino-americano 

(argentino), mas também por ser o primeiro jesuíta. No momento da primeira aparição, 

Francisco rompeu com o paradigma hermético da apresentação solene de um novo 

pontífice, buscou a espontaneidade de gestos, curvou-se diante dos fiéis reunidos na 

Praça São Pedro para pedir orações e bênçãos. Além de sinal de humildade, esta atitude 

pode ser acolhida como reverência à fé do Povo de Deus, uma forma de participação no 

seu iniciante pontificado.
100

 

 A escolha do nome Francisco também pode ser considerada um sinal indicativo 

de seu novo programa pastoral, marcado pela humanização da Igreja, pelo amor aos 

pobres, aos doentes e à natureza, e a proximidade para com todos, segundo o espírito 

franciscano. Suas atitudes de despojamento e de serviço são profundamente humanas e 
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cristãs: recuperam a práxis de Jesus Cristo, que alimentava multidões e tocava e se 

deixava tocar pelas pessoas, em especial pelos excluídos de seu tempo, para acolhê-los, 

abençoá-los e curá-los. 

 Tais gestos apontam que, mais que descobrir novos instrumentos de ação, é 

preciso retornar ao espírito de Cristo, o Bom Pastor. Assim como as atitudes de Jesus 

Cristo investem no acolhimento das pessoas, a Igreja – Povo de Deus – é interpelada a 

viver este mesmo espírito no meio da sociedade em que vive. Francisco provoca toda a 

Igreja a sair da sua zona de conforto e incita a olhar segundo novas perspectivas, a 

experimentar o que já foi dado como origem de algo novo, o “arcaico” como gênese de 

um tempo que está por vir, como crê o filósofo italiano Giorgio Agamben.
101

 Em outras 

palavras, o novo é também voltar ao velho, isto é, às origens: ressignificar atitudes, 

reencontrar as raízes do amor cristão e reassumir a atitude de Cristo diante de uma 

época de intensas mudanças. É não permitir que o agir da Igreja, principalmente, da 

hierarquia episcopal e presbiteral, muitas vezes marcada pela burocracia e pelo 

distanciamento entre as pessoas, impeça o fluxo do espírito evangélico, que promove a 

renovação das pessoas, das comunidades e das culturas.  

 Há, ainda, alguns reducionismos vividos no campo da espiritualidade e da práxis 

cristã que impedem o anúncio da pessoa de Jesus Cristo de modo integral. Isto é 

percebido onde existe a hipervalorização de sua divindade em detrimento de sua 

humanidade, ou o contrário, uma valorização desta desconsiderando aquela. 

 A Exortação, portanto, segue a linha do que tem sido a preocupação da Igreja 

desde o final do século XX. Tal preocupação tem sido apresentada em inúmeros 

documentos como Novo Millenio Ineunte
102

, de João Paulo II, Porta Fidei
103

, e Lumen 

Fidei, a encíclica que recolhe as contribuições de Bento XVI e inicia a proposta de 

Francisco. 
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 AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? E outros ensaios Apud OTTAVIANI, Edelcio. Por 

uma cultura do encontro. Revista de Cultura Teológica, São Paulo, n.84, p. 359-370, 2014. 
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 Por ocasião da conclusão do Grande Jubileu do Ano 2000, João Paulo II assinou uma nova Carta 

Apostólica intitulada Novo Millennio Ineunte, na qual faz um balanço do Ano Santo e indica as 

perspectivas para a caminhada da Igreja após o Jubileu. 
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 Bento XVI promulgou, para toda a Igreja, um ano especialmente dedicado à fé. Seu início foi 11 de 

outubro de 2012, no cinquentenário da abertura do Concílio Vaticano II, e seu término na Solenidade de 

Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo, em 24 de novembro de 2013. Em 11 de outubro de 2012, 
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todo o episcopado. Uma Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos foi convocada por Bento XVI 

precisamente para o mês de outubro de 2012, tendo por tema “A nova evangelização para a transmissão 

da fé cristã”.  
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 “Trata-se, portanto, de colocar toda a Igreja no núcleo da proposta da 

Conferência de Aparecida, a qual indica recomeçar a partir de Jesus Cristo, 

praticamente sem dar coisa alguma por descontada (DAp 12; 41; 549).”
104

  

 O desafio para a Igreja em seu conjunto consiste em apresentar a pessoa e a 

mensagem de Jesus Cristo, com todas as consequências existenciais que isto significa. 

Ocorre que é a Igreja que vem sendo desafiada em seu modo de viver, testemunhar e 

anunciar Jesus Cristo e o Reino de Deus. É preciso que ela cumpra esta sua missão de 

forma adequada.  

  

A estrutura do texto 

 A Exortação Apostólica Evangelii Gaudium é composta de 288 parágrafos, 

precedidos de uma introdução. Apresenta-se como um texto extenso, complexo e denso, 

que “possui um significado programático e tem consequências importantes” (EG 25). 

Pode-se aferir que tem sido a pauta do pontificado de Francisco.  

 A introdução apresenta os eixos fundamentais de todo o documento: a alegria de 

evangelizar (EG 1-13) e a nova etapa evangelizadora (EG 14-18). Embora Francisco 

queira deter-se sobre sete questões
105

 (EG 17), o texto é organizado em cinco capítulos.  

 O primeiro capítulo, A transformação missionária da Igreja, versa sobre a 

conversão pastoral da Igreja e propõe a passagem de uma Igreja voltada para si mesma 

para uma Igreja “em saída” (EG 20-24). É a partir do coração do Evangelho que esta 

renovação poderá acontecer (EG 34-39) a fim de alcançar todas as instâncias pastorais: 

papado, episcopado, clero, vida consagrada, paróquias, instituições eclesiais, 

teólogos(as), leigos e leigas, etc. (EG 25-33). A Igreja, como uma mãe de coração 

aberto (EG 46-49), é chamada a ser sempre a casa aberta do Pai, que acolhe a todos com 

misericórdia e paciência. 

 O segundo capítulo, Na crise do compromisso comunitário, pode ser chamado 

de capítulo dos “nãos”
106

 e dos “sins”
107

 e é composto de duas partes: Alguns desafios 

                                                           
104
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 Francisco diz “não” à economia de exclusão (EG 53-54), à idolatria do dinheiro (EG 55-56), ao 

dinheiro que não serve (EG 57-58), à desigualdade social (EG 59-60), ao desânimo egoísta (EG 81-83), 
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do mundo atual (EG 52-75) e Tentações dos agentes pastorais (EG 76-109). A primeira 

parte aponta alguns desafios ao anúncio do Evangelho diante dos rumos econômicos, 

políticos e sociais do mundo: o sistema econômico excludente, a desigualdade social 

que gera violência, a inculturação da fé, com especial atenção às culturas urbanas 

emergentes. Uma profética crítica aos vícios que atingem os agentes pastorais aparece 

na segunda parte.  

 No terceiro capítulo, O anúncio do Evangelho, a evangelização é tida como obra 

de todo o povo de Deus em missão (EG 111-121) realizada através da piedade popular 

(EG 122-126), da pregação informal (EG 127-129), da diversidade carismática (EG 

130-131), do diálogo com o mundo acadêmico e científico (EG 132-134), da homilia 

(EG 135-159) e da catequese (EG 160-175).  

 A dimensão social da evangelização é o título do quarto capítulo, que se 

encontra em conexão com a primeira parte do capítulo anterior, e aborda as implicações 

comunitárias do anúncio do Evangelho hoje (EG 177-185). São tratados temas como o 

lugar dos pobres na evangelização (EG 186-216), o bem comum e a paz social (EG 217-

237) e o diálogo como caminho para a construção da paz (EG 238-258). Ocupam a 

centralidade deste capítulo a opção pelos pobres e a crítica aos sistemas de poder.  

 O quinto e último capítulo, Evangelizadores com espírito, trata da 

espiritualidade dos evangelizadores (EG 262-283). São abordados variados temas: 

oração, vida espiritual, alegria e fecundidade do cristão, acompanhamento espiritual, 

encontro, vivência e anúncio. Percebe-se que missão e vida espiritual estão unidas, caso 

contrário, tornam-se apenas esforço humano, e não anúncio de Cristo.  

 Para de Moraes,  

“Os dois trilhos que sustentam o texto são a pastoral e a 

espiritualidade, ou[...], a missão e a mística. Trata-se de um texto 

escrito por uma “pastor místico” que não tem temor de expor suas 

crenças e esperanças, abrindo seu coração na pretensão de que 

também o leitor assim o faça”.
108

 

 

 

                                                                                                                                                                          
ao pessimismo estéril (EG 84-86), ao mundanismo espiritual (EG 93-97) e à guerra da divisão interna 

(EG 98-101).  
107

 Francisco diz “sim” à inculturação da fé (EG 68-70), às culturas urbanas (EG 71-75), à espiritualidade 

missionária (EG 78-80) e às novas relações em Cristo (EG 87-92).  
108

 DE MORAES, Abimar Oliveira. O anúncio do Evangelho na atualidade: uma introdução à Evangelii 

Gaudium. In: AMADO, Joel Portella; FERNANDES, Leonardo Agostini (orgs.). Evangelii Gaudium em 

questão. Aspectos bíblicos, teológicos e pastorais. São Paulo: Paulinas; Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2014, 

p. 33-48. 
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As fontes da exortação 

 Um olhar atento sobre o texto e suas notas de rodapé revela muitos personagens 

que servem de fonte e estabelecem uma interlocução com o pensamento da 

Exortação.
109

 Com frequência, Francisco cita os quatro últimos pontífices: João Paulo II 

(mais de quarenta vezes), Bento XVI e Paulo VI (mais de vinte vezes cada um) e João 

XXIII (três vezes).
110

 

 A experiência pastoral de Francisco pode ser considerada outra fonte 

significativa, pois algumas expressões do próprio Papa já haviam sido apresentadas em 

homilias, entrevistas, pregações, catequeses e audiências. A Exortação recolhe, 

portanto, reflexões de sua caminhada espiritual e pastoral.
111

 

 Há a riqueza espiritual e teológica de diversos santos e de uma santa: Tomás de 

Aquino (14 citações), Agostinho, João da Cruz, João Crisóstomo, Francisco de Assis, 

Irineu de Lião, Pedro Fabro, Teresa de Lisieux, Isaac de Estrela, Cirilo de Alexandria e 

Juan Diego. Faz referência, ainda, a teólogos e professores contemporâneos: o teólogo 

ítalo-alemão Romano Guardini
112

 é mencionado duas vezes e Georges Bernanos, 

Cardeal Newman, Henri de Lubac, Ismael Quiles
113

 e Vítor Manuel Fernandéz. Tomás 

de Kempis também aparece. 

 O texto da EG faz poucas referências aos dois grandes pilares da filosofia e da 

teologia e da tradição cristã, que são Agostinho de Hipona
114

 e Tomás de Aquino
115

. Há 
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 Na década de 1980, o então padre Jorge Mario Bergoglio iniciou sua tese de doutorado sobre Romano 

Guardini (1885-1968), na Universidade de Filosofia e Teologia Sankt Georgen, em Frankfurt, Alemanha. 
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 Ismael Quiles (1906-1993), filósofo jesuíta espanhol cujo ministério foi desenvolvido na Argentina, 

foi professor de Jorge Mario Bergoglio.  
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 Agostinho de Hipona aparece em EG 43, 167 e 193. 
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 Tomás de Aquino é citado em EG 37, 40, 43, 117, 124, 171, 199, 242. 
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algumas citações dos Padres da Igreja como Irineu (EG 11), Ambrósio e Cirilo de 

Alexandria (EG 47), João Crisóstomo (EG 57) e Padres da Igreja (EG 193).
116

 

 Quanto aos textos eclesiais, aparecem, sobretudo os do Concílio Vaticano II, 

com forte referência à Lumen Gentium, Constituição Dogmática sobre a Igreja, que é 

citada sete vezes. Pode-se inferir que a EG fundamenta-se, sobretudo, nesta 

eclesiologia, pois Francisco é explícito ao afirmar: “com base na doutrina da 

Constituição dogmática Lumen Gentium, decidi, [...] por me deter amplamente sobre as 

seguintes questões [...]” (EG 17). A esse respeito, De Moraes comenta:  

“São menções que apontam para alguns elementos vertebrais da 

eclesiologia conciliar. No número 32, citando LG 23, a Exortação fala 

do imprescindível papel das Conferências Episcopais. No parágrafo 

112, citando LG 1, apresenta a belíssima imagem conciliar da Igreja 

como sacramento universal de salvação oferecido por Deus a todo o 

gênero humano. No parágrafo seguinte, citando LG 9, a Exortação 

recorda que Deus convoca os seres humanos como povo e não como 

seres humanos isolados. No número 110, citando LG 12, apresenta o 

sensus fidei do povo de Deus, como o “instinto da fé” que ajuda a 

discernir o que vem realmente de Deus. No parágrafo 130, citando LG 

12, fala dos carismas como fonte de renovação e edificação da Igreja. 

No número 252, citando LG 16, recorda a raiz “abraâmica” que une os 

fiéis cristãos com os fiéis islâmicos. Por fim, no parágrafo 287, cita o 

capítulo conclusivo da Constituição Dogmática (LG 52-69), no qual 

Maria nos é apresentada pelo Concílio como a mulher da fé que nutre 

sua vida e sua caminhada no crer em Deus, tornando-se, assim, o 

ícone da índole escatológica de todo o Povo de Deus.”
117

 

 Os demais textos do magistério conciliar citados, são:  

 Gaudium et Spes (EG 113, 115) 

 Unitatis Redintegratio (EG 26, 36, 244) 

 Dei Verbum (EG 40, 175) 

 Christus Dominus (EG 30) 

 Inter Mirifica (EG 167).  

 A Sacrosanctum Concilium é, das quatro constituições conciliares consideradas 

“espinhas dorsais” do Vaticano II, a única que não é mencionada, ainda que o texto se 

detenha amplamente sobre a homilia e se debruce diversas vezes sobre alguns temas no 

campo da liturgia e dos sacramentos.
118
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 A quase homônima Evangelii Nuntiandi de Paulo VI é citada quinze vezes
119

 e 

pode ser considerada outra fonte do romano pontífice. Assim como o Papa Montini, 

Francisco confirma que a evangelização é ação de toda a Igreja e da Igreja toda, a qual é 

sua identidade mais profunda (EN 14) e tarefa responsável de estar a serviço do Reino 

de Deus no seio da humanidade.  

 Ao apontar a dimensão social da evangelização (capítulo 4 da EG) o Papa 

remete de novo à Evangelii Nuntiandi, como já havia referido-se anteriormente à 

Gaudium et Spes. Para Manzatto, “a escolha do nome [...] Evangelii Gaudium, parece 

aludir, propositalmente, para estes dois outros documentos: Gaudium et Spes e 

Evangelii Nuntiandi”.
120

  

 A maior de todas as suas fontes é o próprio Sínodo de 2012.
121

 De fato, as 

propositiones do Sínodo são as mais citadas totalizando 33 ocasiões.
122

 Pode-se, porém, 

afirmar que Evangelii Gaudium não é uma Exortação “Pós-Sinodal” (expressão omitida 

de seu título oficial). Contudo, sem deixar de estar em sintonia com o Sínodo que a 

precedeu, apresenta-se como uma Exortação programática do pontificado do Papa 

Bergoglio.  

 Há, ainda, outra peculiar fonte, que pode ser considerada como um elemento 

inovador no texto magisterial: são as Conferências Episcopais e as Exortações 

Apostólicas Pós-Sinodais.
123

 Ao longo de toda a Exortação, o Pontífice busca dialogar 
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com diversos episcopados, citando variados documentos de suas conferências nacionais 

e continentais. A Exortação dialoga e fala através dos bispos de: 

 América Latina e Caribe (EG 10, 15, 25, 83, 115, 122-124, 

181 e 198),  

 Ásia (EG 62, 110, 118, 122 e 171),  

 Oceania (EG 27, 117 e 118),  

 África (EG 62, 116),  

 Estados Unidos (EG 64, 182 e 220),  

 França (EG 66),  

 Brasil (EG 191),  

 Filipinas (EG 215),  

 Congo (EG 230),  

 Índia EG (250) e  

 Oriente Médio (EG 255).
124

  

 Dentre as conferências episcopais, destaca-se a Conferência do Episcopado 

Latino-americano e do Caribe, CELAM. Em relação a ela, Francisco menciona duas 

vezes a Conferência de Puebla (EG 115 e 122) e treze vezes a Conferência de 

Aparecida.  

 De Puebla, o Papa retira a definição de cultura (DP 386-387) e a compreensão de 

que a piedade/religiosidade popular “é uma forma ativa com que o povo se evangeliza 

continuamente a si próprio” (DP 450). Isto pode ser entendido como sustentação da tese 

de que o anúncio do Evangelho é tarefa de todo o povo, o qual deve entender-se como 

protagonista, construtor da cultura e agente da evangelização. Esta tese tem norteado as 

reflexões e as práticas pastorais do continente latino-americano desde Puebla e 

“encontra, agora, no magistério de Francisco a confirmação, consolidação e ampliação 

da sua urgência e relevância para o presente e o futuro da evangelização”.
125

 

 De Aparecida, há treze citações explícitas (EG 10, 15, 25, 83, 122-124, 181 e 

198) e, também, muitas expressões que quase brotam espontaneamente na Evangelii 
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Gaudium: “discípulos missionários” (EG 24, 120 e 173), “comunidade de 

comunidades” (EG 28) e “conversão pastoral” (EG 25, 27 e 32) são apenas alguns 

exemplos. Pode-se afirmar que Aparecida ajuda a Exortação a assumir como sua a 

crítica da pastoral como “simples administração” (EG 25 – DAp 201).  

 Vale registrar que o Papa não estabelece uma ruptura entre o que ele pensa para 

a Igreja e o que ele pensa para o mundo: ele pensa a Igreja no mundo. Uma Igreja serva 

e servidora, que não se preocupa apenas ou primordialmente com as questões que lhe 

são específicas, mas uma Igreja que se pensa a partir de sua missão: ser serva 

catalisadora do Reino de Deus no mundo (EG 114; 176). 

 No pensamento de Amado,  

“É por isso que o Papa coloca, no mesmo documento, questões que 

poderiam ser catalogadas como internas à Igreja e outras que 

poderiam ser catalogadas como específicas do mundo. Com isso, o 

Papa rompe com as concepções dualistas entre Igreja e mundo. Ele 

não funde as duas realidades. Ele respeita a autonomia de cada uma, 

mas insiste em chamar a atenção da Igreja para as realidades que estão 

atingindo este mundo em que vivemos. O Papa respeita a autonomia 

das realidades temporais, mas insiste em não deixar que empurrem a 

Igreja para as sacristias. Ao analisar a condição desumana do 

mercado, o Papa insiste que as leis econômicas, diante da lógica do 

Reino de Deus, não têm soberania excludente diante de uma ética da 

vida”.
126

 

 Há um duplo chamado de atenção tanto para a Igreja como para o mundo. Para a 

Igreja, é uma forte advertência contra certas posturas que demonstram maior 

preocupação com a forma do que com o conteúdo da evangelização; as metáforas 

“teologia do pano, liturgia da fumaça e pastoral dos prodígios” assim exemplificam. 

 Trata-se, em primeiro lugar, de não deixar a Igreja fechar-se em si mesma. Em 

segundo, de não deixar que o mundo se feche em si mesmo. Em terceiro e último lugar, 

de interpelar o mundo a partir do testemunho da Igreja e, simultaneamente, levar a 

Igreja a ouvir o clamor de um mundo, muitas vezes, violento, descrente e excludente. É 

um caminho de duplo sentido.  

 Francisco foge do dualismo que separa Igreja e mundo, coloca a Igreja em 

estado de missão não para recuperar privilégios, mas para servir ainda mais o Reino de 

Deus: este tesouro é guardado em “vasos de barro” (cf. 2Cor 4,7). O Papa sabe da 
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urgência em não deixar que o vaso assuma o lugar do tesouro e, fazendo isso, acabe não 

permitindo o acesso a ele.  

 Ao tratar de questões internas à vida da Igreja, o Pontífice preocupa-se com a 

força do testemunho, já que é nele que se demonstram os resultados de vida e de paz. 

Para ter uma voz profética, é preciso que a Igreja olhe para si mesma e reconheça que a 

força de suas palavras está, precisamente, na capacidade deste testemunho. Por isso o 

impacto da frase: “Deus nos livre de uma Igreja mundana sob vestes espirituais ou 

pastorais!” (EG 97).  

 Fortes também são as expressões empregadas como alerta ao povo de Deus, a 

fim de que “não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário” (EG 80), “não 

deixemos que nos roubem a alegria da evangelização” (EG 83), “não deixemos que nos 

roubem a comunidade” (EG 92), “não deixemos que nos roubem o Evangelho” (EG 97), 

“não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno” (EG 101) e “não deixemos 

que nos roubem a força missionária” (EG 109).  

 É uma chamada de atenção para assumir a dimensão missionária da 

evangelização não como evangelizadores cristãos que parecem ter escolhido “viver uma 

Quaresma sem Páscoa” (EG 6), ou ainda, vivendo com “cara de funeral” (EG 10), a 

partir de “uma psicologia do túmulo [...], sem esperança, que se apodera do coração 

como ‘o mais precioso elixir do demônio’.” (EG 83) e com “a sensação de derrota que 

nos transforma em pessimistas lamurientos e desencantados com cara azeda” (EG 85).  

“Com uma preocupação mais pastoral do que doutrinal, o Papa 

procura resgatar a alegria que move aqueles que foram contagiados 

pela Palavra de Jesus, convidando-os a quebrar as barreiras do 

clericalismo, do pragmatismo não acolhedor, da formação distanciada 

da vida, da postura de funcionário que cumpre tarefas sem dar 

testemunho da relação entre fé e vida, entre outras questões”.
127

 

 No entender do Cardeal Orani João Tempesta, Francisco interpela a Igreja a ser:  

“Igreja do ir, do ir ao encontro das pessoas, nas mais diversas 

situações, nas mais distantes periferias; ir ao encontro das culturas, em 

sua diversidade e, de algum modo, ir ao encontro de si mesma, no 

sentido de purificar-se do que venham a ser marcas históricas não 

condizentes com o que o Senhor Jesus quis para sua Igreja”.
128
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 A perspectiva do testemunho evangelizador deve dar-se a partir da Alegria do 

Evangelho / Evangelii Gaudium que “enche o coração e a vida inteira daqueles que se 

encontram com Jesus” (EG 1).  

 

Fontes Bíblicas 

 Era esperado que houvesse uma citação bíblica ligada à temática da Exortação, 

logo no início do texto, o que só vai acontecer dois parágrafos depois, a partir de Mt 

18,22, com Aquele que nos convidou a perdoar “setenta vezes sete” (EG 3). “Pode ser 

que o Papa Francisco também tenha tido em mente que a grande alegria que podemos 

receber de Deus é justamente a sua misericórdia e o seu perdão, e que tudo mais vem 

por acréscimo”.
129

 

 Como não poderia deixar de ser, as Sagradas Escrituras constituem a principal 

fonte de citações em todo o texto da Exortação. Há uma característica neste documento 

do Pontífice, que é um emprego maior do Novo Testamento, como a apontar que  

“Talvez o Papa Francisco esteja interessado em indicar o caminho a 

ser seguido pelos cristãos hoje, como que em forte continuidade com o 

Cristo, Senhor e Mestre (sequela Christi) a partir dos Evangelhos, 

conjunto mais citado em toda a Exortação, e com os cristãos da 

primeira hora, a partir dos Atos dos Apóstolos, das Cartas e do 

Apocalipse, segundo bloco mais citado em toda a Evangelii 

Gaudium.”
130

 

 Para falar da alegria, Francisco vai fazer suas primeiras citações por meio do 

profeta Isaías: 

“Os livros do Antigo Testamento preanunciaram a alegria da salvação, 

que havia de tornar-se superabundante nos tempos messiânicos. O 

profeta Isaías dirige-se ao Messias esperado, saudando-O com 

regozijo: “Multiplicaste a alegria, aumentaste o júbilo” (9,2). [...] 

“Exultai de alegria!” (12,6). [...] A criação inteira participa nessa 

alegria da salvação: “Cantai, ó céus!. Exulta de alegria, ó terra!” 

(49,13)” (EG 4). 
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 Os gráficos ilustrativos das citações bíblicas encontradas ao longo de todo o 

corpo da EG seguem abaixo: 

 Citações bíblicas na Evangelii Gaudium 

  I II III IV V total 

AT 13 1 6 10 0 30 

NT 44 15 42 38 45 184 

total 57 16 48 48 45 214 

 

 

Base Veterotestamentária* 

 Pentateuco Históricos Sapienciais Profetas 

 Gênesis Juízes Eclesiástico Isaías 

 4, 9 (EG 211) 3, 15 (EG 187) 3, 30 (EG 193) 2, 4 (EG 244) 

 12, 1-3 (EG 

20)   4, 6 (EG 187) 9,2; 12,6; 40,9 (EG 4) 

   1 Samuel 14, 11.14 (EG 4) 40, 31 (EG 11) 

 Êxodo 3, 9 (EG 146) 32, 8 (EG 156) 49,13 (EG 4) 

 3, 5 (EG 169)     61, 10 (EG 116) 

 3, 10.17 (EG 

20) Tobias     

 3, 7-8.10 (EG 

187) 12, 9 (EG 193)   Jeremias 

 32, 1-35 (EG 

55)     1,7 (EG 20) 

   2 Macabeus     

 Levítico 7, 21.27 (EG 139)   Lamentações 

 5, 7 (EG 197)     3, 17.21-23.26 (EG 6) 

         

 Deuteronômio     Daniel 

 15, 9 (EG 187)     4, 24 (EG 193) 

         

       Sofonias 

       3, 17 (EG 4) 
         

       Zacarias 

       9, 9 (EG 4) 

 

     

     * O Papa Francisco menciona 15 dos 46 livros do AT. 
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Base Neotestamentária* 

Evangelhos - 4 

Mateus Marcos Lucas João 

5, 7  (EG 193) 1, 27 (EG 136) 1, 28 (EG 5) 1, 18 (EG 267) 

5, 9 (EG 227 / 244) 1, 38 (EG 21) 1, 39 (EG 288) 1, 39 (EG 13) 

5, 13-16 (EG 92) 1, 45 (EG 136) 1, 41 EG (5) 1, 41 (EG 120) 

6, 33 (EG 180) 2, 16 (EG 269) 1, 47 EG (5) 1, 48 (EG 264) 

7, 1 (EG 172) 3, 14 (EG 136) 1, 52.53 (EG 288) 3, 1-21 (EG 269) 

7, 2 (EG 179) 4, 26-29 (EG 22) 2, 10 (EG 23) 3, 29 (EG 5) 

9, 6 (EG 172) 6, 2 (EG 136) 2, 19 (EG 288) 4, 7-26 (EG 72) 

10, 7 (EG 180) 6, 37 (EG 49 / 188) 2, 24 (EG 197) 4, 39 (EG 120) 

11, 19 (EG 269) 10, 21 (EG 269) 4, 18 (EG 197) 5, 44 (EG 93) 

12, 34 (EG 149) 10, 46-52 (EG 269) 4, 43 (EG 180) 13, 17 (EG 25) 

13, 24-30 (EG 225) 12, 34 (EG 149) 6, 20 (EG 197) 13, 35 (EG 99) 

13, 31-32 (EG 278) 16, 15 (EG 181) 6, 36-38 (EG 179) 15, 5 (EG 279) 

13, 33  (EG 278) 16, 15.20 (EG 136) 6, 37 (EG 172) 15, 8 (EG 267) 

13, 24-30 (EG 278) 16, 20 (EG 275) 7, 36-50 (EG 269) 15, 11 (EG 5) 

18, 15 (EG 172)   10, 17.21 (EG 21) 15, 12 (EG 161) 

18, 22 (EG 3)   10, 21 (EG 5 / 141) 16, 12-14 (EG 225) 

23, 4 (EG 150)   12, 32 EG (92 / 141) 16, 20 (EG 5) 

25, 34-40 (EG 197)   14, 14 (EG 48) 16, 22 (EG 5 / 84) 

25, 40 (EG 179 / 209)   15, 7 (EG 15) 17, 21 (EG 99 / 244) 

28, 19 EG(113/120/162)   22, 19 (EG 13) 19, 26-27 (EG 285) 

28, 19-20 (EG 19)     19, 28 (EG 285) 

28, 20 (EG 160)     20, 20 (EG 5) 

    

    * O Papa Francisco menciona 21 dos 27 livros do NT. 

    As passagens hachuradas aparecem mais de uma vez. 
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Base Neotestamentária 

Atos Paulo - 8 Hebreus Católicas - 3 Apocalipse 

  Romanos Efésios 
 

Tiago   

1, 14 (EG 284) 1, 8 (EG 282) 1, 6 (EG 267) 4, 12(EG150) 2, 8 (EG 161) 12, 17 (EG 285) 

2, 6 (EG 21) 5, 5 (EG 125) 1, 10 (EG 181) 12, 1 (EG 13) 2, 12-13(EG 193) 14, 6(EG 11/23) 

2, 46 (EG 5) 5, 20 (EG 84) 2 ,8-9 (EG 162) 13, 7 (EG 13) 3, 1 (EG 150) 17, 14 (EG 278) 

2, 47 (EG 270) 8, 5 (EG 162) 2, 14 (EG 229/239) 13, 8 (EG 11) 5 ,4 (EG 187) 21, 2-4 (EG 71) 

3, 6 (EG 151) 8, 19 (EG 181) 5, 27 (EG 26)     21, 5 (EG 288) 

4, 21.33(EG 271) 8, 26 (EG 280) 6, 15 (EG 239)   1 Pedro   

4, 32 (EG 31) 10, 14-17 (EG 136)     2, 10 (EG 268)   

5, 13 (EG 271) 10, 17 (EG 142) Filipenses   3, 16 (EG 271)   

8, 39 (EG 5) 11, 16-18 (EG 247) 1, 3 (EG 282)   4, 8 (EG 193)   

9 , 20 (EG 120) 11, 29 (EG 247) 1, 4.7 (EG 281)       

12, 47 (EG 271) 11, 33 (EG 11) 2, 3 (EG 270)   1 João   

13, 52 (EG 5) 12, 1 (EG 145) 2, 5 (EG 198)   1, 3 (EG 264)   

16, 34 (EG 5) 12, 18 (EG 271) 2, 21 (EG 93)   2, 11 (EG 272)   

17, 23 (EG 265) 12, 21 (EG101/271) 3, 11-13 (EG 121)   3, 14 (EG 272)   

  13, 8.10 (EG 16) 4, 4 (EG 17)   3, 17 (EG 187)   

        4, 2 (EG 233)   

  1 Coríntios Colossenses   4, 8 (EG 272)   

  1, 4 (EG 282) 1, 20 (EG 229)   4, 10 (EG 24)   

  3, 7 (EG 12)     4, 19 (EG 12)   

  4, 7 (EG 162) 1Tessalonicences       

  9, 16 (EG 9) 1, 19 (EG 247)       

  9, 22 (EG 45) 2, 4 (EG 149)       

  15, 14 (EG 275) 3, 12 (EG 161)       

            

  2 Coríntios Pastorais - 3       

  4,  5 (EG 143) 1 Timóteo       

  4, 7 (EG 279) 1, 5 (EG 173)       

  5, 14 (EG 9) 6, 17 (EG 182)       

  8, 9 (EG 197)         

  11, 14 (EG 152) 2 Timóteo       

  12, 9 (EG 85) 1, 5 (EG 13)       

            

  Gálatas Tito       

  2, 2.10 (EG 195) 1, 5 (EG 173)       

  2, 20 (EG 160)         

  3, 28 (EG 113)         

  5, 6 (EG 37)         

  5, 14 (EG161)         

  5, 22 (EG 217)         

  6, 9 (EG 101/271)         
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2.2 Evangelii Gaudium: algumas leituras possíveis 

       2.2.1 Os pobres 

        A Evangelii Gaudium abrange variados temas, mas seu assunto principal é a 

evangelização realizada a partir da ‘alegria do Evangelho’, que “enche o coração e a 

vida inteira daqueles que se encontram com Jesus” (EG 1). Do fim do mundo, o Papa 

trouxe ao centro da Igreja propostas inovadoras ‘sobre o anúncio do Evangelho no 

mundo atual’, e é interessante notar que, para Francisco, o foco da “nova 

evangelização” não são os destinatários, mas os sujeitos da mesma: 

“A nova evangelização deve implicar um novo protagonismo de cada 

um dos batizados. [...] Não digamos mais que somos ‘discípulos’ e 

‘missionários’, mas sempre que somos ‘discípulos missionários’ (EG 

120) que compõem a comunidade missionária. Nela se gesta o sonho 

de “uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os 

costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura 

eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do 

mundo atual que à autopreservação” (EG 27) da Igreja”.
131

       

 Na ‘transmissão da fé’, a questão catequética é subordinada à vivência 

missionária da fé:  

“Não se deve pensar que o anúncio evangélico tenha de ser 

transmitido sempre com determinadas fórmulas preestabelecidas [...] 

que exprimam um conteúdo absolutamente invariável. Transmite-se 

com formas tão diversas [...], cujo sujeito coletivo é o povo de Deus, 

com seus gestos e sinais inumeráveis” (EG 129). 

 Nesse sentido, “a nova evangelização é um convite a reconhecer a força 

salvífica" (EG 198) da vida dos pobres, que, não pela doutrina formal, mas “nas suas 

próprias dores conhecem Cristo sofredor”. Dessa forma, a evangelização a partir da 

alegria de servir a Deus e aos irmãos em geral privilegia “sobretudo os pobres e os 

doentes” (EG 48) como critério-chave de autenticidade de pertença à Igreja de Cristo 

(EG 195). 

 O conhecido episódio acerca da escolha do nome Francisco para si - narrado 

pelo próprio Papa depois de sua eleição como sucessor de Pedro, logo após o Cardeal 

Claudio Hummes ter-lhe soprado para que não se esquecesse dos pobres -, é um claro 

indicativo de sua preocupação com eles, os menos favorecidos. São Francisco de Assis 

é reconhecido como protótipo da pobreza evangélica.  
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 O termo “critério-chave de autenticidade” foi cunhado por Francisco na 

Evangelii Gaudium (EG 195). Um ‘critério’ fornece a base para uma avaliação, um 

confronto que ajuda a discernir e identificar a verdade ou decidir sobre algo; é ainda, um 

discernimento, um princípio de decisão e de avaliação. Por seu lado, ‘chave’ indica algo 

que serve para abrir uma coisa e dar acesso a algo ou a algum lugar, como no caso da 

porta de uma casa. ‘Lembrar-se dos pobres’, portanto, é considerado critério de 

fidelidade ao Evangelho e de pertença à Igreja, tanto no presente como no passado. 

 Note-se que na Igreja primitiva, mais precisamente, nas igrejas paulinas, “não 

esquecer-se dos pobres” (Gl 2,10) já era um elemento essencial sem o qual o cristão 

“correria em vão” (Gl 2,2) e demonstraria uma não fidelidade ao Mestre e Senhor. 

Assim como permaneceria fora da comunhão com sua Igreja. Ou seja, abraçar a fé em 

Cristo é estar no coração da opção do seu agir em favor dos últimos, como descrito na 

EG 195: 

“Quando São Paulo foi ter com os Apóstolos em Jerusalém para 

discernir “se estava a correr ou tinha corrido em vão” (Gl 2,2), o 

critério-chave de autenticidade que lhe indicaram foi que não se 

esquecesse dos pobres (cf. Gl 2,10). Este critério importante para que 

as comunidades paulinas não se deixassem arrastar pelo estilo de vida 

individualista dos pagãos, tem uma grande atualidade no presente 

contexto em que tende a desenvolver-se um novo paganismo 

individualista. A própria beleza do Evangelho nem sempre a 

conseguimos manifestar adequadamente, mas há um sinal que nunca 

deve faltar: a opção pelos últimos, por aqueles que a sociedade 

descarta e lança fora” (EG 195).
132

  

 Dessa forma, Francisco soube destacar e chamar a atenção para um elemento 

inegociável na fé cristã, isto é, irrenunciável: “lembrar-se sempre dos pobres” (Gl 2,10; 

EG 195), o qual vai sendo descrito ao longo da Exortação. O Papa recorda que “no 

coração de Deus ocupam lugar preferencial os pobres, tanto que até Ele mesmo “Se fez 

pobre” (2Cor 8,9), e que “todo o caminho da nossa redenção está assinalado pelos 

pobres” (EG 197). Mais ainda, Francisco afirma que “para a Igreja, a opção pelos 

pobres é mais uma categoria teológica que cultural, sociológica, política ou filosófica” 

(EG 198).  
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 O número 36 da Exortação recorda o Concílio Vaticano II ao afirmar que “existe 

uma ordem ou ‘hierarquia’ das verdades da doutrina católica”, válidas tanto para os 

dogmas de fé como para a doutrina moral. Citando São Tomás de Aquino, insiste que 

também há uma ‘hierarquia’ nas virtudes e ações que delas procedem, e destaca o amor 

ao próximo e a misericórdia como a maior de todas as virtudes (EG 37). Ora, entre 

aqueles que mais necessitam de ações concretas de amor e misericórdia encontram-se os 

pobres.
133

 

 Considerando que o Reino de Deus não é apenas uma realidade espiritual, mas 

atinge o ser humano em todas as suas dimensões, há uma dimensão social da 

evangelização que pode ser traduzida pela afirmação de Francisco: “Evangelizar é 

tornar o Reino de Deus presente no mundo” (EG 176).  A seguir, apontando a Doutrina 

Social da Igreja, descreve que “Deus, em Cristo, não redime somente a pessoa 

individual, mas também as relações sociais entre os homens” (EG 178). 

 O Verbo encarnado, que demonstrou a função social e o destino universal dos 

bens, é o grande modelo para a solidariedade humana (cf. GS 32). Ser solidário significa 

servir ao bem comum:  

“Pelo que solidariedade deve ser vivida como a decisão de devolver 

ao pobre o que lhe corresponde. Estas convicções e práticas de 

solidariedade, quando se fazem carne, abrem caminhos a outras 

transformações estruturais e tornam-nas possíveis” (EG 189).  

 Essa devolução, segundo a ética cristã, é uma obrigação.
134

 A Exortação recorda 

as palavras de João Crisóstomo: “Não fazer os pobres participar dos seus próprios bens 

é roubá-los e tirar-lhes a vida” (EG 57). 

 O Papa, portanto, lembra que “cada cristão e cada comunidade são chamados a 

ser instrumentos de Deus a serviço da libertação e promoção dos pobres” (EG 187). 

Insiste na palavra solidariedade, retoma com força a opção pelos pobres ao afirmar sem 

rodeios: “desejo uma Igreja pobre para os pobres” e reafirma a experiência da Igreja 

latino-americana de que os pobres nos evangelizam (EG 198). Desse modo, para ele o 

anúncio do Reino hoje só se torna significativo e digno de fé se for acompanhado de 
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uma proximidade real com os pobres (EG 199).
135

 E conclui: “é necessário que todos 

nos deixemos evangelizar por eles” (EG 198).  

 Há uma preocupação “em fazer com que a Igreja seja como um “hospital de 

campanha”,
136

 sempre pronta a acolher e cuidar dos feridos do mundo contemporâneo, 

em todas as periferias existenciais, incluindo as geográficas”.
137

  

 Cabe aqui uma pertinente observação de que não há dúvidas quanto ao lugar 

central dos pobres no pensamento e atitudes do Papa e de sua perspectiva missionária 

apontando a direção para a qual toda a Igreja deve caminhar nos próximos anos. Nesse 

sentido, Manzatto vai explicitar que “é na questão da opção preferencial pelos pobres 

que as atitudes de Francisco e seu texto mais o aproximam da Teologia da Libertação”. 

E continua afirmando que, embora o Papa praticamente não empregue a palavra 

libertação sua prática possa ser caracterizada como desta teologia. Dessa forma, na 

análise do autor, “Francisco toma como referência o Concílio Vaticano II e sua proposta 

eclesiológica, foca sua preocupação na ação pastoral da Igreja e traz para a Igreja 

universal aquilo que era próprio da Igreja latino-americana”.
138

 

  

 2.2.2 As mulheres 

 “Grande parte dos pobres que cercavam Jesus eram mulheres; privadas do apoio 

de um varão, elas eram sem dúvida as mais vulneráveis”.
139

  

 Na sociedade patriarcal à época de Jesus, a mulher vivia sob alguns esteriótipos 

transmitidos durante séculos, o que a colocava sob uma visão negativa e sob o domínio 

e controle dos homens. Além de propriedade destes (primeiro do pai, depois ao casar-se 

passava a ser do esposo e, se viúva, pertencia aos filhos ou voltava ao pai e irmãos), ela 

era considerada em estado de impureza ritual durante certos períodos de sua vida - o que 

a obrigava a afastar-se dos demais -, e também, fonte de tentação e ocasião de pecado. 
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 Flávio Josefo vai resumir o sentimento generalizado a respeito da mulher 

naquele tempo, com a seguinte afirmação: “De acordo com a Torá, a mulher é inferior 

ao varão em tudo”.
140

  

 Tal contexto levou a um grave conceito de inferioridade da mulher e a uma 

sensação de afastamento do Deus que habita no templo, sendo ela privada de sua 

bênção. Era impensável uma mulher com autonomia. E assim, surpreende ver Jesus 

cercado de mulheres, já que elas só podiam se locomover na companhia de homens. 

        De maneira simples e natural, porém, o Mestre vai redefinindo, a partir de sua 

experiência de Deus, o significado da mulher, derrubando alguns desses esteriótipos 

vigentes. Reage diante do duplo critério de moralidade empregado para julgar de 

maneira desigual o homem e a mulher. Tem o costume de falar explicitamente das 

mulheres e do universo feminino, tornando-as visíveis e colocando sua atuação em 

relevo. Não se fecha numa linguagem androcêntrica, que considera tudo a partir do 

masculino: Ele se põe no lugar das mulheres e as faz protagonistas de suas parábolas.
141

  

 E assim, as mulheres começavam a descobrir uma dignidade nova antes 

desconhecida. Isto não ocorre apenas nas parábolas. Jesus aproveita qualquer situação 

para apresentar também as mulheres como modelo de fé, generosidade ou entrega 

desinteressada: uma pobre viúva, uma enferma crônica ou uma mãe pagã desesperada 

servem de exemplo a ser seguido por todos. O Mestre vai sugerir a seus discípulos um 

mundo novo e diferente, onde, sem superioridade de uns sobre outros, ninguém 

elevando autoridade acima dos demais, todos escutam sua Palavra e juntos buscam a 

vontade de Deus.  

 As mulheres, portanto, fizeram parte do grupo que seguiu Jesus desde o início e 

tiveram uma presença muito significativa durante os últimos dias de sua vida, 

permanecendo fiéis diante de sua execução: assistem à sua crucificação e observam 

mais tarde o lugar do sepultamento do corpo do Senhor. “Mas, sem dúvida, o que mais 

chama a atenção é seu protagonismo na origem da fé pascal”.
142
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 Dessa forma, segundo Pagola, “pode-se afirmar que a presença das mulheres no 

grupo dos discípulos não é secundária ou marginal”
143

, e sob muitos aspectos, elas são 

modelo do discipulado, já que estão acostumadas a ocupar sempre o último lugar. O 

típico delas é servir, modelo em perfeita consonância com o exemplo do Mestre: “Pois, 

qual é o maior: o que está à mesa, ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? 

Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve!” (Lc 22,27). 

 A antropologia cristã original vai privilegiar a comum humanidade e dignidade 

de homens e de mulheres, contudo, deve-se sublinhar que em círculos cristãos, ainda 

hoje, o androcentrismo não foi abolido. Segundo Legrand: 

“Esse sistema de valores e de representações, segundo o qual as 

mulheres são muito mais relativas aos homens do que os homens são 

relativos às mulheres, não perdeu a sua plausibilidade senão no século 

XX e isso somente nas sociedades ocidentais, nas quais as mulheres 

passaram a ter um acesso “natural” e sem reservas [...] a todo o espaço 

público. Em compensação, os enunciados da tradição cristã sobre os 

papéis respectivos dos homens e das mulheres são indissociáveis de 

um horizonte social no qual as mulheres têm apenas um acesso 

excepcional e limitado ao espaço público”.
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 Quando a Evangelii Gaudium fala da dignidade e de ministérios não ordenados, 

o texto fala sem constrangimento em “homens e mulheres” (EG 52, 86, 104, 171, 252, 

271, 283) e aponta a dignidade da mulher com elogios e estima. “Estes, porém, não 

permitem romper a barreira da tradição, historicamente construída, em culturas 

patriarcais e regimes feudais”.
145

  

 Paulo Suess vai dizer a esse respeito que 

“[...] os discernimentos entre questões “de fide” e “de cultura” 

permanecem ainda na superfície da leitura dos “sinais dos tempos” 

(EG 14, 51, 108), que a própria EG nos recomenda. A mulher, na EG, 

é a mulher zeladora da casa e cuidadora dos filhos, inspirada pelo 

imaginário de Maria de Nazaré (cf. EG 287). Não é ainda a mulher 

emancipada da Pacem in terris (1963) nem a operária do século XIX 

ou XX nem a profissional do século XXI. Mulher, na Igreja, é até 

hoje, “voluntária” e não “profissional” nas instâncias administrativas e 

decisivas”.
146

 

 Apesar disso, o emprego da linguagem inclusiva pode ser notado durante todo o 

texto da Exortação Apostólica, o que demonstra que, tal como seus antecessores, 
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Francisco está consciente de se dirigir a uma humanidade e a uma Igreja sexuadas, e 

que, portanto, têm diferenças no seu tecido e no seu corpo.
147

 Assim, em consonância 

com os Papas anteriores, “emprega a linguagem inclusiva nomeando, quando se trata da 

humanidade, “homens e mulheres”, não deixando dúvidas de que se dirige a todos e 

todas, independentemente de qualquer diferença de gênero”.
148

 

 Diante disso, a EG dispensa belas palavras, ao mesmo tempo, compensatórias:  

“A Igreja reconhece a indispensável contribuição da mulher na 

sociedade, com uma sensibilidade, uma intuição e certas capacidades 

peculiares, que habitualmente são mais próprias das mulheres que dos 

homens. Por exemplo, a especial solicitude feminina pelos outros [...]. 

Vejo, com prazer, como muitas mulheres partilham responsabilidades 

pastorais juntamente com os sacerdotes, contribuem para o 

acompanhamento de pessoas, famílias ou grupos e prestam novas 

contribuições para a reflexão teológica” (EG 103). 

 E opina que o papel das mulheres pode ser aprofundado e deve ser ampliado:  

“Para uma presença feminina mais incisiva na Igreja. Porque ‘o gênio 

feminino é necessário em todas as expressões da vida social; por isso 

deve ser garantida a presença das mulheres também no âmbito do 

trabalho’ e nos vários lugares onde se tomam as decisões importantes, 

tanto na Igreja como nas estruturas sociais” (EG 103).  

 Em uma análise crítica a esse respeito, Suess propõe questionamentos: “onde se 

encontram esses lugares das decisões importantes na Igreja? Onde se manifesta a voz 

não só opinativa, mas decisiva?” E acrescenta: “o autor da EG ouviu o clamor das 

mulheres na Igreja e o leitor da EG percebe sua dor de não poder avançar mais, porque 

transformações culturais, que a questão exige, são transformações a longo prazo”.
149

 

 A própria Exortação vai reconhecer que 

“Aqui está um grande desafio para os Pastores e para os teólogos, que 

poderiam ajudar a reconhecer melhor o que isto implica no que se 

refere ao possível lugar das mulheres onde se tomam decisões 

importantes, nos diferentes âmbitos da Igreja” (EG 104). 
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 “Ajustar a polaridade entre mulheres e homens na Igreja é a melhor garantia para 

o fluxo energético do Espírito e a luz mais clara de Jesus Cristo”, aponta Suess.
150

 

  

 2.2.3 A fragilidade humana e do mundo 

 Ao aproximar do final da Exortação, o Papa se detém diante de um dos mais 

impressionantes mistérios da vida humana: a fragilidade. E vai chamar a atenção a 

respeito da importância de se cuidar dessa fragilidade, a qual é também um chamado 

evangélico já que “Jesus, o evangelizador por excelência e o Evangelho em pessoa, 

identificou-Se especialmente com os mais pequeninos” (cf. Mt 25,40). 

 Na contramão de uma sociedade que valoriza a força, a beleza, a perfeição, o 

êxito, “os lentos, fracos ou menos dotados” lembram a “todos os cristãos que somos 

chamados a cuidar dos mais frágeis da Terra” (EG 209), que só assim podem avançar 

nesta grande aventura da vida. 

 “A fragilidade e a vulnerabilidade, de qualquer tipo, são estados de pobreza, algo 

que coloca uma pessoa nos degraus mais baixos da escala social”.
151

 A EG vai 

apresentar novas e variadas formas de pobreza e fragilidade como “os sem abrigo, os 

toxicodependentes, os refugiados, os povos indígenas, os idosos cada vez mais sós e 

abandonados [...] os migrantes” (EG 210). E ainda acrescentará outras nos números 

seguintes: o tráfico humano, o trabalho escravo, a rede de prostituição, a mendicância 

com crianças (EG 211), os nascituros – os mais inocentes de todos, sobre cujo direito de 

nascer é decidido por outros – (EG 213), e o conjunto da criação (EG 215). 

 Em meio a tais citações, Francisco dedica um parágrafo inteiro a uma pobreza e 

fragilidade que é sempre nova porque antiquíssima: a pobreza das mulheres. 

“Duplamente pobres são as mulheres que padecem situações de exclusão, maus-tratos e 

violência, porque frequentemente têm menores possibilidades de defender os seus 

direitos” (EG 212).  

 Não se trata aqui de uma afirmação da mulher como ‘sexo frágil’. Ao contrário, 

o Pontífice lembra, com grande sensibilidade, a força inquebrantável da mulher, o outro 

lado de sua fragilidade: “E, todavia, também entre elas, encontramos continuamente os 
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mais admiráveis gestos de heroísmo quotidiano na defesa e no cuidado da fragilidade 

das suas famílias” (EG 212). 

 Ainda sobre as mulheres, mais uma importante e delicada questão é abordada de 

forma direta e honesta: a eliminação de uma vida humana - o aborto -, que muitas vezes 

aparece “como uma solução rápida [...], particularmente quando a vida [...] surgiu como 

resultado de uma violência ou num contexto de extrema pobreza” (EG 214). Em 

situações muito duras, as mulheres têm de arcar sozinhas com a terrível decisão sobre a 

consequência de um ato praticado a dois, mas cuja irresponsabilidade dos homens vem 

sendo secularmente respaldada pela sociedade.
152

 Francisco lembra que a Igreja deve 

fazer mais pelas mulheres a este respeito, pois a omissão causa tremendo sofrimento a 

elas, muitas vezes, sozinhas, sem recursos e sem saída diante desta terrível situação.  

 A última fragilidade mencionada pelo Papa se refere ao ‘conjunto da criação’, 

onde outros seres frágeis e indefesos clamam por atenção da parte dos seres humanos, 

“não [...] beneficiários, mas guardiões das outras criaturas” (EG 215). Nesse sentido, 

todo um ‘projeto de casa comum’ é abordado na Carta Encíclica Laudato Si
153

, na qual 

além das questões do meio ambiente, há toda a temática ampla da criação para ser 

pensada, envolvendo as pessoas, as relações e as estruturas do mundo.  

 Vale apontar um comentário nesta etapa da dissertação. Na obra Dicionário da 

Evangelii gaudium, o autor fez a escolha de 50 palavras-chave para apresentar uma 

leitura pastoral do Documento. Tal sistematização teve o propósito de ajudar aos que 

desejam aprofundar aspectos específicos da Exortação de forma indireta, sem a leitura 

integral do texto.
154

 Da mesma forma, nesta pesquisa, muitas outras palavras e 
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expressões poderiam ter sido escolhidas como opção de uma aproximação do 

Documento. A escolha recaiu sobre os temas apresentados. É passível a observação de 

que outros assuntos não foram mencionados. Na EG, por exemplo, a temática a respeito 

da família não aparece. Uma provável suposição é que a questão das famílias seria a 

matéria das duas assembleias do Sínodo dos Bispos, que viriam a seguir, em Outubro 

de 2014 e Outubro de 2015, e cujas conclusões foram recolhidas na  Amoris Laetitia, a 

segunda Exortação Apostólica do atual pontificado, seguindo-se à Evangelii Gaudium. 

 

2.3 Perspectivas antropológicas na Evangelii Gaudium 

 Como já foi afirmado anteriormente, o tema norteador da Evangelii Gaudium é a 

evangelização. Há de se lembrar que a mesma está a serviço do Reino: reino do amor de 

Deus que se estende a todos, é solícito para com todos, para promover o bem de todos. 

Nesse sentido, o Papa fala, em especial, de escutar o clamor dos pobres e em cuidar dos 

mais frágeis. Perante as situações de conflito na busca da unidade da família humana, é 

preciso buscar soluções fundamentadas na amizade e na solidariedade como expressão 

de fraternidade e misericórdia. 

 A análise feita por Francisco acerca da situação do ser humano no mundo atual 

mostra que o mesmo está desvalorizado e excluído.
155

 Isto cria a responsabilidade de 

valorizá-lo e de atendê-lo em suas necessidades e demandas com solidariedade global: 

na dimensão social da evangelização, o Papa destaca “vários círculos de diálogo, onde 

deveremos nos relacionar uns com os outros, no respeito às liberdades e às diversidades, 

na responsabilidade de cooperar para o bem”.
156
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 Nesse sentido, Francisco propõe a interessante imagem de um poliedro “que 

reflete a confluência de todas as partes que nele mantêm a sua originalidade. [...] É a 

totalidade das pessoas em uma sociedade que procura um bem comum que 

verdadeiramente incorpore a todos” (EG 236). No poliedro, as partes são diversas e 

assim todos devem poder contribuir a seu modo. As diversas faces guardam sua 

originalidade enquanto estão relacionadas umas com as outras, tendendo a uma unidade. 

Há unidade na diversidade.  

 O autor da EG quer trazer algo relevante para a vida concreta das pessoas e não 

quer “correr o risco de falar ao vento” (EG 158). Assim, a linguagem simples, clara e 

direta e o emprego de expressões coloquiais com as quais o leitor se reconhece e se 

sente representado já demonstram uma preocupação antropológica e pedagógica do 

Papa: há a clara primazia de ser compreendido frente à mera apresentação conceitual 

formal.
157

 

 A preocupação com o ser humano concreto ocupa um lugar central na Evangelii 

Gaudium.
158

 A proposta que perpassa toda a Exortação é apresentada já em seu início: 

vencer o individualismo que enfraquece todo dinamismo evangelizador e ultrapassar a 

consciência isolada, para deixar-se seduzir pelo dinamismo alegre e transformador do 

Evangelho vivo de Deus, Jesus Cristo: 

“O grande risco do mundo atual, com sua múltipla e avassaladora 

oferta de consumo, é a tristeza individualista que brota do coração 

comodista e mesquinho, da busca desordenada de prazeres 

superficiais, da consciência isolada” (EG 2). 

 O núcleo antropológico desta proposta é o da pessoa
159

 como intersubjetividade, 

a qual deve ser buscada, construída e cuidada. O ser humano constrói-se e realiza-se 

como pessoa nas relações: é preciso o contato com os outros para ser o que se é. Além 

disso, o ser humano é “criado à imagem da comunhão divina” e assim “não podemos 

realizar-nos nem salvar-nos sozinhos” (EG 178). 
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 É preciso sair de uma autorreferencialidade, de uma consciência isolada, através 

de encontros humanos verdadeiros e, em especial, do encontro com o Deus de Jesus 

Cristo, que leva o ser humano para além de si mesmo, leva a ultrapassar-se: 

“Chegamos a ser plenamente humanos quando somos mais do que 

humanos, quando permitimos a Deus que nos conduza para além de 

nós mesmos, a fim de alcançarmos o nosso ser mais verdadeiro”  

(EG 8).  

 Este é o núcleo da antropologia cristã e o centro de um dos grandes desafios na 

pós-modernidade: a pessoa é chamada a desenvolver-se como sujeito autônomo, livre e 

responsável e, ao mesmo tempo, capaz de afeto e amor. Em sua interioridade, a pessoa é 

chamada a autorrealizar-se em liberdade e responsabilidade, enquanto na abertura, 

relaciona-se com o mundo, com os outros e, de forma mais fundamental, com Deus. 

Assim, a fé cristã afirma que a subjetividade se desenvolve humanamente quando 

ambas as dimensões acontecem de forma inter-relacionada, em um dinamismo que não 

sacrifica ou exclui uma ou outra dimensão.
160

 

 Para Pedrosa-Pádua, “A antropologia atual vê o ser humano como relação, e esta 

perspectiva permeia o pensamento do Papa em sua Exortação”. A autora acrescenta: 

“Não sobrevivemos sem os outros, sem a natureza, sem o cosmos. A 

própria filosofia da alteridade, hoje, olha o ser humano em sua 

necessidade da alteridade, constitutiva da identidade. A autonomia se 

dá por meio do outro (Ricoeur, Levinás, Kristeva). O outro me 

convoca, me tira do fechamento em mim mesmo e, precisamente 

assim, permite um acesso a mim mesmo. O outro não é 

necessariamente uma agressão, um “inferno” (Sartre), mas graça e 

salvação. A autonomia não se conquista na recusa do outro, mas na 

relação”.
161

 

   Francisco relembra e propõe na EG que a relação com os demais não destrói o 

ser humano. A relação com o Deus de Jesus Cristo tampouco é ameaçadora. Não se 

trata aqui do deus dos filósofos, cuja morte foi proclamada pelos “mestres da suspeita” 

no desejo de salvar o ser humano: para muitos pensadores e cientistas contemporâneos, 

Deus é visto como uma ameaça às possibilidades humanas. Na Exortação, ao contrário, 

há uma clara indicação de que Deus é aquele que dá o sentido da vida, é fonte de alegria 
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porque é amor, manifestado em Jesus Cristo.
162

 Está presente a forte motivação de 

tornar significativa a riqueza da proposta cristã de salvação e de comunicar essa rica 

realidade aos homens e mulheres atuais, especialmente, no contexto pós-moderno.  

 A experiência do amor do Deus bíblico, invocado como Abbá (Paizinho), foi 

vivida em toda profundidade por Jesus de Nazaré. A relação com Deus, como Pai, 

envolve saber-se amado e acolhido por Ele, em profunda intimidade e rica afetividade, 

em confiança e radical fidelidade à vontade dele mesmo quando este guarda silêncio e 

parece estar ausente (Horto das Oliveiras, Gólgota).
 163

 A dimensão da filiação divina do 

ser humano será detalhada no capítulo final.  

 Deus pode ser considerado como uma alteridade transcendente, “maior que o 

nosso coração” (1Jo 3,20). Na fé cristã, o Transcendente é aquele que leva o outro a 

transcender-se, mas sem tirar os pés do chão. Em Jesus Cristo, o divino tornou-se 

humano sem mistura e sem divisão: Ele uniu-se à natureza humana de modo pessoal e 

gratuito com cada ser humano, de tal forma que, “no processo, o humano não foi 

absorvido pela divindade nem se misturou com ela; ao contrário, ficou liberado e 

impulsionado em sua autonomia, capacitado para a liberdade e a responsabilidade nas 

relações”.
164

 

“Deus é, assim, alguém capaz de nos conduzir para fora e além de nós 

mesmos, ao mesmo tempo em que nos reconduz para “o nosso ser 

mais verdadeiro”, nas palavras do Papa. Ao dizer sim à própria 

existência, Deus dá força e confiança para que o ser humano também 

diga sim a si próprio.
 
Há aqui um apelo do des-centramento de si 

mesmo para um re-centramento relacional: redescobrir-se na relação, 

ver-se diante de Deus e, com ele, toda a humanidade”.
165

  

 No centramento e isolamento, a vida se enfraquece; já na doação-relação, a vida 

se fortalece (cf. EG 10; cf. DAp 360). E uma das experiências mais genuínas da relação 

com Deus é a alegria, que motiva para uma vida nova. 
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 Outra característica da antropologia do Documento é considerar o ser humano 

concreto, existente. Trata-se de considerá-lo não como conceito ou abstração, mas como 

um ser real, que se experimenta e caminha na história e com os demais. Nesse sentido, 

vale o princípio presente na Exortação: “A realidade é mais importante do que a ideia” 

(EG 231). Assim, é possível afirmar que a EG traz a noção de um ser humano criado 

por Deus, assumido por Ele, em Jesus Cristo, chamado à liberdade, por isso, inacabado 

e aberto, convidado a viver uma história que não está predeterminada, mas é convocada 

a desenvolver-se e a realizar-se no amor, na misericórdia e na doação. É, portanto, um 

ser que se narra, que se desenvolve dinamicamente sempre com a ajuda da graça de 

Deus, a partir das relações que estabelece.
166

 Três características deste ser humano -  

que se narra -, e que podem ser apontadas a partir da Evangelii Gaudium encontram-se 

descritas a seguir.
167

 

  

Ser humano – Vida interior e Compromisso 

 É preciso cultivar o espaço interior, que, na proposta da Exortação, está em 

íntima relação com as atividades exteriores e o compromisso com a evangelização (cf. 

EG 262). Na ausência desta interioridade “as tarefas facilmente se esvaziam de 

significado, quebrantando-nos com o cansaço e as dificuldades, e o ardor se apaga” (EG 

262).   

 A sede de Deus, que todo ser humano traz dentro de si, não deve ser saciada com 

“propostas alienantes ou com um Jesus Cristo sem carne e sem compromisso com o 

outro” (EG 89). A espiritualidade cristã autêntica possui a força de curar, libertar, 

encher de vida e paz e ao mesmo tempo chamar à “comunhão solidária e à fecundidade 

missionária” (EG 89), para que assim possa levar a olhar o próximo em sua grandeza e 

descobrir Deus em cada ser humano (EG 92). 

  “Um cultivo do espaço interior fora do compromisso concreto significa uma 

busca mística parcial e desagregadora do ser pessoal, pois não gera a integração “de 
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todas as dimensões da pessoa num caminho comunitário de escuta e resposta” (EG 

166)”.
168

 

 É no cultivo da vida interior e do espírito contemplativo que se dá “o encontro 

pessoal com o amor de Jesus, que nos salva” (EG 264) e que nos permite descobrir “que 

somos depositários de um bem que humaniza” (EG 264), que nos ajuda a viver uma 

vida nova e a transmiti-la aos outros. É neste encontro que Deus oferece a sua graça 

para uma vida nova, e se faz carne na vida concreta (EG 150) de cada um.  

 Dessa forma, a sempre renovada experiência do encontro pessoal com Jesus é o 

que sustenta a missão.  

 

Ser humano - Diálogo 

 O ser humano constrói-se e realiza-se como pessoa por meio das relações que 

estabelece; daí sua intersubjetividade. “O abrir-se ao outro tem algo de artesanal” (EG 

244), já que é esforço, é construção, mas é o único caminho, pois todos peregrinam 

juntos. Na diferença dos povos, religiões e culturas, a forma de manifestar a unidade da 

humanidade é construindo caminhos, pontes, por meio do diálogo.  

 Saber dialogar é próprio do humano, que aprende a se desenvolver com os 

outros, o que contribui para o amadurecimento das relações de todo gênero humano.  

 Nessa direção, a Exortação estabelece três campos de diálogo para uma 

verdadeira evangelização: “o diálogo com os Estados, com a sociedade - que inclui o 

diálogo com as culturas e as ciências, - e com os outros crentes que não fazem parte da 

Igreja Católica” (EG 238).  

 

Ser humano – Ser limitado 

 É preciso ter consciência da primazia da graça de Deus e, ao mesmo tempo, da 

limitação humana. O dom de Deus, a própria graça, é quem transforma real e 

interiormente o ser humano. Diante dela e consciente das próprias limitações, o ser 

humano é capaz de atos e atitudes que antes lhe eram impossíveis. Busca viver a 

comunhão nos relacionamentos com os semelhantes no amor e na graça de Deus. É 

capaz de abrir mão de atitudes farisaicas (de autodefesa e autojustificação), rígidas e 

acusadoras.  
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 Passa a ser capaz de simplesmente ser humano com outros humanos, e aí está 

sua grandeza evangélica. Sabe-se relacional, dependente da graça libertadora, que 

conduz para além de ‘estruturas que dão falsa proteção’, de ‘normas que fazem juízes 

implacáveis’, de ‘hábitos em que nos sentimos tranquilos’, mas que, na verdade, 

distanciam do núcleo evangélico do amor e da misericórdia diante de situações 

urgentes: “lá fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: “Dai-lhes vós 

mesmos de comer” (Mc 6,37)” (EG 49). 

 A consciência da própria autolimitação cria solidariedade com os demais: 

“Um coração missionário está consciente dessas limitações, fazendo-

se “fraco com os fracos [...] e tudo para todos” (1Cor 9,22). Nunca se 

fecha, nunca se refugia nas próprias seguranças, nunca opta pela 

rigidez autodefensiva. Sabe que ele mesmo deve crescer na 

compreensão do Evangelho e no discernimento das sendas do Espírito, 

e assim não renuncia ao bem possível, ainda que corra o risco de 

sujar-se com a lama da estrada” (EG 45). 

 É esta, portanto, a postura do ser humano que se reconhece carente, limitado e 

necessitado da presença e do auxílio divinos. Atraído pela graça divina para a comunhão, apesar 

dos próprios limites, o ser humano é marcado pelo bem e pelo amor. 
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CAPÍTULO III 

A vida nova em Cristo: o dom de Deus para a humanidade 

 

3.1 Um Deus capaz de ser humano: Jesus Cristo, paradigma da 

humanidade autêntica 

 A verdadeira alegria do Evangelho nasce de um real e profundo encontro com a 

pessoa de Jesus Cristo. É Ele a verdadeira e única fonte que faz jorrar rios de água viva 

(cf. Jo 7,38).  Mas,  

“Quem foi Jesus? Que segredo se esconde neste galileu fascinante, 

nascido há dois mil anos numa aldeia insignificante do Império 

romano e executado como um malfeitor perto de uma antiga pedreira, 

nos arredores de Jerusalém, quando beirava os 30 anos?”
169

  

 Tal questionamento inicial vai introduzir o leitor no universo da pesquisa Jesus. 

Aproximação histórica na qual Pagola expressará:  

“Jesus é o melhor que temos na Igreja e o melhor que podemos 

oferecer hoje à sociedade moderna. E mais. Creio, com muitos 

outros pensadores, que Jesus é o melhor que a humanidade 

produziu. O potencial mais admirável de luz e de esperança com 

que nós seres humanos podemos contar. O horizonte da história 

se empobreceria se Jesus caísse no esquecimento”.
170

  

 Há vários anos, os estudiosos, que procuram aprofundar o conhecimento acerca 

de Jesus de Nazaré, falam do “Jesus histórico” e do “Cristo da fé”, como duas formas ou 

caminhos diferentes de se chegar a Ele. Utilizando metodologia e meios que se 

empregam na moderna investigação, um estudo histórico sobre Jesus procura responder 

“Como era ele? Como entendeu sua vida? Quais foram os traços básicos de sua atuação 

e as linhas de força ou conteúdo essencial de sua mensagem? Por que o mataram? Em 

que terminou a aventura de sua vida?”
171

 Ao se afirmar o “Cristo da fé”, fala-se do 

“conhecimento a que a Igreja chega respondendo com fé à ação reveladora de Deus 

encarnado em Jesus”.
172
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  A investigação sobre o mistério que se encerra em Jesus não só é legítima como 

necessária, é uma exigência da fé.
173

 Mas, análises e estudos não podem por si sós 

produzir a fé em sua pessoa. A atitude de fé é fundamental para o acesso à revelação 

divina. A fé da Igreja independe dos avanços dos pesquisadores. 

“Esta fé é fruto da ação de Deus em nós e de nossa resposta fiel por 

caminhos diferentes e complementares de busca pessoal, escuta da 

Palavra de Deus, inserção na comunidade cristã, seguimento fiel de 

Jesus, escuta de seu Evangelho no seio da Igreja”.
174

 

 É preciso ter em mente que o horizonte da revelação de Deus em Jesus, da 

revelação cristã do Deus uno e trino é um confronto com um mistério sempre maior: “O 

Deus que envia seu Filho ao mundo, o Deus que manifesta seu amor entregando-o à 

morte, mostra-se sempre mais misterioso e inescrutável”.
175

 

 Dentro da fé cristã, há a poderosa evidência de que Deus se revelou à 

humanidade através desse mesmo Jesus Cristo há dois milênios. Isso está bem 

documentado não apenas nas Escrituras e em outros testemunhos, mas também em uma 

riqueza de achados arqueológicos. 

  Nos primórdios da comunidade primitiva,  

“As antigas fontes cristãs caracterizaram-se pela parcialidade 

das apresentações de sua figura: nenhuma delas entendia fazer 

obra estritamente histórica; as lembranças de suas ações e de 

suas palavras foram filtradas com grande liberdade criativa por 

precisos interesses espirituais dos primeiros cristãos desejosos 

de dar voz à sua fé nele”.
176

 

 Há quase três séculos, porém, a pesquisa histórica se ocupa de Jesus com 

diversos êxitos, mas ainda não foi dita a palavra definitiva. “A. Von Harnack afirma que 

dele é impossível escrever uma biografia (Vita Jesu scribi nequit)”.
177

  

 Estudos atuais acerca desta figura ímpar vão apontar uma importante 

peculiaridade:  

“Jesus era um hebreu que viveu há mais de dois mil anos, filho de seu 

tempo e de sua terra de origem, a Galileia, região distante do centro 
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cultural e religioso de Jerusalém – do qual, porém, ele não esteve 

totalmente ausente -, e artesão de uma pequena aldeia que 

compartilhou uma cultura camponesa, [...], bem inserido no seu 

mundo, herdeiro da nobre tradição religiosa judaica, mas também 

presença incômoda suscitadora de oposições tenazes e reações 

violentas até a condenação na cruz. Nenhum homem é uma ilha; não o 

foi Jesus.”
178

 

 Barbaglio, prestigiado pesquisador do Jesus histórico, apresentará um elenco de 

leituras – muitas vezes viciadas de unilateralismo, difusas -, limitadas aos dois últimos 

decênios, onde o Senhor é apontado como: 

“um “profeta escatológico” propenso à reunificação das doze tribos de 

Israel  (Sanders); 

um carismático de grande fascínio capaz de gestos taumatúrgicos 

(Vermes); 

um mestre de vida subversivo ou um guru revolucionário (Borg); 

um camponês hebreu mediterrâneo de tendência cínica (Crossan); 

um filósofo cínico tout court (Mack, Downing); 

um revolucionário social pacífico (Horsley e Theissen); 

um judeu que exaltou a Lei mosaica radicalizando suas exigências, em 

particular o mandamento de amor ao próximo (Flusser); 

um fariseu de tendência hillelita (H. Falk); 

um judeu marginal (Meier); 

um rabino (B. Chilton); 

um mago que recorria a artes secretas para curar doentes e libertar 

endemoniados”.
179

 

 

 Pagola acrescentará que “na investigação destes últimos anos esboçaram-se 

diferentes modelos do Nazareno: Jesus “reformador social”, Jesus “itinerante cínico”, 

Jesus “profeta escatológico”, Jesus “mestre sapiencial”, Jesus “carismático 

piedoso”...”.
180

 

 “A ciência é um empreendimento complicado porque não pode simplesmente 

“narrar” a realidade, mas refletir sobre fontes, estados da pesquisa, métodos e 

problemas”.
181

 “A história, como as demais ciências, tem sua própria autonomia e suas 

próprias leis”.
182

 Não há certezas nem conclusões definitivas, como em todo método 

científico. Assim, a pesquisa histórico-crítica acerca de Jesus aponta como as coisas 

“podem ter sido” com base nas fontes estudadas. Neste caso as fontes relevantes 

incluem não só as canônicas como também os evangelhos apócrifos e, não apenas os 

textos cristãos, mas também os não cristãos que mencionam o Mestre.  
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 A pesquisa histórica sobre Jesus, não somente é possível como é teologicamente 

necessária porque o Cristo crucificado e ressuscitado, confessado pelos crentes, não é 

outro senão o Jesus terreno.  É necessário mostrar a credibilidade daquilo que se afirma, 

e que não pode permanecer ausente do ato de fé. É necessário fundamentar com 

alicerces as razões que levam os cristãos a crer que Jesus de Nazaré é o Filho de 

Deus.
183

 Dessa forma, aos cristãos interessa muito conhecer o que for possível sobre a 

pessoa e a vida do Nazareno, precisamente porque creem que através dEle, Deus se 

revelou de forma única, excepcional e irrepetível. Assim, “conhecer como ele é, o que 

defende, de quem se aproxima, que atitude adota perante os que sofrem, como busca a 

justiça, como trata a mulher, como entende e vive a religião”
184

, ajudará na aproximação 

do mistério do Deus encarnado.
185

 

 Os estudos que pretendem transmitir informações acerca do Mestre estão 

marcados por uma imagem contextual do judaísmo e da história local, social e política 

de seu tempo.  Os primeiros seguidores do Senhor encontram-se situados em uma 

tradição religiosa bem precisa. Jesus e seus discípulos são judeus: “pertencem ao povo 

de Deus e formaram-se na fé estruturada pela primeira Aliança. Aprenderam a ser fiéis à 

lei de Israel, leram os profetas e recitaram os salmos. Convivem com a esperança da 

salvação definitiva no dia em Deus a quiser”.
186

 

  “Tudo começou com um encontro. Algumas pessoas entraram em contato com 

Jesus de Nazaré e com ele ficaram. Por causa desse encontro e por aquilo que estava em 

jogo na vida e na morte de Jesus, sua própria vida recebeu um novo significado”.
187

 Esta 

é a história do grupo de pessoas que conviveram com o Mestre, foram testemunhas de 

sua maneira de viver e tornaram-se mais tarde testemunhas de sua ressurreição.  

 Jesus é um humano: sente fome e come, tem sede e bebe, fica cansado e repousa. 

É capaz de experimentar alegria e tristeza, ternura e cólera. Ora a Deus como qualquer 

outro homem e entra normalmente no jogo das relações humanas. “Assume livremente 
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sua vida, num sentido bem determinado: cumpre uma missão que o invade por inteiro, 

enfrenta seu destino até o fim e entrega a Deus seu futuro e sua vida”.
188

 

 Com sua presença no mundo, Jesus revela Deus, que ninguém pode ver e que 

habita em uma luz inacessível a todo ser humano (cf. Ex 33,20; 1Tm 6,16): deu-nos a 

conhecê-lo, fez-nos participantes de sua vida, comunicando sua graça e sua verdade. 

Deu-nos a própria vida. Em Jesus, não só se pode ver o Pai como se chegar a Ele.
189

 É 

em Jesus Cristo que a revelação longamente preparada no Antigo Testamento recebe 

seu sentido definitivo. 

 É, ainda, por meio deste ato redentor que a história da humanidade atingiu, no 

desígnio do amor de Deus, o seu vértice: 

“Deus entrou na história da humanidade e, enquanto homem, tornou-

se sujeito a ela, um dos milhares de milhões e, ao mesmo tempo, 

Único! Deus, através da encarnação, deu à vida humana aquela 

dimensão, que tencionava dar ao homem já desde o seu primeiro 

início e deu-lha de maneira definitiva – daquele modo a ele somente 

peculiar, segundo o seu eterno amor e a sua misericórdia, com toda a 

divina liberdade [...]” (RH 1).  

 A pregação do Senhor comporta uma novidade absolutamente original: a vinda 

de Deus está ligada à sua pessoa, o que confere à sua mensagem um caráter 

escatológico
190

. Há uma ligação estreita e característica entre a palavra e a pessoa de 

Jesus. É impossível separar sua pessoa e sua atividade, já que Ele é sua atividade em 

pessoa. A prática de sua vida e todo o seu comportamento não estão unicamente de 

acordo com a mensagem do Reino: são já a sua realização concreta.
191

 Assim, desde o 

início de seu ministério, Jesus anuncia o Reino de Deus ao mesmo tempo como um 

futuro – ele está próximo -, e como um presente – ele está aqui. Deste modo, Orígenes o 

chamou de autobasileia – o Reino de Deus em pessoa. 
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 E o Reino de Deus é ao mesmo tempo a “autoridade de Deus, a manifestação de 

sua glória, o ser-Deus de Deus”
192

 e também sua manifestação salvífica e libertadora 

frente aos homens. “Pois a causa de Deus coincide com a causa do homem, a glória de 

Deus é a felicidade do homem”.
193

 Estes dois aspectos são encarnados por Jesus. 

 A identidade entre a mensagem de Jesus de Nazaré e sua pessoa, entre sua 

missão e sua existência assumem maior proporção à medida que seu ministério progride 

e é colocado à prova e a ameaça se torna mais precisa a cada dia. Nessa conjuntura 

crucial, Jesus continua seu roteiro e permanece fiel ao que constitui toda a lei de sua 

existência, que é uma existência para os outros. O Reino está presente nele e com ele, 

pois Jesus vive totalmente para os outros e para o Pai, na mesma atitude de serviço 

fraterno e filial.
194

 Ele revela progressivamente as características e as exigências do 

Reino, por meio de suas palavras, obras e sua pessoa. Assim, afirma a Gaudium et Spes: 

“O Reino de Deus [...] é, acima de tudo, uma Pessoa que tem o nome e o rosto de Jesus 

de Nazaré, imagem do Deus invisível” (GS 22).   

 “O Reino de Deus destina-se a todos os homens, pois todos foram chamados a 

pertencer-lhe” (RM 14). Para sublinhar este aspecto, Jesus aproximou-se, sobretudo 

daqueles que eram marginalizados pela sociedade, vítimas da rejeição e do desprezo, 

dando-lhes preferência ao anunciar a Boa-Nova. Ele levava os necessitados a fazerem 

uma experiência de libertação, estando com eles, partilhando a mesma mesa (cf. Lc 

5,30; 15,2), tratando-os como iguais e amigos (cf. Lc 7,34), procurando que se 

sentissem amados por Deus e revelando, deste modo, imensa ternura por eles (cf. Lc 

15,1-32). Fez-se irmão dos pobres e miseráveis. 

 O amor com que Jesus amou o mundo tem sua expressão suprema no dom de 

sua vida por todos (cf. Jo 15,13), manifestando o amor que o Pai tem pelo mundo (cf. Jo 

3,16). Por isso, a natureza do Reino é a comunhão de todos os seres humanos entre si e 

com Deus.
195

 Dois gestos caracterizam sua missão: curar e perdoar. 
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 O Reino, portanto, pretende transformar as relações entre os homens, e realiza-

se, progressivamente, à medida que estes aprendem a amar, perdoar, e ajudar-se 

mutuamente. Jesus retoma a Lei, centrando-a no mandamento do amor (cf. Mt 22,34-

40; Lc 10,25-28). E, antes de deixar os seus, dá-lhes um mandamento novo: “amai-vos 

uns aos outros como eu vou amei” (Jo 13,34; 15,12).  

 Dessa forma, a libertação e a salvação, oferecidas pelo Reino de Deus, atingem a 

pessoa humana tanto em suas dimensões físicas como espirituais. E assim diz respeito a 

todos: às pessoas, à sociedade, ao mundo inteiro (RM 14). 

 Benoit, prefaciando a obra Nova criação em Cristo, vai sintetizar o pensamento 

cristão acerca de Deus, revelado em Jesus Cristo, e sua relação com o ser humano: 

“O Deus da religião judaico-cristã não é uma ideia abstrata, cuja 

revelação oferecesse doutrinas para contemplar; nem um ideal de 

perfeição cuja ação se restringiria ao domínio do coração e do espírito. 

É um Ser pessoal que se revela agindo; é uma Força absoluta cuja 

eficácia abarca todas as coisas, inclusive a matéria. É Aquele que é e 

que faz ser. Cria desde o princípio tudo quanto não é ele, e não cessa 

de criar para que o mundo subsista. Cria por sua Palavra 

soberanamente poderosa, que estrutura as coisas, suas leis, seu futuro, 

e ele cria por seu Sopro (Espírito) dinâmico que enche de vida essas 

estruturas. Toda sua ação é marcada por um realismo concreto, 

existencial. Sua obra de salvação é uma história vivida com os 

homens. Suas relações morais com o coração de sua criatura inserem-

se numa ordem física que interessa ao homem todo, a todo o 

cosmos”.
196

 

 A Boa-Nova de Jesus liberta, transforma, alegra e motiva a pessoa humana a dar 

passos e continuar caminhando, enfrentando seus variados desafios existenciais. A fé e 

o amor a Deus, Àquele que nos amou primeiro, leva a assumir o que Ele mesmo viveu, 

mostrou e que resultou em um compromisso comunitário e social.  

 A aplicação a si mesmo que Jesus faz do texto sagrado (Is 61,1s) é uma chave de 

leitura não só para sua vida e sua missão, mas também para a noção de salvação, que 

atinge as diversas situações de sofrimento vividas pelo ser humano. Assim, a salvação 

que Jesus faz acontecer diante das insuficiências humanas revela-se pluriforme: cura 

doentes, reintegra leprosos na sociedade, prega a Boa Nova aos pobres, restitui ao ser 

humano o seu lugar diante da Lei, perdoa pecados, revela a misericórdia divina, inclui 

o(a) excluído(a), possibilita experiências que despertam esperança e amor. Em suma, 

traz vida a seus contemporâneos.  
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 A Igreja Primitiva vai experimentar e expressar a salvação de Jesus Cristo 

conforme as situações concretas que implicam falta ou diminuição de vida.  

“Desse modo, salvação cristã significa libertação do pecado (Rm 

6,22), da Lei (Rm 7,6) e da morte (Rm 8,2), dos poderes malignos, das 

trevas (Ef 5,8) e da escravidão da carne (Rm 8,9). Mas significa 

igualmente ser nova criatura (Gl 6,15), livre (Gl 5,1), santificado (Cl 

3,12), filho de Deus (Rm 8,16), irmão de Jesus Cristo, escolhido 

eternamente (Ef 1,4s), participante da natureza divina, gratuitamente 

remido, resgatado e justificado pelo sangue de Cristo (Rm 3,22s), 

templo de Deus. E [...] animado e fortalecido pela atuação e presença 

do Espírito Santo (Jo 16,13), por sua paz, alegria e consolação (Gl 

5,22), por sua força impelindo ao amor, à justiça e ao perdão, criando 

comunidade humana fraterna (Fl 2,2), testemunhando e garantindo a 

vida futura como salvação em sua plenitude (Rm 8,11)”.
197

 

 “A fé em Deus conduz à “fé” nos homens”.
198

 A ética da práxis cristã – opção 

pela solidariedade, por colocar-se a caminho em direção ao outro – deve levar à 

conquista da autonomia, da alteridade a que todos são chamados a viver, a salvação 

destinada a todos: “Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao 

conhecimento da verdade” (1Tm 2,4). Ocorre que  

“É no íntimo do homem precisamente que muitos elementos se 

combatem entre si. Enquanto por uma parte ele se experimenta, como 

criatura que é, multiplamente limitado, por outra, sente-se ilimitado 

nos seus desejos e chamado a uma vida superior. Atraído por muitas 

solicitações, vê-se obrigado a escolher entre elas e a renunciar a 

algumas. Mais ainda, fraco e pecador, faz muitas vezes aquilo que não 

quer e não realiza o que desejaria fazer. Sofre assim em si mesmo a 

divisão, da qual tantas e tão graves discórdias se originam para a 

sociedade” (GS 10).  

 É à luz da fé cristã que “o conhecimento de Deus e do ser humano coincide em 

um ponto: no conhecimento de Cristo, em sua cruz”.
199

 No abandono da cruz - paradoxo 

para a razão humana - o amor de Deus manifesta-se e assume a todos integralmente, 

também na fragilidade e na miséria humanas. Pascal escreveu a esse respeito:  

“O saber acerca de Deus sem conhecimento de nossa miséria engendra 

presunção. O saber de nossa miséria sem conhecimento de Deus 
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engendra desespero. O saber sobre Jesus Cristo cria o caminho médio, 

porque nele encontramos tanto a Deus quanto a nossa miséria”.
200

 

 O próprio Jesus vive a radicalidade da miséria humana: rejeitado por seu povo, 

abandonado por seus discípulos, morre na cruz. A fé no Crucificado proclama o amor 

infinito de Deus que nos amou a ponto de entregar seu único Filho para que todos os 

seres humanos tenham a vida em plenitude.  

 Jesus Cristo experimentou conflitos em sua vida, foi perseguido e teve uma 

morte violenta. Ele centralizou suas ações e suas palavras em torno do ‘amor ao 

próximo’, relativizando ritos e atos de culto como critérios definitivos. Agindo assim, 

Jesus abalava um dos mais importantes alicerces da sociedade religiosa de seu tempo, 

atraindo a ira daqueles que eram os guardiões e responsáveis das prescrições da tradição 

(fariseus) e dos ritos do Templo (saduceus).
201

 

 O Mestre percebe que a rejeição das autoridades significa uma ameaça à sua 

vida. Procura compreender tal fato à luz do desígnio de Deus, dentro da história de 

Israel. Jesus conhece o destino dos profetas (Lc 11,47-51; 13,34s), de João Batista (Mt 

14,12), mas permanece firme em seu compromisso pelo Reino, abandonando-se em 

uma obediência radical à vontade do Pai. Uma confiança incondicionada na providência 

divina, uma fidelidade radical ao Pai e a seus desígnios levou-O à  

“Certeza de que seu Deus era um Deus dos vivos (Mt 23,31s) e de 

que, além desta, havia outra vida mais plena, à qual se tinha acesso 

somente pelo desapego desta vida terrena. Jesus exprime essa 

convicção num paradoxo que, em substância, remonta a ele próprio. 

“Aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas o que perder sua 

vida [...], a encontrará” (Mt 16,25; Mc 8,35; Lc 9,24)”.
202

  

 A razão da paixão e da morte de Jesus está, portanto, em sua fidelidade radical 

ao Reino de Deus, à sua experiência de Deus. Nos acontecimentos via a vontade do Pai 

e a ela obedecia, perseverando até o final no desempenho de sua missão. Não quis a 

morte, mas a considerou como pertencendo à realização do Reino de Deus.
203

 “Em 

verdade, em verdade, vos digo: se o grão de trigo que cai na terra não morrer, 

permanecerá só; mas se morrer, produzirá muito fruto” (Jo 12,24). 

 É nesse Crucificado que  
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“Os homens podem conhecer-se a si mesmos. Diante dele caem as 

ilusões. Em suas feridas refletem-se as nossas; em seu abandono, o 

nosso; em sua solidão, a nossa; em sua solidariedade, também 

encontramos a humanidade em Deus, seu amor. [...] Ele une os 

homens em sua carência comum de humanidade. [...] Na cruz nasce a 

esperança de um homem novo, de um mundo novo, pois ele 

ressuscitou dos mortos e vive. O homem resumido em Cristo é a 

síntese mais arrojada, o elo entre Deus absoluto e a múltipla alteridade 

do mundo”.
204

  

 Assim, pode-se afirmar que “no princípio, no centro da fé cristã se situa a figura 

histórica de Jesus de Nazaré”.
205

 E ainda, “Jesus Cristo, o Redentor do homem, é o 

centro do cosmos e da história” (RH 1).  

 Para o Novo Testamento, o homem Jesus [...] é a chave definitiva de 

compreensão da existência humana:  

“Nele, o velho sonho de Israel obtém figura: realização final da 

fidelidade sem reservas de Deus para com a humanidade e a resposta 

humana perfeita a essa confiança da parte de Deus. Em Jesus, quer a 

fidelidade de Deus para com o homem, quer a fidelidade do homem 

para com Deus adquirem sua base histórica definitiva [...]”.
206

 

 O ser humano, portanto, foi criado na graça e na glória de Cristo, que é o ser 

humano por excelência (GS 22). O Novo Testamento insere o acontecimento-Cristo na 

obra da criação, reconhecendo nele uma função criadora como extrapolação de sua 

função salvadora.
207

 

 Em seus escritos, Paulo apresenta a íntima relação que há, por meio de Cristo, 

entre criação e salvação. No hino cristológico de Col 1,15-20, Jesus Cristo é 

apresentado como mediador da obra criadora: ele está no início, na continuação e na 

consumação da criação. Ele é a causa eficiente, exemplar e final da criação (v. 16) 

porque o mundo foi criado por ele, por meio dele e para ele.  É a causa exemplar, 

porque o mundo foi criado nele, em sua imagem, forma e modelo. É a causa final, 

escatológica, porque o mundo foi feito para ele, para que ele se encarnasse, e para que o 

mundo voltasse a ele, pela ressurreição de toda a carne, pela plenificação de toda 

criatura. Herdeiro do Pai Criador, ele sustenta o universo com a força de sua Palavra 

(Hb 1,1-4).
208
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 Ele está na origem do mundo porque é o primeiro, o primogênito de toda criação 

(Col 1,15.18); está no presente da criação, porque a salva, dando-lhe sustento, 

consistência (Col 1,17; Hb 1,3); estará no seu final porque é o recapitulador de tudo, o 

último (Col 1,19-20). “A causa eficiente e a causa final coincidem (1 Cor 8,5-6; Col 1, 

15-20; Ef 1,3-14), de modo que o mundo mostra uma límpida reprodução 

cristocêntrica”.
209

  

 Também o IV Evangelho apresenta toda a criação em moldura cristocêntrica. No 

seu prólogo (1,1-4.9-14), o hagiógrafo apresenta Jesus Cristo como o Logos, a 

Sabedoria, a Palavra criadora de Deus. É uma releitura de Gênesis 1 à luz do 

acontecimento-Cristo: a palavra divina pela qual Deus criou e se revelou “no princípio” 

encarnou em Jesus Cristo, por quem a criação e a revelação de Deus chegam à sua 

plenitude. Gênesis 1 pode ser condensado em uma dupla oração: uma de caráter 

assertivo - “tudo foi feito por meio do Logos” - e outra que reitera de forma negativa a 

mesma ideia - “sem o Logos nada se fez do que foi feito” -, ou seja “por meio dele, 

tudo; sem ele, nada”.
210

 

 Vale expressar que a fé em Jesus é fundamental como condição para a 

experiência salvífica (cf. Mt 9,29). Esta atitude profunda implica no reconhecimento da 

própria fragilidade e impotência e, ao mesmo tempo, uma confiança ilimitada na 

fidelidade e no poder salvífico de Deus atuando na pessoa de Jesus Cristo.  

 É necessário admitir as carências, reconhecer a impotência para delas se libertar 

e confessar estar em Deus a própria salvação, como claramente aparece na parábola do 

fariseu e do publicano (cf. Lc 18,9-14).  

 Paulo expressa igualmente a necessidade da fé em Jesus Cristo como atitude 

básica para acolher a salvação (cf. Rm 3,21-31). Por estar prisioneiro do pecado e, 

quando entregue às suas próprias forças, há uma incapacidade fundamental do ser 

humano para a própria salvação.
211

 

 Há outra forma de se compreender a salvação, mais desenvolvida no mundo 

oriental, que relata:  

“O Verbo divino ao assumir a natureza humana une-se a ela, a 

diviniza e assim traz a salvação à humanidade. Salvação é, portanto, 

divinização. “O Verbo se fez homem para que fôssemos divinizados” 

(Sto. Atanásio). A oposição entre a humanidade e a divindade é de 
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natureza ontológica, sendo superada por uma união do mesmo gênero. 

O que era mortal e perecível participa então da imortalidade e 

incorruptibilidade de Deus.”
212

 

 Jesus Cristo é, portanto, a Palavra eterna de Deus feita carne, ação, história, 

amor humano (cf. Jo 1,14). Por meio dele, a eternidade armou sua tenda entre os 

homens, para revelar sua glória e plenificar a todos com sua graça e verdade (cf. Jo 

1,14-15). Desse modo, a encarnação da Palavra - a encarnação do Filho eterno do Pai - 

valoriza o ser humano, a história e o cosmos. Apesar dos limites das criaturas, o Logos 

vem para iluminar e vivificar o mundo (cf. Jo 1,9). No Verbo encarnado, se dá a 

revelação explícita da bondade radical da criação e, especialmente, do ser humano.
213

 

 

3.2. O sentido da fé cristã: filhas e filhos no Filho, libertos para a vida 

em plenitude 

 “Que Deus é Pai (e age como mãe) pertence ao imaginário coletivo do 

judaísmo.”
214

 A imagem marca algumas das mais antigas declarações do Antigo 

Testamento sobre a misericórdia de Deus: “Todavia fui eu que ensinei Efraim a andar, 

que o tomei pelos braços [...]. Como te deixaria Efraim? Como te entregaria Israel?” (Os 

11,1-11; cf. Jr 31,20).  

 O povo de Israel relaciona tal paternidade com a predileção que Deus lhe 

manifestou com a saída do Egito, a Aliança, a concessão da Terra prometida, etc. 

Assim, Israel se autocompreende como o filho e o primogênito de Deus (cf. Ex 4,22s; 

Dt 14,1s; 32,5; Sl 103, 13), e como um Pai tem piedade de seus filhos, o Senhor 

também tem piedade dos fiéis.  

 A partir do Antigo Testamento, a relação singular de Deus com Israel foi 

expressa na figura desta relação pessoal entre pai e filho. Nesse sentido, “o mediador 

messiânico do reino escatológico de Deus é filho de Deus porque é um membro desse 

povo e, assim, pode representá-lo. Deve provir de Israel “segundo a carne”. É o 

sucessor, filho e descendente de Davi (Rm 1,3; 9,5; Mt 1,16; Lc 1,32; Hb 1,5). O Filho 
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de Deus messiânico está permeado (ungido) pelo Espírito de Deus e está, portanto, em 

estreita relação com Deus. (cf. Mc 1,11; Rm 1,3).
215

 

 A reivindicação de uma relação única com Deus vai permear toda a vida de 

Jesus de Nazaré e comporta uma ligação radical com a espiritualidade judaica. “A 

característica mais espantosa dela é sem dúvida o termo Abbá, “Papai”, que Marcos 

coloca nos lábios de Jesus na cena da agonia (cf. Mc 14,16). Nenhum judeu tinha ainda 

chamado Deus desse modo em suas orações. É um termo de privacidade que designa o 

próprio pai daquele que fala”.
216

 

 Tal relação absolutamente original com o Pai tem sua fonte em uma experiência 

única de Deus, frequentemente lembrada nas diversas cenas da oração de Jesus: Ele 

chama Deus de seu Pai e também se apresenta como filho. Isto vai transparecer no 

comportamento do Senhor - palavra, oração, disponibilidade e obediência. 

 Na pessoa de Jesus como representante de Israel, na sua proclamação e no seu 

destino até a morte na cruz e no acontecimento definitivo da ressurreição pelo Pai se 

revela sua missão como Filho de Deus (cf. Rm 1,3). E, dessa forma, também se 

consuma a relação pai-filho entre Deus e seu povo. 

 Em virtude da fé em Jesus Cristo e da comunhão fraterna com Ele, todos os 

seres humanos participam na sua relação filial com o Pai no Espírito Santo, como 

expresso tão claramente por Paulo: 

“Quando chegou a plenitude dos tempos enviou Deus a seu 

Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que 

se achavam sob a lei e para que recebêssemos a filiação adotiva. 

A prova de que sois filhos é que Deus enviou a nossos corações 

o Espírito de seu Filho que clama “Abbá, Pai!” (Gl 4,4-6). 

 Por ter enviado seu Filho ao mundo, e ter enviado também a nossos corações o 

Espírito de seu Filho, Deus fez-nos filhos(as) seus(suas), fez-nos participantes de sua 

vida e, com isso, abriu-nos ao seu Mistério.  Essa é a salvação a que Deus nos destinou: 

“o Filho fez-se primogênito entre muitos irmãos, e ao unir-nos a si une-nos também 

entre nós. Fez-se o que nós somos para aperfeiçoar-nos no que ele é”.
217
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 O envio do Filho ao mundo da parte de Deus, expresso por meio de diversas 

formulações, repete-se com frequência no Novo Testamento: Gl 4,4-6; Mc 9,37; Mt 

10,40; Lc 4,43; 9,48; Rm 8,3; Jo 3,17; 5,23; 8,42; 17,18; 1Jo 4,9s.14. “Pela sua 

encarnação, Jesus, o Filho de Deus, se uniu de certo modo a cada homem” (GS 22). 

 Esta revelação neotestamentária pressupõe a do Antigo Testamento, onde Deus 

estabeleceu com o povo de Israel, seu eleito, um pacto de amor fundado na predileção 

divina. Esse Deus é o criador de tudo e, portanto, o Deus de todos os homens e de todos 

os povos.  

 A única razão do envio do Filho amado ao mundo é o amor de Deus, o Pai, pela 

humanidade: “Eis como se manifestou o amor de Deus entre nós: Deus enviou seu Filho 

único ao mundo para que vivêssemos por meio dele” (1Jo 4,9; cf. Jo 3,16).
218

 

 Isso é precisamente o que aparece em Jesus: o amor de Deus, maior do que se 

possa imaginar, manifestado a todos os seres. Deus amou tanto o mundo que enviou seu 

único Filho (cf. Jo 3,16) para morrer por nós. É a revelação do abismo do amor, que 

responde no mais profundo às expectativas do coração humano. Uma esperança que o 

ser humano sabe não poder conseguir por si mesmo. O Deus revelado em Cristo 

oferece-nos a dimensão do amor como dom de si. “A revelação de Deus é o mistério de 

nossa salvação, é a participação em sua própria vida”
219

, como bem expressa Irineu de 

Lião:  

“Assim como os que veem a luz estão dentro da luz e percebem sua 

claridade, assim também os que veem a Deus estão dentro de Deus, 

participantes de sua claridade. A glória de Deus vivifica: participam 

segundo isso da vida os que veem a Deus”.
220

 

 

 A vida de Deus manifestou-se em Cristo, e dessa vida todos os homens foram 

feitos participantes. É no âmbito desse amor, sempre dom primeiro, iniciativa de Deus, 

que deve desenvolver-se toda vida de cada homem e cada mulher. É esta a visão cristã 

acerca da existência humana neste mundo: “viver em Deus é nosso destino definitivo, 

nas numerosas moradas que há na casa do Pai (cf. Jo 14,1-3)”.
221

 Não temos em nós a 

razão última de nossa existência: existimos porque esse dom nos foi dado, pela bondade 

de Deus, que livremente quer dar-nos o seu ser, a graça da comunhão com Ele. 
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 Nesse sentido, pode-se afirmar que  

“Jesus Cristo é o caminho principal da Igreja. Ele mesmo é o nosso 

caminho para a “casa do Pai” e é também o caminho para cada 

homem [...] a fim de que “a vida no mundo seja mais conforme com a 

dignidade sublime de homem” (GS 91), em todos os seus aspectos, e 

por tornar essa vida “cada vez mais humana” (GS 38)” (RH 13). 

 Em outras palavras:  

“Jesus manifesta o homem ao homem na revelação do mistério do Pai 

e de seu amor. “Pela graça”, por um favor divino, o homem foi 

chamado à filiação divina, a participar, no Espírito Santo, dessa 

relação que é própria somente de Jesus. Esta é a vocação definitiva e 

última do homem e de cada homem, a vocação divina (GS 22). Somos 

amados por Deus em seu Filho e somos chamados a participar 

plenamente de sua vida no fim dos tempos”.
222  

 Em sua vida, morte e ressurreição, portanto, Jesus de Nazaré é visto como a 

presença e a atuação de Deus, que é amor, no meio dos homens. A Boa-Nova que Jesus 

Cristo nos anunciou, resumida numa única sentença, é esta: “Deus é amor” (1Jo 4,8.16). 

Todo ser humano é marcado por essa graça, que é o próprio Deus. Esta é a boa notícia 

que os seguidores de Jesus têm a dar ao mundo: vivemos em Deus, no amor de Deus. 

Somos de Deus (1Jo 4,6): somos criados pelo amor, para o amor.  

 Todo ser humano foi criado por Deus e para Deus; traz em si a marca indelével 

do Criador. Este dom revela a abertura de Deus para a humanidade: é o dom que 

acompanha todo homem e toda mulher ao longo de toda a vida terrena. A partir disso, é 

possível afirmar que “há uma intercomunhão, uma intersubjetividade, uma 

relacionalidade, uma misteriosa solidariedade, que independe de nossa consciência e de 

nossos méritos, entre Deus e cada ser humano e entre todos os seres humanos”.
223

 

 No próprio ato de criar, Deus chamou cada um dos seres criados à vida e, em 

consequência à relação com ele, única fonte da vida. Nesse sentido, “a glória de Deus é 

que o homem viva, e a vida do homem é a visão de Deus” afirma Santo Irineu.
224

  

 Em Jesus, se dá a revelação definitiva desse amor de Deus. Ele é a última e 

decisiva chave de interpretação da realidade. Por meio dele, a eternidade armou sua 

tenda entre os homens para revelar sua glória e plenificar a todos com sua graça e 
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verdade (Jo 1,14-15).
225

 A Gaudium et Spes vai expressar a moldura cristocêntrica da 

criação: “o ser humano foi criado na graça e na glória de Cristo, que é o ser humano por 

excelência” (GS 22). A encarnação do Verbo de Deus vem para iluminar e vivificar o 

mundo (cf. Jo 1,9).  

 Há uma comunhão de cada ser humano e de toda a humanidade em Cristo. E 

assim, a fé cristã é fundamentada na crença de que o ser humano foi e é criado 

incessantemente por Deus como nó de relações, para viver sempre em comunhão. 

Criado na total liberdade de corresponder ou não ao amor gratuito de Deus.  

 Contudo, desde a origem, no momento em que fez uso de sua liberdade, ao invés 

de firmar esta condição natural e de se aceitar como criatura de Deus – dele dependente 

e para ele orientado – o homem quis afirmar-se a si mesmo, egoisticamente, isolado em 

suas próprias posições, desejos e ideias. Desse modo, marcou sua existência com a 

autossuficiência desprezando Deus e o projeto divino sobre si mesmo e sobre o 

mundo.
226

 Deixou-se marcar pelo pecado e introduziu em suas relações com Deus, com 

os outros e com a natureza o vírus da ruptura, da desordem, do egoísmo. E assim, 

dissemina-se o mal.  

 A possibilidade do mal se explica por meio de duas vertentes: a condição 

criatural e a liberdade humana.
227

 Embora criados imperfeitos, os seres são chamados à 

perfeição e à plenitude, estimulados ao aperfeiçoamento de suas possibilidades. É 

preciso suportar a carência de perfeição, na condição de criaturas e não deuses. Além 

disso, o mau uso ou abuso da liberdade humana produzem efeitos nefastos para a vida 

pessoal e coletiva - o pecado -, instaurando violência, injustiça, maldade e destruição: é 

o mal à solta pelo mundo realizando sua tarefa predatória.  

 A condição primeira de todo ser humano é esta: criado à imagem e semelhança 

de Deus é criado bom, pelo bem e para o bem. Criado em pura graça e dom é chamado e 

desafiado a superar a si mesmo: para que se torne de fato “imagem de Deus” é preciso 

tempo, história, caminhada, superação. A vida humana é, pois, dom e tarefa.  

 A grande vocação humana é chegar à participação da vida divina, como 

decorrência de uma vida terrena. Ser participantes da natureza divina é a tarefa, o 

desafio que se tem pela frente em uma caminhada marcada pela presença de Deus, a 

graça, a aliança com Ele.  
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“O processo de nossa divinização é, de fato, o processo de nossa 

própria humanização. Quanto mais humanos, mais divinos. É na sua 

autorrealização que o ser humano responde à revelação divina. “Na 

resposta à revelação, o ser humano está realizando-se: está 

construindo, com base na última radicalidade, a história de seu ser. 

Nesse sentido, a palavra de Deus ao ser humano constitui a mais 

radical entrega do ser humano a si mesmo”.
228

 

 Na ordem da história, quando o Filho de Deus assumiu a natureza humana, não 

se deixou vencer pelo mal. Nunca praticou o mal, pois ”nele não há pecado” (1Jo 3,5). 

Ao contrário, por toda parte “ele passou fazendo o bem” (At 10,38). Pagou o mal com o 

bem, a violência com o perdão. Veio trazer vida em abundância (cf. Jo 10,10). Não se 

furtou a combater o mal. Assim, o próprio Deus, tendo-se encarnado entre os homens e 

deixando-se afetar pelo mal, sofre as consequências do uso indevido da liberdade 

humana.  

 Ocorre que o mal nunca vence o amor, o mal nunca supera o bem. A graça de 

Deus é anterior, é superior e será sempre a última e definitiva realidade. Esta é a 

esperança cristã, o motivo do otimismo e da alegria da vida em Deus. Somos criados em 

graça e desde a criação já somos marcados pela graça da vida e da liberdade, da 

comunhão e da festa.  

 Por isso, Deus mesmo vem em socorro de seus filhos e filhas. Durante sua vida 

terrestre, “naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no 

Jordão” (Mc 1,9).  

“O batismo implicava uma confissão dos pecados. Na sua essência era 

uma confissão dos pecados e a tentativa de se despojar de uma vida 

falhada e de receber uma vida nova. Podia Jesus fazer isso? Como Ele 

podia confessar pecados? Como Ele podia separar-se da sua vida 

anterior diante de uma vida nova?”.
229

  

 Será somente à luz da cruz e da ressurreição que se tornará claro o 

acontecimento desse momento: “Jesus tomou sobre os seus ombros o peso da culpa de 

toda a humanidade; levou-a pelo Jordão abaixo. Ele inaugura o seu ministério inserindo-

se no lugar dos pecadores. Ele inaugura-o com a antecipação da cruz”.
230

  

 O batismo de Jesus só na cruz será plenamente revelado: é a aceitação da morte 

pelos pecados da humanidade, e a voz do Céu – “Este é o meu filho bem-amado” (Mc 
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3,17) – é já um chamado de atenção para a ressurreição. É somente a partir daqui que se 

pode compreender o batismo cristão. A esse respeito escreve Bento XVI: 

“A antecipação da morte na cruz, que aconteceu no batismo de Jesus, 

e a antecipação da ressurreição, que se tinha anunciado na voz celeste, 

tornam-se agora realidade. [...] Seguir o convite para o batismo 

significa então entrar no lugar do batismo de Jesus e, assim, na sua 

identificação conosco, receber a nossa identificação com Ele. O ponto 

da sua antecipação da morte tornou-se para nós agora o ponto da nossa 

antecipação da ressurreição”.
231

 

 O batismo coloca o ser humano em uma situação nova, em um estado de 

existência real que muda totalmente o relacionamento antigo – que se tornou como uma 

natureza – com o pecado. Há uma separação da vida antiga que se caracteriza pela 

propensão ao mal. Tal é a significação profunda do batismo: “somos batizados para o 

Cristo Jesus e, [...] para sua morte”.
232

 

 O sentido do batismo cristão é indicado pela cerimônia: mergulha-se o batizado 

na água em uma espécie de sepultamento, imagem da sepultura de Cristo. O símbolo é 

eficaz e transmite o efeito que Deus tinha em vista pela morte de seu Filho, já que a 

sepultura do Cristo estava ordenada à ressurreição que a força de Deus iria operar. 

Assim, o batismo tem por finalidade definitiva uma mudança completa, uma vida 

“nova”, ou seja, uma realidade ontológica que será acompanhada de novos costumes, 

em harmonia com ela e excluindo necessariamente o pecado.  

 Cerfaux explicitará: 

“Participamos, pois, na morte de Cristo para chegar a uma vida que 

destruiu nosso corpo mortal, voltado ao pecado, e nos faz viver em 

comunhão com Cristo ressuscitado, aquele que não pode mais morrer 

e nos fez morrer com ele uma vez por todas ao pecado, para vivermos 

em Deus. Morremos para o pecado, vivemos para Deus em Cristo 

Jesus: tal é a nossa condição real de cristãos”.
233

 

 O cristão está separado do pecado como um morto está separado da sua vida 

anterior. Esta separação é obra de Deus. “Num mesmo instante morreste e nasceste. E 

aquela água de salvação, tornou-se para ti, ao mesmo tempo, sepulcro e mãe” como bem 

expressam as Catequeses de Jerusalém.
234
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 Cristo é o Filho único e o Filho primogênito: ele é Filho único como Deus e é 

Filho primogênito pela união salvífica que estabeleceu ao fazer-se humano, a fim de que 

todos, nele e por ele, sejam feitos filhos de Deus. Disto se depreende que há “uma 

vinculação essencial que vigora entre a filiação eterna do Filho com a nossa filiação, 

inserida no interior da filiação eterna”.
235

 

 E ainda,  

“Não somente os homens possuem um caráter filial, mas também 

todas as coisas porque todas elas foram feitas no Filho e para o Filho. 

Todas elas revelam o Pai e revelam o Filho no qual foram pensadas e 

criadas. Esta compreensão fundamenta o caráter fraterno de todas aas 

coisas. Somos irmãos e irmãs na casa do Pai que nos quis seus filhos. 

A vivência disto gera um humanismo enternecedor e uma 

confraternização universal com o mundo humano e sub-humano nos 

moldes vividos exemplarmente por S. Francisco de Assis”.
236

 

 Cirilo de Alexandria já afirmava: “Toda filiação vem pelo Filho porque somente 

ele é soberanamente e o único verdadeiramente Filho”.
237

 E Agostinho comentava: 

“Somos membros do Unigênito Filho de Deus [...] Somos filhos, somos o Filho, porque 

embora sejamos muitos, nele somos um”.
238

 

 Quando, portanto, mediante Jesus foi revelada a condição de filiação divina do 

ser humano, deu-se a conhecer aquilo que sempre existia no homem: “desde sempre 

éramos filhos no Filho”. O evento cristão traz esta estrutura filial humana ao nível da 

consciência histórica. E, ainda, ao embasamento da filiação divina universal dentro da 

Igreja mediante o sacramento do batismo, já que este insere o batizado mais 

profundamente no mistério de Cristo, como visto anteriormente. Dessa forma, 

“O batismo e os demais sacramentos, contidos germinalmente nele, 

operam esta inserção específica e única do homem na filiação divina 

do Filho. A Igreja, comunidade dos batizados, se torna por excelência 

a comunidade dos filhos de Deus e da fraternidade que daí se deriva. 

Esta filiação e fraternidade não se exclusiviza, mas se abre à 

fraternidade e filiação universal porque é aí que ela encontra e 

alimenta suas raízes, pois, fundamentalmente, todos fomos pensados, 
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criados e amados no Filho e para o Filho a fim de constituirmos a 

grande família do Pai”.
239

 

 Ser filho de Deus não constitui apenas uma informação acerca da própria 

realidade humana, que é divina. Implica também um modo de ser e de viver 

correspondente. Em sua atuação devem aparecer as características do Pai que, segundo a 

experiência judaico-cristã, são: misericórdia, bondade, amor. Devem também poder 

transparecer as características do Filho já que “somos filhos no Filho”: extrapolação, 

comunicação, luz, revelação, expressão do Pai. E, ainda, receptividade, abertura, 

agradecimento, referência permanente para o Pai. Como Jesus, sentir-se sempre enviado 

pelo Pai, ser de Deus para os irmãos até o extremo da doação na humildade, no amor, no 

contínuo descentramento de si mesmo.  

 Na medida em que o(a) filho(a) no Filho viver em sua própria vida tais 

características que se inscrevem como o ideal do Humano, nesta mesma medida será e 

se revelará mais e mais filho de Deus.
240

 

 Ser filho(a) de Deus é, então, um desafio e uma tarefa a ser cumprida dia a dia: 

“no caminhar humano fiel e consequente vão surgindo os traços do Santíssimo Filho de 

Deus e vai se revelando a face amorosa e misteriosa do Pai de bondade”.
241

 

  

3.3 A graça divina e a correspondência humana: à caminho da 

salvação 

 No prefácio da obra Graça e Experiência humana, Leonardo Boff emprega a 

metáfora de uma viagem de trem para explicar a existência humana. Nesta viagem, o 

trem percorre os trilhos e corre veloz para o seu destino. É lá dentro de seus inúmeros 

vagões que se desenrola o drama humano: gente de todas as gentes entregue à lógica da 

linha do trem. Há liberdade, pois é possível alegrar-se ou não com a viagem, estar 

sentado ou em pé, trocar de vagão, esconder-se nos banheiros, gozar a paisagem ou se 

aborrecer com qualquer coisa. É, ainda, possível desfrutar ou estragar a viagem. Mas o 

trem impassível segue o seu destino, carregando a todos. O sentido da viagem será 

percebido alhures: a volta para casa, onde cada um é esperado com ansiedade e quando 

a alegria será intensa e transbordante.  
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 Na analogia desta viagem de trem o autor representa a graça de Deus e a vida 

humana: “O destino da viagem é Deus. O caminho é também Deus [...]. O caminho só 

existe por causa do destino a ser alcançado”.
242

 Viajar é já estar chegando em casa. 

Nesse sentido, a graça divina é como o trem, carrega a todos, dá-se a todos. Como o sol 

e a chuva, Deus, que é graça e misericórdia, se dá indistintamente a todos, a bons e a 

maus, a justos e a injustos, porque, diz Jesus, Ele também “ama os ingratos e maus” (Lc 

6,35). 

 “Graça quer dizer a presença de Deus no mundo e no ser humano”.
243

 É o 

resultado do encontro entre Deus, cujo amor culmina na doação de si mesmo, e o ser 

humano, capaz der se deixar amar por Deus, abrindo-se ao amor e ao diálogo filial. 

Graça é o encontro, do Deus que se dá e do homem que também se dá. É, portanto, 

relação, êxodo, comunhão, diálogo, abertura, saída, encontro de duas liberdades. A 

graça fala da reconciliação do céu e da terra, de Deus e do ser humano, do tempo e da 

eternidade. É o definitivo encontro com Deus. 

 Graça é também o nome para Deus, é a essência de Deus mesmo: Deus Pai, que 

se doa como Filho e como Espírito Santo. Jesus Cristo é a graça salvadora para todos os 

homens (cf. Tt 2,11). Assim, pode-se afirmar que Deus não tem graça. Ele é graça. E 

como tal está presente em tudo e não há nada que escape à sua influência.  

 Bem intuiu o salmista ao falar sobre a presença de Deus (graça): 

“Tu me envolves por trás e pela frente, 

E sobre mim pões a tua mão. 

É um saber maravilhoso, e me ultrapassa, 

É alto demais: não posso atingi-lo! 

Para onde ir, longe do teu sopro? 

Para onde fugir, longe da tua presença? 

Se subo aos céus, tu lá estás; 

Se me deito no Xeol, aí te encontro. 

Se tomo as asas da alvorada 

Para habitar nos limites do mar, 

Mesmo lá é tua mão que me conduz, 

E tua mão direita que me sustenta.”  

     Sl 139,5-10  

 

 Por sua vez, o ser humano está também sempre direcionado para algo, aberto 

para um poder-ser, para um encontro com o diferente. Ele é sempre um algo a mais. Daí 

é possível afirmar que seu envolvente máximo é a graça, se graça significar encontro e 

                                                           
242

 BOFF, Leonardo. Graça e Experiência humana. A graça libertadora no mundo. Petrópolis: Vozes, 

2003, p. 10-11. 
243 

Ibidem, p. 15. 



 

93 
 

comunhão sem limites. Se comunhão e autodoação em plenitude podem ser entendidas 

por divinas, o ser humano vive na atmosfera divina, pois só no divino ele é humano. Só 

na graça, naquilo que é mais do que ele, o ser humano se constitui como humano.
244

  

 No fenômeno do rompimento de todas as barreiras do que se chamam realidades, 

dimensões, mundos, a graça instaura um mundo só, onde os opostos se encontram: 

Deus-Ser humano, Criador-Criado. Graça é a unidade e a reconciliação. Por isso, graça 

também é sinônimo de salvação, de perfeita identidade do ser humano e de Deus.
245

 

 Quando ao contrário do encontro, saída, abertura, houver fechamento, recusa ao 

diálogo, fechamento em si mesmo, a ameaça da des-graça pode ocorrer. Graça e des-

graça são chances da liberdade humana. Não há argumento lógico para a desgraça e 

para o pecado. É um fato bruto que se impõe, existe e é experimentado. Este é o drama 

vivido pelo ser humano concreto: o paradoxo de ser simultaneamente agraciado e des-

graçado.  

 Trata-se do mais decisivo para a existência humana, de sua salvação ou de sua 

perdição: ser levado por algo maior que envolve todo ser humano, já que a graça tudo 

penetra, envolve. Assim, acolhê-la é agraciar-se. Fugir é prejudicar-se sem conseguir 

apartar-se de sua presença. A graça não se modifica na sua gratuidade. Só o ser humano 

pode optar pela graça e pela desgraça. Em outra aproximação,  

“Por graça deve-se entender a realidade do amor infinito de Deus que 

se dá e, correlativamente, a realidade da indigência absoluta do 

homem abarrotando-se desse amor divino. O termo graça denota, 

pois, não uma coisa, mas uma relação, na forma do encontro e 

intercâmbio vital entre dois seres pessoais.”
246

 

 Dessa forma, graça quer dizer que Deus desceu, condescendeu com o ser 

humano, que este se transcendeu para Deus e, que, portanto, a fronteira entre o divino e 

o humano não é mais impenetrável, é permeável. E tudo isso acontece gratuitamente, já 

que todo esse processo começa pelo dom de Deus, o dom que ele cria para o homem e 

que não é outro senão ele mesmo: é graça incriada, o dom de si próprio.  

 O Novo Testamento relata como e onde isto se deu ao apresentar o fato de que 

“Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único” (Jo 3,16).  E ainda, “[Deus] 

não poupou o seu próprio Filho e o entregou por todos nós” (Rm 8,32). Por conseguinte, 

o Pai se nos deu dando-nos o Filho.  
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 O Filho, por sua vez, se entrega a todo ser humano – “o Filho do Homem [...] 

veio para dar sua vida como resgate por muitos” (Rm 20,28) – e o torna partícipe de sua 

existência gloriosa, de modo que este passa a viver da própria vida do Filho: “já não sou 

eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim” (Gl 2,20). Esta entrega se realiza mediante 

a efusão do Espírito, pelo qual é possível dirigir-se a Deus Pai como o fazia Jesus, quer 

dizer, chamando-o “Abbá! Pai!” (Rm 8,15). 

 Em resumo, a graça de Deus é graça de Cristo e a graça de Cristo é Cristo 

mesmo dando sua vida e conformando todos a ele, tornando todos “filhos no Filho” e 

capacitando para viver, sentir pensar e agir “como ele”, como abordado na parte anterior 

deste mesmo capítulo. 

 É importante destacar que o dom de Deus, a própria graça, transforma real e 

interiormente o ser humano. O homem agraciado é capaz de atos e atitudes que antes lhe 

eram impossíveis, pois tal  

“Transformação produzida pela graça divina recebe na linguagem 

teológica o nome de graça criada, que não é um dom distinto e 

acrescentado à comunicação que Deus faz de si, nem uma realidade 

distinta e acrescentada ao ser do homem, mas o novo modo de ser do 

justo, o efeito finito da presença infinita de ser nele. A graça criada é, 

simplesmente, o homem novo, remodelado e recriado à imagem de 

Jesus Cristo pela infusão de sua vida”.
247

 

 A concepção cristã sobre o ser humano, portanto, o vê sempre marcado pela 

graça de Deus, desde sua origem até seu último destino. Há uma orientação para a 

comunhão com Deus e para a glória do céu. Como bem expresso na analogia de Boff, é 

na caminhada, da origem ao destino, que cabe ao ser humano usar de sua liberdade, para 

aperfeiçoar-se cada vez mais no amor de Deus, tendo diante de si como modelo e 

caminho verdadeiro, aquele que nunca se deixou dominar pelo pecado e que, portanto, 

nunca se desumanizou - Jesus de Nazaré.  

 No que depende de Deus, uma só é a vocação humana: amar a Deus. E um só é o 

destino do ser humano e do mundo: a transfiguração final da criação, a glória divina. 

Pela criação divina, o mundo todo e, nele, o ser humano, são ordenados para Deus, para 

o amor a Deus. Também as criaturas são orientadas para Deus e esperam ansiosas pela 

salvação do ser humano, a fim de que também elas possam gozar da transfiguração 

definitiva (cf. Rm 8,21).  

 Pode-se afirmar que 
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“Toda a Bíblia consiste nos inúmeros relatos de experiências 

salvíficas realizadas pelas diferentes gerações do povo de Israel [...]. A 

salvação de Deus não é, portanto, um tema entre outros, mas 

exatamente o que dá à Bíblia a sua unidade, sendo a realidade central 

que testemunha e cuja plenitude espera”.
248

 

 O dado central da fé cristã é a intervenção de Deus na história humana, por meio 

de Jesus Cristo, seu Filho. A riqueza desta fé reside em sua pessoa e na imagem de Deus 

que Ele revelou bem como em sua concepção do ser humano, da sociedade e da história, 

suas referências éticas, sua visão do além, sua resposta ao angustiado anseio de homens 

e mulheres por felicidade e imortalidade. É esta a salvação oferecida por Deus em Jesus 

Cristo.  

 Por uma iniciativa absolutamente livre de Deus, o homem e a mulher podem 

acolher tal interpelação e deixar que ela hierarquize e estruture todas as suas dimensões 

humanas. Ao responder ao gesto gratuito de Deus, assume-se o sentido último da 

existência, dispõe-se de uma referência para o agir humano ao conceber a própria 

história como um projeto a ser realizado e orientado para Deus.  

 Este acolhimento atinge profundamente o humano porque afeta o âmbito central 

de sua existência: o envolvimento com o convite divino torna-se uma experiência que 

ilumina e estrutura a multiplicidade de experiências que constituem a história pessoal de 

cada um.  

 A salvação oferecida por Deus afeta a totalidade deste ser, atingindo-o como ser 

corpóreo, espiritual, pessoal, social, psicológico, cósmico, político e cultural. E significa 

sempre maior integridade humana por meio da libertação de possíveis males. Assim, a 

expressão salvífica de Deus se encontra intimamente conexa com situações existenciais 

concretas.  

 Deve-se observar que, sendo livre para acolher ou rejeitar a oferta salvífica de 

Deus, o homem é responsável por sua salvação, mas deve confessar que Deus é quem o 

possibilitou chegar a ela. Sem a ação, sem a graça de Deus, ele não a acolheria. É Deus 

mesmo quem dá às criaturas seu existir bem como seu agir: Ele atua de modo 

transcendente na liberdade humana e a capacita a agir livremente.
249
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 “O que caracteriza a relação Deus-criatura é diverso de qualquer dependência 

causal no interior do mundo, pois autonomia e dependência crescem na mesma medida, 

e não ao contrário”.
250

 O ato livre procede transcendentalmente de Deus, por isso é 

livre. Em outras palavras: é Deus que capacita a liberdade a agir livremente. Esta ação 

de Deus, não esmaga ou elimina a liberdade, ao contrário: Deus que é pessoa, é 

liberdade, quer que o ser humano responda livremente à sua oferta.
251

 

 Disto resulta que a liberdade humana está sempre dinamizada pelo apelo do 

Reino, pela oferta divina para a participação em sua vida, pelo convite à construção na 

história da felicidade eterna. Mas, vivendo em um mundo marcado pelo pecado e 

entregue às próprias forças, o homem se torna escravo do pecado e impotente para amar 

seu semelhante (cf. Rm 7,18-20).
252

 O homem faz a experiência de que a opressão é de 

tal ordem que não pode se libertar sozinho por si mesmo; deve ser libertado por alguém. 

Será o gesto gratuito de Deus, revelado e realizado em Jesus Cristo, que o libertará, 

estimulando e capacitando sua liberdade para o amor (Jo 8,32.36; Gl 2,4): “É para a 

liberdade que Cristo nos libertou” (Gl 5,1).  

 Além disso, a liberdade não pode ser jamais outorgada, somente conquistada 

dentro de um longo processo de libertação, que exige muito empenho humano.  

“Ninguém liberta ninguém. Mas também ninguém se liberta sozinho. 

Libertamo-nos juntos participando de um mesmo processo libertador. 

A liberdade resulta, pois, de uma força que liberta nossa liberdade 

cativa e simultaneamente é fruto de uma luta e de uma conquista, 

operada pela liberdade”.
253

 

 A liberdade humana é então movida pela graça, em um processo dinâmico que 

conduz ao afastamento ativo do pecado, levando, inclusive, a sofrer por causa dele, e 
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direciona a pessoa a Deus. Dessa forma, tem início um movimento, uma mobilização do 

coração humano que leva o pecador a um temor filial de Deus. É a justificação
254

, obra 

do amor de Deus, que perdoa os pecados e torna justo e santo o homem em todo o seu 

ser. A justificação inicia, mas não obriga a adesão individual e livre ao plano de 

salvação de Deus. É preciso a fé em Cristo e a colaboração com a graça divina. A 

Sagrada Escritura diz: “o homem é justificado pelas obras e pela fé” (Tg 2,24), pois 

a “fé sem obras é morta” (Tg 2,17). Logo, as boas obras são afirmação, prática e reforço 

da fé, o que é fundamental para a justificação.  

 É a graça divina que justifica o homem: agora, habitado pela graça de Deus, ele 

é nova criatura (cf. Gl 6,15; 2Cor 5,17). Desta forma, o novo ser implica um novo agir 

correspondente. A opção fundamental orientada para Deus vai se expressar por atitudes 

fundamentais, por maneiras de agir que traduzem uma vida nova. Paulo chama a isso de 

frutos do Espírito (graça), que são: “a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a 

afabilidade, a bondade, a fidelidade, a doçura, a temperança” (Fl 5,22-23). A teologia 

chama tais atitudes fundamentais de virtudes.  

 A aceitação da ação salvífica de Deus em Jesus Cristo pela fé dá início a um 

processo de conversão, que se desenrola de maneira específica: de um lado há uma vida 

voltada para si com uma profunda orientação egoísta, que indica uma prévia decisão 

contra Deus (e o próximo). Mas, de outro lado, estimulado e capacitado pela ação de 

Deus, a pessoa realiza opções boas. A existência desta incoerência de opções vai 

repercutir no processo fortalecendo ou enfraquecendo o mesmo. Deus estimula e ajuda 

o pecador para a opção boa, que vai amadurecer seu processo de conversão até a 

mudança radical de sua orientação de vida.  

 A ação da graça se mostra presente em todo o desenrolar de uma conversão. “O 

desejo de Deus ou o desencanto com o pecado, que experimenta o pecador, já revelam 

Deus atraindo ou seduzindo o ser humano para Si, como descreve magistralmente 

Agostinho em suas Confissões.”
255
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 A resposta livre por parte do ser humano é, pois, tornada possível pela própria 

ação salvífica prévia de Deus. Tal adesão reivindica a totalidade da pessoa humana: 

coração, alma, mente, força: “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com 

toda a tua alma, com toda a tua mente e com toda a tua força” (Mc 12,30).  

“Na antropologia bíblica, o nível do coração corresponde ao nível da 

liberdade profunda, local onda a pessoa está intimamente presente a si 

mesma numa unidade mais primordial da inteligência e da vontade, 

fonte e sede de sua vida religiosa e moral e de suas opções 

decisivas.”
256

 

 Pode-se, portanto, afirmar que o amor é para a pessoa a realização total e plena 

de seu ser e de sua existência. No dom de si ao outro, ela encontra sua própria 

realização.  

“Este dom, que é a liberdade profunda atuada para Deus, se encontra, 

contudo, fora do alcance do homem pecador, que tem sua liberdade 

fixada em si mesma e escrava de seu egoísmo. Libertada pela ação do 

Espírito, gratuitamente, sua liberdade profunda volta-se para Deus e 

começa a viver já na terra a atitude que, eternizada, constituirá para 

ela o céu”.
257

 

 O amor a Deus é, portanto, o próprio núcleo da salvação. A felicidade do homem 

é Deus, como já afirmara Santo Tomás de Aquino. Onde estiver presente esse amor, aí 

já terá início a salvação.
258

 O amor autêntico a Deus nasce, vive, cresce e se comprova a 

partir das opções concretas na vida, geralmente, em atos de virtudes; paciência, 

temperança, desapego, piedade, humildade, perseverança, justiça, etc.  

 É na caminhada da vida, da origem ao destino, que cabe ao ser humano usar de 

sua liberdade para aperfeiçoar-se cada vez mais no amor de Deus, tendo diante de si 

como modelo e caminho o ser humano verdadeiro, aquele que nunca se deixou dominar 

pelo pecado e, logo, nunca se desumanizou.
259

 

 Jesus proporcionou a salvação a todos. Pode-se afirmar que toda sua existência 

foi salvífica, porque foi uma existência feita de entrega, de solidariedade com os 

excluídos, com os empobrecidos. Isto o conduziu ao despojamento extremo: a morte na 

cruz, que foi a culminância de toda uma vida coerente e integral ao projeto do Reino, 

como já abordado anteriormente nesta pesquisa.  
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 Dessa forma, a morte de Jesus pode ser vista como a oferta de um sacrifício 

existencial.
260

 O ato de morrer-por é a desembocadura de um viver-por. “A vontade de 

assumir [...] a humanidade pobre, desprezada, pecadora, se torna nele solidariedade que 

integra em seu projeto de vida as situações-limite necessitadas de salvação”.
261

 Dessa 

vivência solidária das situações-limite não podia ficar excluída a mais incisiva de todas: 

a morte. A morte de Jesus autentica sua vida livre e amorosamente entregue, uma viva 

afirmação do amor mais autêntico, levando-se em conta que “ninguém tem maior amor 

do que aquele que dá a vida por seus amigos” (Jo 15,13). 

 Será, porém, à luz da ressurreição que o amor, doação total de si, não se apaga, 

mas em sua desamparada impotência, acaba revelando-se mais forte do que tudo, mais 

forte até mesmo que a morte. “Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus que vós 

crucificastes.” (At 2,36). Pois bem, a vida entregue conduz à morte de quem a entrega, 

mas não pode acabar na morte.  

 A salvação consiste, pois, nesta vida entregue por Jesus – vida que deu vida -, 

recuperada pela ressurreição e acolhida por cada ser humano na livre resposta da fé e do 

amor.  

“A sequência vida-morte-ressurreição gera salvação [...] pela 

assunção solidária da condição humana. Só o amor pode redimir essa 

condição, porque ao encarnar nela e transfigurá-la, ele a transfigura e 

a redime, sanando-a e sobrepujando-a sem negá-la ou aboli-la”.
262

 

 Assim, é anunciada a novidade absoluta do triunfo da vida sobre a morte 

mostrando a verdade das palavras do Cântico dos Cânticos: “Tão forte como a morte é o 

amor” (Ct 8,6). “Não só o evangelho da ressurreição se situa num tal horizonte de 

compreensão, mas principalmente a mensagem toda de Jesus, da qual a ressurreição 

constitui o dado central”.
263

 Deus realizou o seu Reino na pessoa de Jesus.  

“Já dizia Orígenes: Cristo é a autobasileia tou Theou, isto é, o Reino 

de Deus realizado em sua pessoa. Nele foram vencidos a morte, o ódio 

e todas as alienações que estigmatizam a existência humana. Nele se 

revelou o homem novo, o novo céu e a nova terra.”
264

 

 Paulo bem compreendeu: “Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o 

o teu aguilhão?” (1Cor 15,55). 
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 Cristo ressuscitou, não para a vida biológica que tinha antes, mas para a vida 

eterna. Ressurreição se define então como a escatologização da realidade humana, a 

introdução do homem no Reino de Deus. A realização total das potencialidades que 

Deus colocou dentro da existência humana.  

“Com isso se realizou uma utopia que dilacerava o coração humano. 

Em Jesus Cristo recebemos a resposta definitiva de Deus: não a morte, 

mas a vida é a última palavra que Ele, Deus, pronunciou sobre o 

destino humano. Para o cristão não há mais uma utopia, mas uma 

topia a vida eterna possui um lugar dentro de nosso mundo, sagrado 

para a morte, Jesus Cristo ressuscitado. O nosso futuro está aberto, e o 

fim da história do pecado-graça tem um fim bom, já garantido e 

atingido. Com isso entrou para a história da consciência humana [...] o 

sorriso da esperança. [...] o sorriso de quem já venceu a morte e goza 

das primícias da vida eterna.”
265

 

 “Porque Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram” (1Cor 

15,20). “Ele é o primogênito entre muitos irmãos” (Rm 8,29), “o primogênito dos 

mortos” (Ap 1,5). O que é presente, atual para ele será para todo ser humano um futuro 

próximo. A ressurreição veio mostrar que o futuro já está presente como esperança, que 

é um já agora embora ainda não totalmente realizado.  

 A ressurreição significa a verdade e a realização da pregação de Jesus: o Reino 

de Deus traduz-se por vida eterna não mais ameaçada pela morte. É a realização da 

mensagem de libertação que Ele pregou e prometeu.  

 Assim, os que forem batizados em Cristo, participam de uma nova realidade 

escatológica: o batismo concede a participação no evento de Cristo que é sua 

crucificação e sua morte bem como sua ressurreição, o que conduz à esperança da 

própria ressurreição. Na força do Espírito, que ressuscitou Cristo dos mortos, eles 

podem tomar sobre si, em obediência, os sofrimentos ligados ao seguimento de Jesus 

Cristo e assim, esperar a glória futura. “Cristo ressuscitou e foi arrancado à morte, mas 

os seus ainda não estão arrancados da morte; tão somente através da esperança eles têm 

participação na vida da ressurreição”.
266

 

 A ressurreição de Cristo está presente como esperança e promessa: trata-se da 

presença escatológica
267

 do futuro. Apesar da hostilidade, da contradição e da 
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impiedade deste mundo, há esperança na vitória de Deus sobre essas contradições. “Ao 

aceitar a cruz, o sofrimento e a morte juntamente com Cristo, [...] a fé anuncia o futuro 

da ressurreição, da vida e da justiça de Deus no dia-a-dia do mundo. O futuro da 

ressurreição vem a essa fé se ela tomar sobre si a cruz”.
268

 

 Em Jesus Cristo, mostra-se o que se realizará em todos os seres e no cosmos: a 

irrupção da vida, vida plena e invencível. Ao olhar para Ele, se tem a chave do mistério 

do futuro humano: “Jesus é a escatologia concentrada. Ele é o éschaton
269

, ou seja, a 

realidade última por excelência. [...] Ele é a garantia do sentido derradeiro da vida: a 

Vida eterna”.
270

 

 Pela cruz e ressurreição de Cristo, o ser humano foi liberto do pecado e sua 

consequência, a morte eterna. Pela ressurreição de Cristo está posta a base para a 

ressurreição de todos os seres humanos no fim do mundo. Em se tratando do fim da 

história, Deus mesmo será a fonte de toda alegria, já que o desejo natural do ser humano 

pela visão divina encontra sua satisfação no amor. “De fato, o ser humano verá Deus 

diretamente, mas à maneira de criatura, intermediado pela humanidade de Jesus”.
271

 

Acontece, portanto, no ser humano, a realização de sua tendência natural à visão de 

Deus, já que Deus mesmo é a origem e a plenitude de sua criação, como já apresentando 

nesta dissertação. Pela ressurreição de Cristo, a graça chegou definitivamente ao ser 

humano: ela é revelada e realizada totalmente na vida do novo mundo.  
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 A promessa de vida eterna é, portanto, a esperança escatológica. Deus não cria 

para a morte, mas para a eternidade. Toda a criação é querida e amada e também tem 

um destino no plano salvífico de Deus, em íntima conexão com o destino do homem em 

Cristo. Nesse sentido, Ambrósio exclama que, na ressurreição de Jesus “ressuscitou nele 

o mundo, ressuscitou nele o céu, ressuscitou nele a terra”.
272

 

 A vida eterna é a última etapa da história da salvação, quando “Deus será tudo 

em todos” (1Cor 15,28). A humanidade e toda a criação estarão transfiguradas. A 

felicidade escatológica dos seres humanos em irmandade franciscana com a criação de 

Deus, já renovada, acontecerá. “Então o homem brincará com o céu, e a terra, e o sol, e 

com as criaturas. Todas as criaturas sentirão um prazer, um amor, uma alegria lírica, e 

rirão contigo e tu, por tua vez, rirás com elas”.
273

 

 Permanecerão também no Reino eterno, as obras da cultura e da civilização, 

enquanto foram frutos e mediações do Amor, da Verdade e da Beleza.
274

 O amor e suas 

obras permanecerão. Todos os bons frutos da natureza e do trabalho humano serão 

encontrados novamente, purificados, iluminados e transfigurados. 

 O amor é a assinatura da eternidade. Jesus garantia que nada se perderia de bem 

feito, mas tudo seria guardado nos “celeiros do céu” (cf. Mt 13,30). O Apocalipse o 

confirma com as palavras: “Felizes os mortos, que morrem no Senhor [...], pois suas 

obras os acompanham” (Ap 14,13).” 

 É a ressurreição de tudo, inclusive dos menores fragmentos de luz e amor 

vividos na terra. Jesus ensinava que um simples “copo de água” iria ser recompensado 

(cf. Mt 10,42). As Escrituras expressam que toda lágrima será enxugada (cf. Ap 7,17; 

21,4).  

“O rio do tempo levará todas as experiências que fizemos no amor e 

na graça, até as mais efêmeras, e as depositará no mar da eternidade. 

Portanto, em lugar do [...] “eterno retorno” de tudo haverá o “retorno 

de tudo ao eterno”. Tudo voltará, mas em glória. Nada será perdido. 

Nenhuma morte terá sido definitiva, nenhum fracasso terá sido 

irreversível e nenhum adeus terá sido para sempre”.
275
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 O amor humano, em todas as suas formas, certamente se manterá. A história 

prosseguirá indo de luz em luz, de graça em graça, de alegria em alegria, de glória em 

glória. Se o céu
276

 é assim, há bons motivos para desejá-lo e, consequentemente, 

prepará-lo por meio de uma vida digna. “Em verdade, só poderemos entrar no céu se o 

céu primeiro entrar em nós”.
277

 

 A meditação teológica de Anselmo sobre a felicidade do Reino definitivo é 

assim descrita: “Ó coração humano, ó coração pobre, atribulado e inquieto, como hás de 

te sentir feliz se possuíres em abundância desses bens! Sonda o teu âmago para ver se 

cabe nele a alegria de tanta felicidade”.
278

 

 Em A Cidade de Deus, Agostinho ajuda a concluir: “Então, descansaremos e 

veremos, veremos e amaremos, amaremos e louvaremos. Eis o que haverá no Fim que 

não tem fim”.
279

 É a esperança cristã apoiada na comunhão plena com Deus. 

 E assim, o chamado ao seguimento de Jesus Cristo tem de continuar:  

“Iluminados pela ressurreição, não estamos, ainda, ressuscitados e 

temos de viver como viveu Jesus antes de sua morte. O que importa 

sublinhar é que neste viver sentimos Cristo como companhia viva, em 

relação interpessoal: não só como aquele com quem se olha como 

deve-se olhar, mas também como aquele para quem se olha; não só 

como aquele que, identificando-nos consigo, pediu que, como ele, 

oremos ao Pai, mas também como aquele com quem se fala e a quem 

se ora; não só como aquele que, com o seu exemplo e a sua 

comunhão, dinamiza-nos para que sirvamos e amemos o próximo, 

mas também como aquele com quem se convive e a quem se ama”.
280
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 “Jesus é o ser humano que encontrou completamente a si mesmo”.
281

 Em total 

solidariedade, seu destino consistiu e consiste em revelar o potencial de todo ser 

humano para torná-lo capaz de dirigir-se a essa mesma plenitude. Convém repetir o que 

já foi mencionado e que torna plenamente válido o fecundo princípio geral estabelecido 

pelo Concílio Vaticano II: “O mistério do ser humano só se ilumina de fato à luz do 

mistério do Verbo encarnado” (GS 22).  

 A exaltação de Jesus Cristo como ressuscitado o introduz na plenitude divina, 

tornando-o “espírito” (2Cor 3,17) que habita e anima a todos. Segui-lo e amá-lo 

equivale, portanto, a identificar-se com ele, a entrar em seu próprio movimento, vivendo 

já com uma “vida eterna”, a qual, por meio da morte, reencontrar-se á na ressurreição.
282

 

 A ressurreição pode ser compreendida como um modo específico de tematizar e 

viver a imortalidade.
283

 A partir do momento em que se compreende a ressurreição de 

Jesus como a revelação definitiva do que “o Deus dos vivos” faz com todas as pessoas 

de todos os tempos, torna-se mais fácil vislumbrar que “Deus já está ressuscitando, sem 

esperar pelo fim do mundo, e ressuscita plenamente, ou seja, toda a identidade pessoal 

[...]”.
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Conclusão 

 
 O propósito desta dissertação foi apresentar perspectivas a respeito da condição 

humana em face do plano de Deus. O que permeou suas páginas foram reflexões que 

partiram das Sagradas Escrituras e da teologia, mais especificamente da antropologia 

teológica.  

 “Quem é o ser humano? Onde encontrará uma resposta definitiva que acalme 

seu coração? Qual é o seu destino e o que espera?” são perguntas fundamentais para a 

antropologia, que a fé cristã vai responder: vida eterna em comunhão íntima com Deus, 

com os outros e com todo o cosmos. E, no centro desta resposta encontra-se a figura de 

Jesus de Nazaré. 

  “Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente” (Jo 10,10). Esta 

afirmação de Jesus Cristo formulada por João é a expressão de fé dos primeiros cristãos 

que a Tradição atualiza ao longo dos séculos. A vida é, sem dúvida, a grande riqueza de 

todos: é Deus mesmo quem chama à existência. De fato, as Escrituras testemunham que 

o Deus único e verdadeiro é aquele que quer a vida de seu povo. 

 Com a vinda de Jesus Cristo esse desígnio divino atinge seu ponto mais alto: o 

próprio Filho de Deus oferece sua vida para que haja mais vida neste mundo e a vida 

plena na eternidade. Assim, a fé cristã expressa a realização plena da humanidade, o 

destino de toda criatura. 

 Jesus ensinou a viver, orientado pelos valores presentes em seu sonho maior, o 

Reino de Deus. Este Reino é feito de amor incondicional, misericórdia, perdão e entrega 

confiante a Deus Pai, que também apresenta características de mãe de infinita bondade. 

Jesus Cristo colocou em marcha a gestação do homem novo e da mulher nova, a eterna 

busca da humanidade autêntica, segundo o projeto original do Pai. 

 Esta mensagem de vida, proclamada e vivida há vinte e um séculos pelos 

seguidores do Mestre, continua presente na pregação e na existência dos cristãos nos 

dias de hoje. Há um contraste com o que a sociedade oferece. A hegemonia do fator 

econômico aliada ao fenômeno da globalização relega escandalosamente para segundo 

plano o próprio ser humano e desrespeita a dignidade inerente à sua condição de filho 

amado do Pai. Contudo, a sede profunda por felicidade, paz, segurança, sentido, amor 

continua viva no coração de cada um. A busca por referências vitais permanece. 
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 A salvação oferecida por Deus em Jesus Cristo é a realidade central da fé cristã e 

é proclamada e vivida pela comunidade de homens e mulheres que constituem a Igreja, 

a qual só existe em função dessa salvação, que deve ser anunciada a todas as gerações 

ao longo da história, como descrito:  

“Tudo na Igreja recebe dela seu sentido e sua pertinência: 

proclamação da Palavra, administração dos sacramentos, atividades 

pastorais, organização eclesial, teologias e espiritualidades. É à luz da 

salvação cristã que entendemos por que fomos criados, por que Deus 

entrou em nossa história, por que temos a esperança de uma 

eternidade feliz, como palavra definitiva no fim de nossa caminhada 

neste mundo”.
285

  

 A salvação cristã implica a pessoa de Deus como seu realizador e seu conteúdo 

fundamental. Não é produzida pelo ser humano, mas o afeta, já que é exatamente este 

que deve ser salvo. Como é um ser complexo e suas variadas dimensões anseiam por 

satisfações e sofrem com carências, a salvação de Jesus Cristo deve atingir a totalidade 

da existência do homem e da mulher, dar sentido e plenificar estas diversas dimensões. 

Ocorre que o ser humano, assim como Deus, não é uma realidade simples, mas sim uma 

realidade complexa.
286

 

 Criado à imagem de Deus, mas ferido e deformado pelo pecado, o ser humano é 

chamado a restaurar sua imagem em um processo pedagógico que tem em Cristo o seu 

paradigma. A fé cristã entende que, por intermédio de Jesus Cristo, o ser humano tem a 

possibilidade de assemelhar-se novamente a Deus, em um processo que a partir de uma 

conformação externa chegue à união interior com Cristo (participação na natureza 

divina). O Verbo encarnado é luz para a humanidade, constitui-se na estatura da 

humanidade autêntica.  

 Assim, a fé cristã aponta que o encontro entre Deus e o humano acontece de uma 

forma insuperável em Jesus Cristo. “Por um lado a autoexpressão de Deus no filho 

tornado humano e por outro lado a autoentrega do homem Jesus – representando toda a 

humanidade – a Deus formam o ponto de encontro e o ponto fulcral do acontecimento 

salvífico e transmitem o antropocentrismo da criação com o teocentrismo do 

humano”.
287
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 Apesar do rico patrimônio da Igreja, ao qual pertencem os testemunhos não só 

das Sagradas Escrituras, mas também da Tradição eclesial, dos pronunciamentos do 

Magistério, dos escritos dos teólogos, das expressões do culto, das espiritualidades e 

práticas cristãs, permanece a difícil tarefa de apontar a salvação como uma realidade 

que vem acontecendo ao longo dos tempos e que, portanto, também, acontece nos 

tempos atuais. Este é o desafio, pois todo este patrimônio reflete os diferentes contextos 

socioculturais originários em que surgiram, e muitas vezes são de difícil acesso à 

compreensão do homem contemporâneo.  

 É preciso captar quem foi Jesus Cristo sempre em relação à sua vida e sua 

pregação, já que não se pode prescindir de sua missão salvífica em íntima relação com a 

vinda do Reino de Deus. É somente neste horizonte que se delineia a missão e o sentido 

da vida de Jesus. E, também, da vida do ser humano, já que este é criado para a 

participação na vida divina. É este o fato que qualifica a finalidade de toda criação. 

Pode-se afirmar, portanto, que a finalidade última da criação do ser humano é acolher a 

autocomunicação de Deus, e que esta destinação está inscrita em seu próprio ser.
288

  

 Dessa forma, o chamado ao Reino pode ser visto como algo intrínseco ao ser 

humano e, ao mesmo tempo, uma meta absolutamente gratuita, um dom total de Deus. 

Todo ser humano está sob o dinamismo do convite de Deus, que precede toda e 

qualquer decisão livre da parte do homem. Ou de outra forma: “todo e qualquer ser 

humano, por ter sido criado em Cristo, está intrinsecamente afetado pela graça, está 

constantemente sob o apelo de Deus, está sempre sob o dinamismo da atração 

divina”.
289

 

 Ocorre que uma sociedade estruturada na injustiça e no privilégio, que oprime, 

desumaniza, empobrece e infelicita o ser humano é o contexto, a situação onde deve 

agir a liberdade humana chamada à comunhão com Deus que é Amor (1Jo 4,8). Faz-se, 

a experiência dialética de viver, em meio a um mundo marcado pelo pecado e, ao 

mesmo tempo, salvo pela graça divina. Convive-se, por um lado, com ações humanas 

que promovem o egoísmo e a indiferença, que louvam o poder destrutivo da opressão e 

do acúmulo de bens, que aplaudem o prazer desenfreado, o que afeta direta ou 

indiretamente a todos. Por outro lado, testemunham-se ações de homens e mulheres que 

marcados pela graça, sacrificam-se pela natureza e ecologia humana, que deixam suas 

                                                           
288

 MIRANDA, Mario F.. A salvação de Jesus Cristo. A doutrina da graça. São Paulo: Loyola, 2009, p. 

55. 
289

 Ibidem, p. 57. 



 

108 
 

terras para promover a solidariedade e a paz no meio dos miseráveis e esquecidos, de 

mulheres que defendem a vida em qualquer situação; nunca antes se viu tantos homens 

e mulheres que acreditam no diálogo e na comunhão entre os diferentes e diversos para 

superar os conflitos e tensões. Em suma, quanto mais portas se fecham... mais caminhos 

se abrem! Quanto mais crescem as dificuldades para viver uma existência em Jesus 

Cristo, tanto mais os cristãos são chamados à criatividade que se desinstala, a reinventar 

a dinâmica do amor gratuito, a testemunhar que uma nova humanidade é possível hoje, 

aquela pautada e marcada por uma fé dinâmica, um amor oblativo e uma esperança 

perseverante (cf. 1Ts 1,3).   

 Em consonância com a análise do Papa Francisco apresentada na Evangelii 

Gaudium, Miranda acrescenta: 

“Olhada com objetividade, a atual sociedade se revela profundamente 

necessitada de salvação. Nela já estão patentes as estruturas injustas 

que a organizam, a ganância dos que detêm o poder político e 

econômico, a divisão dos seres humanos entre oprimidos e opressores, 

a concentração crescente de capital com o consequente aumento da 

miséria, a ênfase no consumo, na eficácia, na produção à custa de 

valores humanos superiores, a marginalização de enormes faixas da 

população que não participam dos benefícios do progresso apesar de 

serem as mais exigidas por ele. Há um anseio por libertar-se dessas 

condições desumanas de vida, presente em todas as regiões do planeta, 

variando apenas a consciência crítica sobre as causas que as 

produziram e as mantêm”.
290  

 A fé cristã acredita que a libertação da liberdade humana – a liberdade dos filhos 

de Deus - é oferecida gratuitamente na pessoa de Jesus Cristo e que, ao acolher sua vida 

e sua mensagem, a ação do Espírito leva o ser humano a amar a Deus sobre todas as 

coisas, e a assumir uma responsabilidade ética diante de seu semelhante. Isto permite a 

conquista de condições dignas de vida para a pessoa humana e melhores condições de 

vida para todos na sociedade.  

 Postula ainda que a relação Deus-criatura é fundamental para a realização de 

cada ser humano e da humanidade. A salvação e a felicidade humanas são obras da 

graça de Deus, em colaboração com a liberdade humana: é um dom de Deus e uma 

tarefa humana.  

 “A Igreja acredita [...] que a chave, o centro e o fim de toda história humana se 

encontram no seu Senhor e Mestre” (GS 10,2). “O Senhor é o fim da história humana, 

ponto ao qual convergem as aspirações da história e da civilização, centro da 
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humanidade, alegria de todos os corações e plenitude de todos os seus desejos [...] “Eu 

sou o alfa e o ômega”” (GS 45,2). Assim, o cristocentrismo torna-se a dimensão 

decisiva tanto para a prática eclesial quanto para a reflexão teológica.
291

  

 As ideologias e estruturas injustas presentes na sociedade são produção humana, 

consequências do mau uso da liberdade, fruto do pecado. A libertação integral da pessoa 

humana implica não só a conversão do coração, a libertação cristã da liberdade 

(expressão paulina empregada para a salvação cristã), mas também mudanças de cunho 

sociopolítico e econômico.  

 Na Exortação Evangelii Gaudium, encontra-se uma leitura teológica do ser 

humano e do mundo atual, que não elimina mas pressupõe muitas outras leituras 

possíveis. Como proposta da Igreja, por meio de seu representante máximo, é legítima e 

não pode ser omitida. É na Alegria do Evangelho que Francisco propõe o seguimento de 

Jesus e a participação em sua Igreja. É nesta Alegria que o Papa convida todos e todas, 

onde se encontram e nas atividades que realizam, a uma vivência concreta e cotidiana 

com Jesus de Nazaré. É somente a partir desse encontro íntimo e pessoal com Jesus 

Cristo que a experiência da força de sua ressurreição vai tocar a cada um com ternura e 

impelir avante para o seguimento de sua Pessoa, na alegria.  

 É só na proximidade do Senhor Ressuscitado que a alegria impulsiona as forças 

criativas daqueles discípulos missionários que se decidiram pelo seguimento e pela 

salvação que Jesus veio anunciar. É a alegria que brota do coração transbordante de 

Deus e, antes de tudo, está ligada ao fato de todos serem amados por Ele. É, portanto, a 

alegria inerente à fé cristã e brota também da antecipação escatológica da vocação 

definitiva de toda criatura.
292

 

 Francisco propõe a Alegria do Evangelho à Igreja, Povo de Deus, como forma 

de ser fiel ao Evangelho e de anunciar o Reino diante de um mundo que a cada dia 

desafia a dignidade humana. É preciso que a alegria, na força do Ressuscitado, esteja 

presente na prática da lei de amor (EG 101) e resplandeça mais na vida cotidiana dos 

seguidores de Jesus Cristo e, a partir daí para toda a sociedade. 
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 Apresentar uma breve síntese do mistério cristão que ilumina a condição humana 

foi a intenção primordial desta pesquisa. Por meio da fé cristã, que proporciona 

confiança no futuro do homem,  

“Aprendemos que Deus prepara morada nova e nova terra. Nela habita 

a justiça e sua felicidade irá satisfazer e superar todos os desejos de 

paz que sobem nos corações dos homens. Então, vencida a morte, os 

filhos de Deus ressuscitarão em Cristo [...] e toda aquela criação que 

Deus fez para o homem será libertada da servidão da vaidade [...]. O 

Reino já está presente em mistério aqui na terra. Chegando o Senhor, 

ele se consumará” (GS 39). 

 Empregando as próprias palavras de Francisco, na Evangelii Gaudium, o ser 

humano leva dentro de si o grito da dignidade de filhos (as) de Deus (cf. EG 60). Deus 

está em cada homem, em cada mulher, daí advém sua dignidade e sua primazia.  
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