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1. O homem, uma questão aberta  

 

Compreender quem é o homem: trata-se de um desafio importante e grandioso, principalmente 

nesta nossa época, em que se  se ressalta cada vez mais a incerteza da identidade da humanidade. 

Com efeito, parece confirmar constantemente a enigmaticidade da condição humana, a sua incerteza 

na definição do destino para o qual está encaminhado. Não é por acaso que o cenário do século XX 

se desenvolveu sobre um programa de desconstrução do homem ou, pelo menos, de algumas das 

suas tipologias, como se quisesse sancionar, depois da morte de Deus, a inutilidade da interrogação 

antropológica. (1) Parece evidente a progressiva marginalidade do conceito homem no interior de 

um mundo que explora as veredas inéditas da inteligência computadorizada, do robô «que não tem 

necessidade de qualquer memória, porque não é ameaçada por qualquer esquecimento, nem precisa 

de uma língua pessoal, porque o seu funcionamento é “soft” e sem contradições, portanto uma 

inteligência sem história, sem a dificuldade do sofrimento e sem moral, uma inteligência que se sente 

protegida contra qualquer crise, em síntese a rapsódia, fixada na máquina da inocência». (2)  

Então, não parece acaso contraditório afirmar hoje que o homem é o valor supremo e tem 

direitos inalienáveis, que a sua dignidade deve ser defendida a qualquer preço e também promovida? 

Por que motivo insistir sobre termos como liberdade, solidariedade, amor, se com frequência o 

homem é visto como um animal mais desenvolvido, certamente capaz de uma melhor organização, 

mas com uma sua “natureza” e um seu “destino” não diversos daqueles dos outros animais? Por 

conseguinte, o homem não apenas  experimenta em si mesmo a  dissensão do próprio 

questionamento, mas ao mesmo tempo não pode renunciar a compreender-ser a si próprio, o porquê 

e o para onde da sua vida, sem cair numa lenta e inexorável autodestruição. Pois bem, apesar da 

multiplicidade das tentativas de descrever a essência e o destino do homem, é necessário optar pela 

dissolução da ideia de homem ou pela afirmação da sua actualidade inalterada, consciente de que as 

culturas da suspeita debilitaram as concepções ingénuas e optimistas da posição do homem no 

mundo. Porém, é igualmente verdade que o homem experimenta a fragilidade do seu ser: na relação 

com o outro, que está em si mesmo; no encontro com o próximo que, muitas vezes, surpreende as 
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nossas certezas e perspectivas; na relação com Deus, que subverte o programa que construímos para 

nós mesmos, como justificação para certas escolhas e estilos de vida. Ao contrário, a tradição 

bíblico-cristã não autoriza qualquer redução do homem, caracterizado por uma liberdade e 

responsabilidade fundamentais, que o coloca numa permanente situação de busca. Se o homem não 

se prepara para viver o encontro-desencontro com o mistério que o conota, terá grande dificuldade 

de aceitar a vida como um desígnio a descobrir e criar constantemente. Para fazer isto, deve ousar a 

coragem das interrogações fundamentais da existência, colocando-se no sulco do Evangelho que, ao 

longo da história, indica um método: saber ir para além das realidades, tender para o horizonte dos 

significados, e não para as metas das evidências imediatas. Com efeito, a perspectiva interpretativa, 

para a compreensão do modo como o Cristianismo interpreta o homem, é o mistério surpreendente 

do Deus que se comunica, que se faz conhecer através da sua busca indefessa. É quanto põe em 

evidência o filósofo judeu A. J. Heschel: «A maior parte das teorias religiosas começam, definindo a 

situação religiosa como uma busca de Deus da parte do homem, e afirmam o axioma segundo o qual 

Deus é silencioso, escondido e indiferente à procura dele por parte do homem. Pois bem, se 

aceitarmos este axioma, daremos a resposta ainda antes de formularmos a pergunta. Do ponto de 

vista do pensamento bíblico, a definição é incompleta e o axioma é falso. A Bíblia fala não apenas 

da busca  de Deus da parte do homem, mas também da busca do homem da parte de Deus». (3)  

 

2. Um ser a caminho  

 

Por conseguinte, um dado é essencial para a leitura da condição humana: se Deus se dirige ao 

homem, convidando-o a uma experiência dialógica singular, é porque já o tornou capaz deste 

encontro. Livre ouvinte da Palavra, o homem experimenta-se a si mesmo como um ser para a 

transcendência, chamado a superar as barreiras da própria visão da vida, para empreender os 

caminhos de uma existência diferente, nova, por mais arriscada que seja. «É no diálogo com Deus 

que o homem se vê questionado, que sobressai a exigência de uma reflexão sobre si mesmo; ele 

entrevê-se não já como um dado definido, como uma realidade fechada, mas sim como alguém 

chamado a realizar coisas novas». (4) Não há dúvidas: o homem pode descobrir o seu destino, o 

sentido da existência, o significado da felicidade, unicamente na sua relação constitutiva com Deus. 

E isto significa: se, livremente, toma a decisão de descobrir o valor da criaturalidade, (5) como 

critério de uma interpretação adequada do seu ser e do seu agir. Nesta perspectiva, pode parecer  

exagerada a insistência com que o discurso bíblico salienta o facto de que o homem é 

constitutivamente um ser-em-relação (6) que, a partir de Deus, se estende ao conjunto das relações 

cósmicas e sociais. Os próprios termos cadenciam esta estrutura: (7) o homem é nephes (cf. Gn 2, 7; 
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Sb 8, 35; Job 11, 20; Is 5, 14), enquanto vivo e capaz de se manifestar; é chamado basar (cf. Gn 17, 

11-14; Is 44, 16, Ez 11, 19b; Sl 13, 26), que expressa toda a realidade do homem na sua fragilidade e 

caducidade, na dependência e na necessidade do outro; é também ruah (cf. Dt 32, 11; Êx 10, 13; 1 

Sm 30, 12), no sentido de abertura a Deus, na particularidade do respiro que dá vida e da qual ele 

depende; é ainda leb (cf. 1 Sm 25, 37; Pr 16, 23; Sl 25, 17; Jr 31, 31), que determina o ser humano 

na sua capacidade de pensar, meditar e decidir, enquanto o coração é o lugar onde o homem decide 

acerca da sua identidade mais autêntica.  Em síntese, a terminologia antropológica simplesmente põe 

em evidência o horizonte que dá significado ao ser do homem, cuja verdade originária está encerrada 

no acontecimento da criação. Se é Deus quem cria, na origem das realidades e da vida não existe o 

caso, nem a necessidade, mas sim um sujeito livre, que não entrega o mundo ao anonimato, 

lançando-o na incompreensibilidade, mas confia-o a um parceiro, a um amigo, convidando-o a 

assumir a co-responsabilidade do desígnio. Não somente a criação significa que o mundo não está 

fechado num processo indiferenciado, mas que no interior dele o homem assume o compromisso de 

completar a vontade que Deus depositou no gesto de criar. Diante desta indicação, pode parecer 

paradoxal a ideia de que a identidade do homem é directamente proporcional à relação com Deus, 

como base da sua identidade e especificidade no interior do mundo e da história. Por isso, segundo a 

Bíblia, desconhecer o sentido e o alcance da relação põe a existência em risco, compromete o 

caminho de amadurecimento da autonomia, provoca a falência dos relacionamentos interpessoais, 

até chegar à própria negação da humanidade. A este propósito, é exemplar a contrafigura da 

condição humana, que transparece a partir da experiência do pecado original, (8) onde a ruptura da 

solidariedade e da amizade com Deus conduz o homem ao limiar de um isolamento que, 

progressivamente se torna oposição, agressividade e mesmo violência, que não poupa sequer o 

próprio irmão. É a contraprova de que viver segundo uma lógica de auto-suficiência sem relação 

deforma o espaço da autonomia humana, definido pelo acontecimento do encontro e da 

solidariedade. Mas, ainda mais, marca o limite de uma liberdade que não sabe criar as condições 

para uma existência aberta, apelando-se a um direito incondicional de gestão pessoal da própria vida, 

dos próprios relacionamentos e das próprias escolhas. Porém, o discurso bíblico sabe que o homem 

se caracteriza pelo facto de ser imagem de Deus, e que tal sinal nunca será desvirtuado, mas sempre 

pronto a indicar o lugar onde a condição humana pode encontrar o seu rosto. Isto significa 

experimentar o horizonte da alteridade de Deus como condição para a identidade, (9) que pode 

alimentar-se na consciência de que ao ser do homem é concedido o poder ser-com-o-outro. A partir 

desta perspectiva, a constituição humana como imagem de Deus não apenas delineia uma condição 

genuína, originária e incondicional mas, ao mesmo tempo, encerra uma dinâmica dramática e 

inesgotável, porque convida o homem à própria tarefa de devir homem, em conformidade com o 
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modelo indicado por Deus. Portanto, não deve ser inadequada a recomendação bíblica de não fazer 

depender o sentido da própria humanidade do capricho dos deuses. À realização da própria 

maturidade opõe-se a proibição de criar imagens de Deus. O motivo disto é evidente: o homem é a a 

sua única imagem, espaço de relações que são liberdade criada e liberdade de criar nos 

desenvolvimentos da existência. «De tal modo, a noção de “imagem” não diz apenas que o homem é 

um ser-em-relação, mas que a relação põe a liberdade-em-ser (a criaturalidade) e descerra de forma 

gratuita ao homem o poder-ser-livremente (a liberdade). A criação do homem (varão e mulher), 

como imagem é a forma fundamental de gratuidade que põe a liberdade em ser e torna possível à 

liberdade ser ela mesma». (10)  

Se é possível supor uma conclusão provisória, é a seguinte: a identidade do homem faz 

referência à sua criaturalidade e depende da capacidade de corresponder à imagem de Deus. Em 

virtude dela, o homem não é um ser lançado na complexidade da vida, esmagado pelo peso de um 

destino insuportável, mas nasce no interior de um desígnio articulado, a compartilhar, cujo sentido 

coincide com a beleza e a bondade da existência. Isto não exclui a experiência da fragilidade e da 

finitude, mas insere-a na relação com o outro, na descoberta do mundo como condição de 

possibilidade para existir, numa reciprocidade disposta ao encontro, à amizade e ao reconhecimento. 

Neste âmbito, compreende-se a novidade de Jesus Cristo, (11) que revela um rosto inédito do 

homem, aberto ao futuro, (12) como possibilidade sempre pronta a tornar-se realidade, cuja causa 

histórica são a dinâmica do amor e a ordem da esperança. Neste sentido, torna-se interessante para a 

inteligibilidade da condição humana a particularidade da antropologia cristã, que não é a repetição 

daquilo que o homem e a história já conhecem, mas sim a sua desilusão a respeito da 

irrealizabilidade de um semelhante desígnio. Mas também não é «algo de absolutamente alheio ao 

mundo, algo que o mundo não conhece de modo algum e pelo que, portanto, não está interessado. O 

mundo conhece na forma da lei aquilo que o Cristianismo anuncia na forma do Evangelho». (13) Na 

categoria de pessoa, o Cristianismo propõe ao homem e às suas interrogações a propósito da 

possibilidade de uma vida feliz, um horizonte de sentido, indicando-lhe que o caminho da identidade 

está aberto e é imprevisível, mas não impossível. É suficiente ter a coragem de voltar a apropriar-se 

ao desígnio original pôr novamente em jogo uma existência construída sobre lógicas egocêntricas, 

incapazes de respostas livres.  

 

3. Tornar-se homem segundo o Evangelho  

 

A ideia-chave, de que a cristologia constitui o sentido autêntico da antropologia, move-se no 

sulco de uma intuição «rahneriana», segundo a qual «a cristologia é início e o fim da antropologia, 
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e esta antropologia na sua realização mais radical, ou seja a cristologia, é eternamente teologia». 

(14) Esta intuição volta a ser proposta na Constituição conciliar  Gaudium et spes, em cujo ápice se 

insere a tese segundo a qual «aquele que segue Cristo, o homem perfeito, torna-se mais homem» 

(GS 41). (15) Por isso, o paradigma Jesus Cristo demonstra que o ser do homem ultrapassa o dado 

biológico-cultural do nascimento, inscrevendo-se na resposta a um chamamento que lhe chega de 

um Outro. Eis a intencionalidade mais significativa da proposta de um humanismo cristão. (16) Não 

se trata de um desígnio que subtrai o homem à tarefa e à responsabilidade de amadurecer, ao risco 

de uma aventura interpretativa que, consciente das paixões do finito, elabora um modelo 

antropológico isento de dúvidas, incertezas e expectativas em relação ao seu caminho e destino. Em 

virtude do significado expresso na pessoa de Jesus, o humanismo cristão amplia a oportunidade de 

uma transformação do próprio homem, pelo facto de traçar uma existência particular na perspectiva 

do Reino de Deus. Porém, o homem é convidado a uma passagem constitutiva para se situar no 

interior da sua vocação, encontrando no acontecimento do fazer-se homem da parte de Jesus 

(kenosis) não somente o horizonte de referência, mas inclusive a indicação de uma modalidade 

inédita de dar forma à sua subjectividade. É quanto afirma com muita intensidade D. Bonhoeffer: 

«Encontro com Jesus Cristo. Tomar consciência de que aqui teve lugar a subversão de todo o ser 

humano, que Jesus só existe para os outros. O existir para os outros da parte de Jesus é a tomada de 

consciência da transcendência. É da liberdade de si mesmo, do existir para os outros até à morte que 

brotam a omnipotência, a omnisciência  e a omnipresença. Fé significa participação neste ser de 

Jesus». (17) A existência de Jesus Cristo deixa sobressair a centralidade da relação pela vida, 

reveladora quer do ser de Deus, quer do ser do homem. Isto significa que a relação com o outro e 

com Deus é fundamental no processo de humanização, e não pode ser considerado um elemento 

variável temporário. Embora para o eu não seja fácil ter em consideração a essencialidade da 

alteridade: o outro surpreende, desloca, enquanto leva o sujeito a um horizonte que não é decidido 

pelo eu, mas sim pela própria relação que constitui e põe em prática a cansativa experiência da vida, 

para a qual somos remetidos constantemente.  

 

4. O paradoxo antropológico da pobreza  

  

Pois bem, um dos significados próprios do tornar-se homem, em conformidade com o 

horizonte do Evangelho, é pode ser encontrado na categoria de pobreza, cuja bem-aventurança 

exprime o limiar da autenticidade da condição humana. Estranho paradoxo, que mais uma vez parece 

demolir qualquer afirmação sobre a importância do homem e sobre o seu ser senhor da história! Com 

maior razão, se o reconhecimento da pobreza como um bem essencial do homem, pertence ao 
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programa do humanismo evangélico. «Esta pobreza não é, portanto, uma virtude facultativa entre 

outras, mas sim o componente necessário de qualquer autêntico comportamento de vida cristã  [...]  

É o limitar do autêntico dever humano do homem. Somente nela o homem alcança Deus, como só 

nela Deus se aproxima dos homens. Ela constitui o ponto em que o céu e a terra se subvertem, o 

misterioso lugar de encontro entre Deus e o homem, o ponto mais próximo entre o mistério infinito e 

a nossa contingência». (18)  

O Evangelho é um convite à pobreza, como redescoberta de si e como descoberta do homem 

novo, a tal ponto que até o amor-próprio é, fundamentalmente, aceitação incondicional do próprio 

ser: ser homem é a tarefa que foi confiada, cuja condição primária consiste precisamente em saber 

aceitar-se, pelo facto de que cada um de nós é caracterizado por uma relação que remonta a um 

vínculo originário. O homem é necessidade infinita e é nesta pobreza que reside a possibilidade da 

sua humanização, mas também a tentação de a mascarar com uma finitude fechada ao horizonte do 

outro. Com efeito, faz pensar aquilo que é evidenciado por determinadas correntes filosóficas que no 

entanto, sublinhando a abertura do eu ao outro, declaram que o eu tende a subtrair-se à abertura, 

como se sentisse a necessidade de não se expor ao risco de um aparente depauperamento da própria 

subjectividade. «Começar a partir do eu quer dizer vislumbrar dentro do eu uma necessidade 

absoluta. Todavia, esta necessidade não leva para além do eu: aliás reconduz ao eu, mas a um eu que 

reconhece como sua – e não como um maldição, mas como uma possibilidade – aquela ruptura, 

aquela ferida que o atravessa, aquela não-identidade que ele é em relação a si mesmo e em relação 

aos outros». (19) Não é suficiente ser sinal de infinito e apelo à alteridade, se depois a relação se 

interrompe em vista de um fechamento no próprio eu como único recurso para conservar a 

necessidade-desejo de absoluto. A revolução da bem-aventurança da pobreza consiste em indicar que 

o significado da identidade se manifesta na diferença entre o eu e o outro, e não como estraneidade, 

mas como proximidade criativa e participativa.  

Sob este ponto de vista, a antropologia da pobreza interpreta o significado da identidade da 

pessoa e do magistério da vida, pelo menos a um tríplice nível.  

Em primeiro lugar, a pobreza da vida ordinária. É o sinal de que a vida não encontra em si a 

sua consistência, e que cada homem é marcado estruturalmente pela necessidade, pelo desejo, pela 

expectativa de um futuro diferente. Por mais que possa parecer estranho, na afirmação da pobreza 

como condição da existência está incluído o sentido da realidade como dom, que deve ser 

compreendido e posto em prática. No código do dom, adquire forma a verdade da existência, não 

segundo a lógica da utilidade ou da necessidade, mas sim no sinal imprevisível de uma gratuidade 

que deriva da liberdade. A este  nível, o homem está disposto até a uma resistência concreta em 

relação a uma sociedade que multiplica objectos desnecessários, que muitas vezes contaminam a 
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necessidade de alimentar a vida. Em conformidade com a pobreza evangélica, o homem não 

encontra o seu fulcro numa subjectividade desvinculada de qualquer relação, mas descobre-se como 

que confiado a si mesmo por uma generosidade que somente tem um sentido se é compreendida 

como dádiva de um bem mais vasto. Não é exagerado afirmar que o dom cria vínculos e identidade, 

e é por isso que pode ser perigoso, porque leva ao reconhecimento e expõe o homem ao outro, ainda 

mais se o outro é um desconhecido. A força do dom e o seu maior desafio encontram-se, por 

conseguinte, na inserção do princípio da reciprocidade e no valor do vínculo. Mas com a seguinte 

particularidade: que no dom não existe equilíbrio, nem simetria, enquanto ultrapassa a lei do 

mercado e delineia o estilo da interdependência. «O dom humano, no momento em que se manifesta, 

já por si só transforma a vida:  introduz um nível de existência em que a diferença entre 

conhecimento e reconhecimento, entre prazer e felicidade, adquire sentido e descerra o infinito. Para 

o homem, é impossível simplesmente voltar a ser como era antes. O vínculo que a doação instaura, 

no bem e no mal, é indissolúvel: continua a agir, mesmo quando se interrompe». (20) Somente sob 

estas condições a finitude, que aflige e às vezes deprime a humanidade, não fecha numa tragicidade 

sufocante ou, ao contrário, na auto-afirmação narcisista do desejo. A experiência bíblica da finitude 

do eu indica uma modalidade de percepção de eu, chamado a atravessar o limiar do próprio 

horizonte, para além do qual o encontro com Deus demonstra que o limite é vital e não destruidor. A 

finitude é o indício de que o homem traz consigo uma falta, sobretudo em relação ao bem e ao mal, 

que remete a um espaço de confiança, o único no qual é possível um conhecimento verdadeiro: de si 

mesmo, do outro, da realidade, de deus. «Neste sentido, a ordem divina enuncia uma “lei” do seu 

humano, a qual estrutura o seu desejo mediante o dom do limite e abrindo-lhe um caminho de 

desenvolvimento autêntico na relação com a alteridade disto, o seguimento: a partir do momento que 

o adam é estruturado por uma lei como esta, “não é bom que fique ele só” (Gn 2, 18)». (21)  

Em segundo lugar, a pobreza na lógica do amor. Cada gesto de amor autêntico torna o homem 

pobre, porque o compromete na sua globalidade e tem como consequência uma diminuição da 

segurança e a protecção objectiva. Quem ama fica sempre exposto. Por isso, só podemos amar se 

vivermos no espírito de pobreza, ou seja, se formos capazes de não nivelar o outro, de o deixar livre 

na sua singularidade, que com frequência nos arrebata a nós mesmos e as nossas visões prévias da 

vida. Quem não é pobre permanece fechado em si mesmo, é incapaz de um futuro, enquanto não está 

aberto ao advento do outro. O amor, segundo a intenção do Novo Testamento, implica a inversão do 

movimento conatural do eu rumo ao eu, e a instauração da existência feita de relações 

fundamentadas não na lógica da propriedade e da auto-suficiência. Precisamente como viveu Jesus 

Cristo que, na experiência da descentralização de si mesmo e no dom ao próximo, comunicou o 

valor da lógica do amor que não conhece confins. «A alternativa entre o desejo como expressão 
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autónoma do amor e a lei divina como sua heteronomia remove, mais uma vez, o tertium da 

experiência bíblica: uma palavra-lei como participação na benevolência divina, como solidariedade 

em relação ao «outro» na sua alteridade, para além do mundo finito do sujeito. Aqui a criaturalidade 

torna-se, na repetição do gesto divino, um gesto co-criador: doar o mundo bom a cada corpo que 

estiver à espera dele diante de mim». (22)  

Então, compreende-se o paradoxo do mandamento do amor (ágape) realizado por Jesus Cristo. 

Não é supérfluo indicar no termo ágape uma ampliação do campo semântico da palavra amor, que se 

deve interpretar como a indicação de um traçado antropologicamente significativo. Como se lê na 

Encíclica de Bento XVI, Deus caritas est, n. 6: «Em contraposição ao amor indeterminado e ainda 

em fase de procura, este vocábulo exprime a experiência do amor que agora se torna 

verdadeiramente descoberta do outro, superando assim o carácter egoísta que antes claramente 

prevalecia». É neste interstício que se entrevêem a complementaridade e a diferença entre eros e 

ágape, que indicam duas modalidades de amar, interpretativas de uma mesma intencionalidade. 

Afirmar que o eros é centrípeto e o ágape centrífugo implica reconhecer uma diversidade de 

direcção do amor, não de intensidade e, talvez, nem sequer de qualidade. O motivo está no facto de 

que, tanto o eros como o ágape buscarão sempre a felicidade do outro. E no entanto, a dimensão 

agápica do amor parece pôr em evidência um significa suplementar. Ela designa um novo eixo 

ontológico, porque insere a alteridade e a proximidade como estruturais para a capacidade autêntica 

do amor. (23) E isto não apenas significa dar ao amor a possibilidade de se realizar para além dos 

impulsos provisórios do eros e da simpatia relacional, mas põe em ênfase o facto de que amar 

comporta uma responsabilidade histórica e cultural, em que se privilegia aquele que não tem direito, 

aquele que está marginalizado, aquele que não conta nas classificações de agradabilidade. Então, o 

ágape torna-se condição de possibilidade do eros, porque o liberta da perspectiva da competição e da 

ideologia classista. Não é por acaso que o paradigma do bom samaritano (cf. Lc 10, 25-37) redefine 

o sentido do amor como tornar-se próximo e, portanto, amplia a compreensão da identidade que não 

subsiste se não cria espaço para o outro, no acolhimento e na disponibilidade à hospitalidade. Cada 

situação é novamente inserida num horizonte diferente, cuja motivação derradeira está na criação de 

uma ética da solidariedade, também na economia do bem comum. Como deixar de entrever nos 

gestos simples e simbolicamente ricos do bom samaritano, uma liberdade no uso do dinheiro, na 

partilha dos bens e na atenção ao cuidado do outro? O amor, segundo a intenção do Novo 

Testamento, (24) implica a inversão do movimento conatural do eu para o eu, e a instauração da 

existência como opção do amor que pode modificar as relações humanas assentes na lógica da 

propriedade, da violência e da auto-suficiência. Por conseguinte, não se trata porventura de uma 

verdade antropológica revolucionária? (25)  
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Enfim, a pobreza como condição da comunhão. O segredo antropológico do Cristianismo 

encontra-se precisamente no acto de ser pessoa, ou seja, na transformação do indivíduo em sujeito 

relacional e da colectividade em comunidade. O homem é chamado à superação do individualismo e 

da contrafigura do colectivismo anónimo, dando assim forma a uma vida que é encontro de sujeitos 

na reciprocidade e partilha livres.  

 

5. A novidade do ser pessoa  

 

Se a antropologia da pobreza, segundo o paradigma da encarnação, não pode ser reconduzida a 

uma condição de refúgio em relação à vida e à luta pelo significado, é porque ela remete à lógica do 

encontro com o próximo, entendida como espaço onde poder dar forma ao dom inesgotável de si. 

Nisto consiste a exemplaridade de Jesus Cristo, ao tornar-se próximo, num processo de reconciliação 

que ultrapassa a dinâmica de um amor assimilativo. O amor cristão leva para além da lógica de fusão 

do eros, porque induz a encontrar o sentido de si identificando-se no Outro até ao esquecimento de si 

próprio, na assunção do seu destino. Eis então o valor e o sentido da categoria de pessoa, cuja 

profunda intencionalidade trinitária revela o ser do homem, indicando a sua vocação originária e a 

irrepetibilidade do seu caminho.  

a) O horizonte da responsabilidade. Nesta perspectiva, o acontecimento do encontro com o 

próximo adquire uma centralidade pedagógica e humanizadora. Trata-se de uma experiência em que 

se sente, de maneira paradoxal, uma distância, uma diversidade que dever ser interpretada e 

interrogada, que desmistificar a ilusão de pensar numa proximidade imediata entre as pessoas. 

Surpreende não pouco a descoberta que o eu não é o tu, e que somente o encontro pode fazer surgir a 

oportunidade de escrever de novo a própria biografia no diálogo e na descoberta da solidariedade. A 

própria lógica é subjacente ao encontro com o tu originário do Deus de Jesus Cristo, com a diferença 

de que em tal relação cada homem redescobre o princípio da proximidade numa gratuidade 

originária, onde doar-se significa fazer-ser, fazer viver o tu, subtraindo-o à neutralidade do passar ao 

lado. O outro que vem ao meu encontro, que eu não posso determinar, nem num acolhimento 

paternalista, nem por puro cálculo utilitarista, é aquele pelo qual eu sou  responsável, por outras 

palavras, chamado a uma resposta à qual não me posso subtrair. «O arquétipo de toda a 

responsabilidade é aquela do homem pelo homem». (26) Na perspectiva evangélica, o princípio-

responsabilidade interpela-me sempre diante de alguém, do outro que me leva a redescobrir o 

significado da liberdade. A aparição do outro não somente põe termo ao monólogo do eu e dos seus 

direitos exclusivos, mas faz ruir a boa consciência de uma solidariedade temporária, ou de um 

voluntário afectivo. Em síntese, leva a cabo uma crítica delicada tanto ao modelo da assimilação, em 
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virtude do qual o outro é idêntico a mim, como ao modelo da objectivação, onde o outro é somente 

destinatário do meu tempo, dos meus recursos e da minha disponibilidade. É sobretudo importante 

adquirir consciência de que a responsabilidade nasce da qualidade da escuta, em cuja escola 

podemos aprender a lição ética do princípio dialógico que provoca o despertar e a conversão para o 

outro e para o seu rosto. A responsabilidade não oferece muitas alternativas. Enquanto suscita o 

afastamento do apego a nós mesmos, experimenta que o outro não pode ser capturado, indisponível a 

uma redução ao eu que o encontra na dimensão de uma gratuidade incalculável. É o excesso de uma 

relação que deve ter em consideração o facto de que somente a proximidade que permanece como tal 

pode realizar a passagem concreta para o outro, sem aspirações imperialistas.  

b) O acontecimento da liberdade. Para o humanismo cristão, para ser pessoa torna-se 

necessária a experiência da liberdade como busca do bem. O conceito cristão de liberdade insere-se 

no processo de libertação, em que aquele suplemento de esperança que alimenta a tensão da história 

se exprime no sinal singular da ressurreição. «Se este é o sentido da esperança a nível do discurso 

que lhe é próprio, o de uma hermenêutica da ressurreição, o que dizer da liberdade, se também ela 

deve converter-se à esperança? O que é a liberdade segundo a esperança? Direi brevemente: é o 

sentido da minha existência à luz da ressurreição, ou seja, reinserido no movimento que quisemos 

denominar o futuro da ressurreição de Cristo. Neste sentido, uma hermenêutica da liberdade 

religiosa constitui uma interpretação da liberdade, em conformidade com a interpretação da 

ressurreição, em termos de promessa e esperança». (27) Interpretar o acontecimento da ressurreição 

para o caminho da humanidade quer dizer situá-lo no espaço do problema do sentido da vida humana 

e da sua verdade. Pelo menos no âmbito do desejo de negação da morte e da esperança de uma 

existência caracterizada pela felicidade e por um bem-estar compartilhado.  

c) Uma antropologia da esperança. Pois bem, se a fé cristã delineia uma forma de vida 

inédita, é porque se faz portadora da paixão pelo possível, que a liberdade inaugura como ética da 

transformação, porque a sua pertença à ordem da ressurreição permite reservar espaço à economia da 

superabundância no contexto da existência quotidiana. A resistência que os sinais de morte exercem 

na dificuldade do suplemento que se deve buscar é somente o aspecto secundário de uma liberdade 

que muitas vezes prefere os territórios daquilo que já se conhece, não obstante estes sejam repletos 

de contra-senso. Sem dúvida, a perspectiva de tal liberdade parece improvável, do mesmo modo 

como o surgir da esperança parece impossível pelo excesso de sentido que ela promete, 

distanciando-se da lógica da repetição. E no entanto, não é porventura a esperança de participar num 

bem supremo, qualitativamente diferente, que desperta a liberdade da ilusão de se bastar a si mesma? 

Portanto: a uma antropologia da esperança pertence aquele processo de libertação do mundo e da 

história, que inaugura a liberdade como responsabilidade e reconciliação, capaz de resistir às 
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adulações da negação, do mal e da resignação. Então, se a ressurreição constitui uma passagem 

fundamental na história da liberdade humana, é porque irrompe como condição de possibilidade de 

uma vida diferente. Porém, a questão consiste em saber se estamos à altura da tarefa exigida por tal 

liberdade-para, cuja índole incondicional lhe provém da dignidade do humano e do seu desejo de 

existir. Por isso, não se trata de um empreendimento particular, mas sim de uma escolha que se 

inspira na lógica da gratuidade e da reciprocidade, que nos permite existir. Não podemos evadir-nos 

da liberdade, pelo menos no horizonte de sentido que a ressurreição expõe. «No problema que diz 

respeito a nós mesmos, o fundamento e o conteúdo da nossa esperança, no problema do mundo e da 

nossa história, encontramos aquelas condições e aqueles pressupostos que nos permitem 

compreender a mensagem da ressurreição como palavra, resposta e convite, mas também como 

abertura da nossa existência». (28)  

O homem traz dentro de si mesmo esta saudade de liberdade que se manifesta em cada 

encontro com uma alteridade, que pode gerar fraternidade, amor, desejo e necessidade de partilha, 

também na possibilidade real de que aconteça o contrário. Ser livre é, sim, dispor de si mesmo, mas 

somente para se tornar disponível à responsabilidade do dom da vida, em vista do bem do próximo 

enquanto outro. É isto que deixa transparecer a figura evangélica da liberdade. Isto indica uma 

consequência ou, pelo menos, uma advertência não indiferente: a ideia de liberdade e emancipação 

como processo autónomo parece improvável, mas também irrealizável. A libertação visa sempre 

uma relação que descentraliza o eu, um amor que é mais forte do que a morte, enquanto desestrutura 

todas as formas de destrutividade e de narcisismo. Dizendo-o com outras palavras: a liberdade-para 

conduz o amor à expressão mais autêntica da verdade do homem, que se torna capaz de viver a 

paixão da transformação da história, em vista de um bem mais vasto e confiável na dificuldade da 

solidariedade. Se o acontecimento da ressurreição relativiza o poder da morte; se o mal foi declarado 

superável; se a vontade de poder pode criar espaço a gestos de cuidado e atenção, é impossível não 

despender a própria vida para lutar contra qualquer tipo de ideologia. Principalmente, no que diz 

respeito àquelas teorias culturais ou programas políticos que se demonstram incapazes de uma 

reserva crítica contra as hesitações da indiferença e as lógicas do relativismo. «Mediante a sua 

encarnação, o Filho não congelou a nossa história, e nem sequer a paralisou com a sua ressurreição. 

O vínculo que o une a Deus não torna a sua época absoluta, não estabelece leis e estruturas eternas, 

mas abre ao porvir. O mistério de Jesus é promessa; a sua vitória sobre a morte é esperança. A 

ressurreição permite que a história seja a nossa história, fruto da nossa liberdade e da nossa 

responsabilidade  [...]  A singularidade de Jesus, longe de contrastar a nossa responsabilidade, 

impele-nos à criatividade e à liberdade». (29)  
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6. Em prol de um humanismo cristão intercultural  

 

A imagem do homem como pessoa é a intuição particular da proposta cristã. Uma imagem que, 

na dimensão da revelação do rosto de Deus realizada por Jesus Cristo, encontra o seu significado no 

acontecimento da relação como algo estrutural para a vida. Uma transformação semelhante não é 

indiferente à compreensão do mundo, porque amplia os horizontes da experiência religiosa e da sua 

qualidade existencial. O Cristianismo anuncia Deus, não como apoio necessário, funcional ao 

homem, numa dependência estéril e imatura; nem como uma suplência necessária às insuficiências e 

aos absentismos da história. Deus é o autor de um desígnio criativo que chama à responsabilidade o 

jogo complexo da liberdade humana, num certo sentido envolvida no acto de conferir uma forma à 

busca de felicidade e de paz da parte de cada criatura. Como escreve A. Paoli: «Deus não fabrica 

bonecas, marionetas ou fantasmas, não fabrica coisas inúteis, não fabrica brinquedos para pôr sobre 

os móveis do céu. Não, Deus fabrica pessoas, imagens da Pessoa trágica, grandiosa e completa, que 

é Cristo  [...]  Por isso, a ninguém deve ser permitido viver como um boneco, como uma sombra ou 

como uma pessoa que não pode existir ou não existir no mundo, sem que nada mude. Não, Deus 

criou somente pessoas com um dever, com uma posição, com uma missão no mundo, que se 

encontra em permanente estado de libertação. E quando há pessoas ou sectores que se evadem a esta 

responsabilidade, o mundo amargura-se, entorpece-se, recai sobre nós mesmos como uma prisão». 

(30) A gratuidade do Deus-Trindade suscita o reconhecimento de uma presença e não a evidência de 

um princípio; contesta a auto-suficiência do homem que tende a opor, se não mesmo a dividir,  

sacro-profano, cultura-fé; manifesta uma Alteridade não protegida contra a sua infinidade, mas 

comprometida com o encontro, a solidariedade e a amizade, ou seja, nos espaços da vida quotidiana. 

Em síntese, a proposta do humanismo cristão configura-se no modo de ser do meio do mundo, da 

parte do homem segundo uma perspectiva que reinterpreta a experiência religiosa na lógica de um 

processo de libertação e humanização.  

No entanto, no seio da história, o cristão experimenta que o fim da existência está permeado 

pela expectativa do futuro (éschaton), do advento de um tempo que não repete o passado. É verdade. 

O presente tem as suas ansiedades e as suas incertezas, mas o fim que se aproxima em Jesus Cristo 

surpreende a vida, confiando-a à verificação escatológica da nova criação do mundo. Por isso, a 

sabedoria do fim da história, inaugurando o tempo da liberdade, não sugere qualquer fuga da 

responsabilidade da vida quotidiana, nem alimenta projecções para além do tempo. O humanismo 

cristão sabe que o Evangelho educa para um compromisso concreto porque, se o tempo já está salvo, 

contudo caracteriza-se pela indiferença e pela resignação de uma cultura que não consegue mais 

esperar num mundo e numa vida qualitativamente diversos. Então, o inédito é o rosto de uma 
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existência a descobrir e procurar na construção de uma ética que se preocupe com o homem e com as 

suas expectativas, em ordem a uma existência mais humana e convival. Por isso, é importante uma 

antropologia dialógica em chave intercultural, capaz de favorecer o reconhecimento e a  

reapropriação da identidade na interacção com outras identidades. (31) Não faltam objecções que 

imputam ao diálogo intercultural o risco de um determinado relativismo cultural, confinante com a 

perda dos sistemas de valores e de significado. Como bem se pode intuir, trata-se de um processo a 

estimular, que tenha a coragem de sair de esquemas interpretativos padronizados, ou da boa vontade 

de um encontro sem mudanças. A interculturalidade deve ser compreendida como um movimento de 

reinterpretação de várias culturas que produz uma nova experiência cognoscitiva, com resultados não 

predetermináveis. «Com efeito, é claro que a educação intercultural entendida como relação, como 

atitude de encontro com o outro, implica a superação da mera “descrição” e do conhecimento para 

chegar à construção de valores comuns, na perspectiva universal dos direitos do homem. Neste 

sentido, a educação preocupa-se com as relações, criando empatia e identificando, mais do que as 

diferenças, aquilo que torna os homens semelhantes». (32) Encontrar uma cultura diversa é um 

acontecimento que levo o indivíduo a compreender um pensamento diferente do seu e às vezes – e 

não frequentemente – mesmo divergente, que não se pode deixar de ter em consideração, se se quiser 

dialogar responsavelmente sobre as questões da vida. Por isso, fala-se de relação de intercâmbio e de 

fecunda reciprocidade, cuja circularidade interpretativa é realmente um factor de enriquecimento. O 

diálogo intercultural não deixa inalterado o sujeito, (33) porque impele a um crescimento que não 

pode contentar-se com a superficialidade das leituras da realidade sociocultural. O motivo reside na 

complexidade dos fenómenos que manifestam visões da vida mais articuladas de quanto se consiga 

imaginar, e que exigem um horizonte interpretativo metacultural. «Se falamos de interculturalidade, 

temos necessidade de um critério que nos permita proceder com uma certa ordem no estudo das 

diversas culturas. Este critério não pode pertencer unicamente a uma cultura, mas deve ser 

supracultural. Neste sentido, pode-se considerar um valor metacultural em relação às diferentes 

culturas». (34) Por conseguinte, não deve causar admiração o facto de que a interculturalidade é 

tanto acolhimento do outro, como conflito na compreensão, uma vez que conduz rumo a um 

incremento antropológico e e à construção de uma nova convivência civil. Frequentemente, são os 

preconceitos ou os hábitos de um relacionamento apenas funcional, que bloqueiam o confronto entre 

os interlocutores, na convicção de que dedicar tempo e escuta ao outro é uma escolha que não leva a 

qualquer mudança real.  Por conseguinte, o diálogo intercultural constitui um movimento de 

reciprocidade que impele à transformação do já existente, rumo a um projecto que tenha como 

finalidade um comum ethos civil. (35) Se não tivermos o desejo de mudar aquilo que impede a 

construção de uma sociedade mais justa e mais respeitosa, o encontro intercultural será 
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efectivamente irrealizável. No contexto destas coordenadas, a contribuição do Cristianismo perfila-

se como serviço cultural ao homem, na sua irrepetibilidade e unicidade, que exige uma iniciativa 

ética: prestar atenção ao problema dos valores fundamentais na sua declinabilidade virtual, em 

contextos sempre diferentes entre si. A interculturalidade assume assim a tarefa de ir até às raízes 

dos numerosos processos culturais, apresentando-lhes interrogações acerca da relação com as 

condições essenciais da esperança e do possível; ou seja, sobre a construção de uma humanidade 

diferente, que saiba apostar na dignidade e no direito, sobretudo daqueles que, devido a políticas 

imperialistas, são excluídos e marginalizados. O reconhecimento criativo da pluralidade cultural 

pertence ao Cristianismo e à sua história. É próprio da mensagem cristã, ser «uma religião que, em 

nome da sua missão, busca liberdade e justiça para todos», compreendendo-se como «uma religião 

que desenvolve em si mesma uma cultura particular, ou seja, a cultura do reconhecimento dos 

outros, no seu ser outros». (36). Nesta perspectiva, o próprio processo de comunicação do 

Evangelho deve mover-se no no terreno da interculturalidade, mais do que da inculturação, (37) que 

mantém firme «a universalidade potencial de todas as culturas e a sua abertura recíproca», (38) dado 

que é precisamente a tensão entre fé e cultura que se revela fecunda.  
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