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“Alegrai-vos e exultai, chamados à santidade (cf. GE), aprofundando a 
vocação do ser humano”. 

Pe. Ms. Valdecir Ferreira 
 
 

A proposta deste momento da Escola Vocacional é trabalhar os elementos 

correspondentes à Antropologia Teológica. Poderíamos partir de muitos 

pressupostos, iniciando uma vasta conversa e aprofundando inúmeros assuntos 

que estão correlacionados e que são transversais. Lembremos que tudo o que 

toca o assunto ser humano está relacionado, de alguma maneira, com a 

abordagem antropológica. E tudo o que direciona a percepção do contato do ser 

humano com o Transcendente nos indica nossa capacidade teologal. Assim 

nasce a antropologia teológica, que tem por base perceber o lugar do ser 

humano em Deus e de Deus no ser humano, verificando suas manifestações 

(teofanias), seus espaços de manifestação e a relação dialogal (propostas, 

escolhas, eleição – resposta, sedução, acolhida). 

Com esta indicação podemos, inclusive, aprofundar um dos elementos da 

Antropologia Teológica que é a identidade do ser humano, que tem linguagem 

associativa com a vocação-missão e o lugar do ser humano na construção de 

sua existência, frente à tentativa de encontro de sentido na vida e da vida para, 

como cristãos, chegarmos à permanência com Deus, que traduz-se pela 

proposta da santidade. (As dúvidas, sugestões, contraposições ou mesmo 

discordâncias sobre o assunto, poderemos fazê-las no dia da nossa aula on line). 

 

1.1 Quem é o Ser Humano? 

 

Podemos afirmar que a Revelação Cristã está em sintonia com o diálogo 

de Deus com a Humanidade. A afirmação na Carta aos Hebreus, ajuda-nos a 

entender: “Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou no passado aos nossos 

pais através dos profetas. Nesta etapa final, ele nos falou por meio de seu Filho” 

(Hb 1,1-2). Assim sendo, a ligação entre a Teologia e a Antropologia tem a 

correlação com a Encarnação. Há um acompanhamento de itinerário existencial, 

onde o ser humano é modelado à imagem e semelhança de Deus. 

Posteriormente, rompe com esta ligação através do pecado original. Em seguida, 

Deus passa a indicar propostas através de seus juízes, reis e profetas, falando 
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por eles. Por último, encaminha seu Filho, para falar diretamente a nós, em vista 

de oferecer-nos sua graça, sua salvação, elevando-nos à categoria, também, de 

filhos. Por fim, sua proposta é para retornarmos à casa, voltar ao Paraíso. Para 

isso, a Parusia, o Juízo, a Vida Eterna são sinônimos do retorno ao Paraíso 

perdido. Agora não mais como criaturas, mas como filhos e filhas. 

Chegamos a um ponto crucial de nossa unidade: o questionamento de 

quem é o ser humano e a resposta indicada pela Antropologia Teológica – o ser 

humano é aquele criado a imagem e a semelhança de Deus. Alguns textos 

bíblicos atestam a importância e a relevância do ser humano diante do 

Transcendente. Vejamos algumas dessas indicações bíblicas: 1) “O que é o 

homem para dele te lembrares, um filho de homem para visitá-lo? Tu fizeste 

pouco menor que um deus e de glória e esplendor o coroaste” (Sl 8,5-6); 2) 

“Senhor, que é o homem para que o conheças, o filho de um mortal, para que o 

leves em consideração?” (Sl 144, 3). Diante da literatura sapiencial, encontramos 

proposições que o ser humano tem um lugar privilegiado diante de Deus. 

Para o Concílio Vaticano II, o ser humano ocupa um lugar enigmático. 

Como pode Deus ter um carinho tamanho com sua criatura, diante de tantas 

criaturas? O Concílio nos ilumina dizendo que todo ser humano é uma questão 

não resolvida, da qual ninguém pode escapar, principalmente nos momentos  

mais oportunos da existência: como explicar o nascimento, a alegria ou a 

tristeza, as perdas e o ganhos, as mortes ou os sofrimentos? O documento 

conciliar Gaudium et Spes (Alegrias e Esperanças), no número 21, nos dá 

algumas informações:  

A Igreja defende que o reconhecimento de Deus de modo algum se 
opõe à dignidade do homem, uma vez que esta dignidade se funda e 
se realiza no próprio Deus. Com efeito, o homem inteligente e livre, foi 
constituído em sociedade por Deus Criador; mas é sobretudo chamado 
a unir-se, como filho, a Deus e a participar na sua felicidade. Ensina, 
além disso, a Igreja que a importância das tarefas terrenas não é 
diminuída pela esperança escatológica, mas que esta antes reforça 
com novos motivos a sua execução. Pelo contrário, se faltam o 
fundamento divino e a esperança da vida eterna, a dignidade humana 
é gravemente lesada, como tantas vezes se verifica nos nossos dias, 
e os enigmas da vida e da morte, do pecado e da dor, ficam sem 
solução, o que frequentemente leva os homens ao desespero. 
Entretanto, cada homem permanece para si mesmo um problema 
insolúvel, apenas confusamente pressentido. Ninguém pode, na 
verdade, evitar inteiramente esta questão em certos momentos, e 
sobretudo nos acontecimentos mais importantes da vida. Só Deus 
pode responder plenamente e com toda a certeza, Ele que chama o 
homem a uma reflexão mais profunda e a uma busca mais humilde. 
(...) Pois a Igreja sabe perfeitamente que, ao defender a dignidade da 
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vocação do homem, restituindo a esperança àqueles que já 
desesperam do seu destino sublime, a sua mensagem está de acordo 
com os desejos mais profundos do coração humano. Longe de diminuir 
o homem, a sua mensagem contribui para o seu bem, difundindo luz, 
vida e liberdade; e, fora dela, nada pode satisfazer o coração humano: 
«fizeste-nos para Ti», Senhor, e o nosso coração está inquieto, 
enquanto não repousa em Ti» (GAUDIUM ET SPES, 21). 

 

E essa questão sobre o homem não é apenas um problema ou um 

enigma, mas constitui também, em termos estritos, um mistério, reflexo do 

mistério de Deus. É propício alinhavar a ligação do ser humano enquanto criatura 

com o seu Criador. Posteriormente, a ligação será, em Jesus Cristo, numa 

transição de criaturas para filhos, onde diante de um mesmo Pai, somos acolhido 

na adoção filial, como filhos do mesmo Pai, diante do Filho Jesus. Esta transição 

remete à linguagem acessível de compreensão: enquanto criaturas dialogamos 

com o Criador, enquanto pessoas humanas dialogamos com as Pessoas Divinas 

(Trindade). Novamente a Constituição Dogmática Gaudium et Spes nos ajuda a  

compreender esta proposição, vejamos: 

Na realidade, o mistério do homem só no mistério do Verbo encarnado 
se esclarece verdadeiramente. Adão, o primeiro homem, era 
efetivamente figura do futuro, isto é, de Cristo Senhor. Cristo, novo 
Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o 
homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. Não é por 
isso de admirar que as verdades acima ditas tenham n'Ele a sua fonte 
e n'Ele atinjam a plenitude. «Imagem de Deus invisível» (Cl. 1,15), Ele 
é o homem perfeito, que restitui aos filhos de Adão semelhança divina, 
deformada desde o primeiro pecado. Já que, n'Ele, a natureza humana 
foi assumida, e não destruída, por isso mesmo também em nós foi ela 
elevada a sublime dignidade. Porque, pela sua encarnação, Ele, o 
Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada homem. Trabalhou com 
mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com uma 
vontade humana, amou com um coração humano. Nascido da Virgem 
Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em 
tudo, exceto no pecado. Cordeiro inocente, mereceu-nos a vida com a 
livre efusão do seu sangue; n 'Ele nos reconciliou Deus consigo e uns 
com os outros e nos arrancou da escravidão do demónio e do pecado. 
De maneira que cada um de nós pode dizer com o Apóstolo: o Filho de 
Deus «amou-me e entregou-se por mim» (Gl. 2,20). Sofrendo por nós, 
não só nos deu exemplo, para que sigamos os seus passos, mas 
também abriu um novo caminho, em que a vida e a morte são 
santificados e recebem um novo sentido. O cristão, tornado conforme 
à imagem do Filho que é o primogénito entre a multidão dos irmãos, 
recebe «as primícias do Espírito» (Rom. 8,23), que o tornam capaz de 
cumprir a lei nova do amor. Por meio deste Espírito, «penhor da 
herança (Ef. 1,14), o homem todo é renovado interiormente, até à 
«redenção do corpo» (Rm. 8,23): «Se o Espírito d'Aquele que 
ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, Aquele que 
ressuscitou Jesus de entre os mortos dará também a vida aos vossos 
corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita» (Rm. 8,11). É 
verdade que para o cristão é uma necessidade e um dever lutar contra 
o mal através de muitas tribulações, e sofrer a morte; mas, associado 
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ao mistério pascal, e configurado à morte de Cristo, vai ao encontro da 
ressurreição, fortalecido pela esperança. E o que fica dito, vale não só 
dos cristãos, mas de todos os homens de boa vontade, em cujos 
corações a graça opera ocultamente. Com efeito, já que por todos 
morreu Cristo e a vocação última de todos os homens é realmente uma 
só, a saber, a divina, devemos manter que o Espírito Santo a todos dá 
a possibilidade de se associarem a este mistério pascal por um modo 
só de Deus conhecido. Tal é, e tão grande, o mistério do homem, que 
a revelação cristã manifesta aos que crêem. E assim, por Cristo e em 
Cristo, esclarece-se o enigma da dor e da morte, o qual, fora do Seu 
Evangelho, nos esmaga. Cristo ressuscitou, destruindo a morte com a 
própria morte, e deu-nos a vida, para que, tornados filhos no Filho, 
exclamemos no Espírito: Abba, Pai (GAUDIUM ET SPES, 22). 

 

O Concílio Vaticano II fez uma opção muito importante quando, ao 

indicar diante de tantas opções e opiniões que o ser humano tinha sobre si, 

interpelou a um resgate bíblico, recordando uma das mais belas definições que 

quem é o ser humano: imagem e semelhança de Deus.  Com isso, a centralidade 

desta afirmação repropõe o lugar do ser humano, em ligação com Deus, que 

nunca mais poderá ser tirado do diálogo e das referencias frente à teologia.  

 

1.1 A Criação do ser humano a imagem e semelhança de Deus 

 

Em Gn (1,26-27) lemos: “Deus disse: ‘Façamos o homem à nossa 

imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, 

as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que 

rastejam sobre a terra.’ “Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus 

ele o criou, homem e mulher ele os criou.” No contexto sacerdotal, o ser humano 

participa da glória do seu Criador, já que ele exerce poder de cuidado sobre a 

criação. 

Já a abordagem, Gn (2,7) apresenta: “Então Iahweh Deus modelou o 

homem com a argila do solo e insuflou em suas narinas um hálito de vida e o 

homem se tornou um ser vivente.” Essa tradição não fala da imagem e 

semelhança diretamente, mas indica através da participação ou extensão da 

vida através do sopro, como expressa o conceito hebraico nefesh, “vivente”. 

Neste sentido, é imagem de Deus pela participação na vida de Deus e em Deus. 

Na literatura dos documentos mais recentes, o Documento de Aparecida 

(CELAM, 2007, n. 380), neste contexto, indica que todo e qualquer ser humano 

só pode existir por amor de Deus, que cria, auxilia, mantem vivo, dialoga, ou 
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seja, encontra em nós a sua imagem e semelhança. Com isso, constitui a vida 

do ser humano como sagrada, desde sua concepção até sua morte. 

 

1.2 A dupla criação a partir do pensamento de Fílon de Alexandria 

 

Um grande pensador que transita entre a filosofia e a teologia é Fílon de 

Alexandria. Para ele, as duas narrativas da criação são bastante distintas entre 

si. Posteriormente, teremos a oportunidade de analisar essas diferenças 

pautando na indicação das escolas patrísticas que darão base para o 

desenvolvimento do Tratado da Imago Dei (Imagem de Deus). Para isso, é 

preciso entender muito bem o que Filon de Alexandria nos indica neste processo 

introdutório. Uma traz a indicação do ser humano enquanto história, memória, 

experiências, afetos, percepções, sensível, num contexto mortal, transitório e 

passageiro – assim como é a indicação da religião hebraica. Já a outra 

abordagem, com a influência do platonismo, liga ao contexto do ser humano 

ideal, como ele deve ser, como deve evoluir – é um ideal de vida 

Para Fílon de Alexandria, a indicação de nuance dá-se através da 

percepção de dois verbos (ações): na primeira narrativa, o verbo predominante 

é o fazer; já na segunda narrativa, o verbo que impera é o plasmar. Uma diz do 

ser humano celeste, a outra do ser humano terrestre. A partir do pensamento de 

Fílon, o ser humano feito à imagem e semelhança não tem interferência de 

elementos sensoriais, não é feito a partir de alguma coisa, ou seja, surge de 

Deus e com isso, liga-se ao divino. Já o segundo foi plasmado do barro, da 

fragilidade, formado pó. Para Fílon de Alexandria, o ser humano é um ser que 

deve ser diferenciado entre o contexto do “feito” e do “plasmado”. 

Mesmo tendo essas abordagens diferentes mas não opostas ou 

contrárias, ambas trazem as marcas de que o ser humano pertence a Deus e 

por Ele foi criado. 

Ao longo dos primeiros anos da vida cristã, algumas “Escolas” foram 

formadas. Eram grupos de pensadores que defendiam determinados assuntos, 

frente às tradições filosóficas, teológicas, bíblicas e antropológicas. Para melhor 

esclarecer tal assunto, elencamos as três principais Escolas: 1) Escola de 

Alexandria: defende que a imagem de Deus refletida no ser humano dá-se a 

partir do contexto interior, na alma. O corpo não traduz e não indica expressão 
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de proximidade com Deus. Esta Escola está profundamente envolvida pela 

filosofia platônica que despreza o corpo (para certificar o quanto este 

pensamento ainda está presente na vida do nosso povo e até mesmo na teologia 

daremos um exemplo: lembram das cruzeiros que eram plantados próximos das 

Igrejas, no término das missões? Lembram, inclusive, da frase escrita? “Salva 

tua alma” – revelação explícita do desprezo do corpo e da exaltação da vida 

interior); 2) a segunda Escola é chamada de Asiática. Nela o ser humano como 

um todo é reflexo da imagem e da semelhança. Com a Encarnação, o Verbo 

Eterno, não assumiu uma fantasia ou veio como um fantasma, Ele vem 

verdadeiro Deus e verdadeiro homem, com tudo o que é próprio da humanidade, 

menos o pecado. Não nos assumiu na aparência, mas fez-se um de nós. Assim, 

o ser humano todo é chamado a salvar-se: espírito, alma e corpo; 3) a última 

grande Escola é a Africana. Dois são os grandes representantes: Tertuliano, que 

liga-se mais à Escola Asiática e defende o ser humano inteiro e Agostinho que 

liga-se mais à Escola Alexandrina, defendendo o ser humano imagem de Deus, 

na ótica do interior.  

Agostinho tentou muito encontrar a imagem de Deus no exterior, mas 

não conseguiu. Atesta-se este longo e profundo caminho, o bonito epílogo que 

é também um dos textos mais conhecidos da literatura agostiniana. Sintamos a 

densidade e a profundidade deste texto: 

Instigado a voltar a mim mesmo, entrei em meu íntimo, sob tua guia e 
o consegui, porque tu te fizeste meu auxílio (cf. Sl 29,11). Entrei e com 
certo olhar da alma, acima do olhar comum da alma, acima de minha 
mente, vi a luz imutável. Não era como a luz terena e evidente para 
todo ser humano. Diria muito pouco se afirmasse que era apenas uma 
luz muito, muito mais brilhante do que a comum, ou tão intensa que 
penetrava todas as coisas. Não era assim, mas outra coisa, 
inteiramente diferente de tudo isto. Também não estava acima de 
minha mente como óleo sobre a água nem como o céu sobre a terra, 
mas mais alta, porque ela me fez, e eu, mais baixo, porque feito por 
ela. Quem conhece a verdade, conhece esta luz.  Ó eterna verdade e 
verdadeira caridade e cara eternidade! Tu és o meu Deus, por ti suspiro 
dia e noite. Desde que te conheci, tu me elevaste para ver que quem 
eu via, era, e eu, que via, ainda não era. E reverberaste sobre a 
mesquinhez de minha pessoa, irradiando sobre mim com toda a força. 
E eu tremia de amor e de horror. Vi-me longe de ti, no país da 
dessemelhança, como que ouvindo tua voz lá do alto: “Eu sou o 
alimento dos grandes. Cresce e me comerás. Não me mudarás em ti 
como o alimento de teu corpo, mas tu te mudarás em mim”.  E eu 
procurava o meio de obter forças, para tornar-me idôneo a te degustar 
e não o encontrava até que abracei o mediador entre Deus e os 
homens, o homem Cristo Jesus (1Tm 2,5), que é Deus acima de tudo, 
bendito pelos séculos (Rm 9,5). Ele me chamava e dizia: Eu sou o 
caminho, a verdade e a vida (Jo 14,6). E o alimento que eu não era 



7 
 

capaz de tomar se uniu à minha carne, pois o Verbo se fez carne (Jo 
1,14), para dar à nossa infância o leite de tua sabedoria, pela qual tudo 
criaste.  Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei! 
Eis que estavas dentro e eu, fora. E aí te procurava e lançava-me nada 
belo ante a beleza que tu criaste. Estavas comigo e eu não contigo. 
Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam, se não 
existissem em ti. Chamaste, clamaste e rompeste minha surdez, 
brilhaste, resplandeceste e afugentaste minha cegueira. Exalaste 
perfume e respirei. Agora anelo por ti. Provei-te, e tenho fome e sede. 
Tocaste-me e ardi por tua paz (AGOSTINHO, 1955, p. 255). 

 

Para além da discussão entre o ser interior, exterior ou integral, é preciso 

sempre valorizar a vida do ser humano, que é por excelência, imagem e 

semelhança de Deus. 

 

1.3 Distinção entre Imagem e Semelhança 

Quando paramos para pensar nesta realidade podemos simplesmente 

querer nivelar e achar que tudo resume-se à mesma instância ou realidade. Para 

alguns representantes destas Escolas, realmente não são distintas estas 

realidades, já que ambas “imagem e semelhança” são indicadores de 

possibilidade de divinização, ou seja, de proximidade com Deus.  

De maneira particular, ao adentrarmos o pensamento de Irineu de Lion 

e Clemente de Alexandria, percebemos que para eles, a semelhança é mais 

perfeita que a imagem. A imagem nunca poderá ser apagada, mesmo depois do 

Pecado Original. Com o Pecado Original, a imagem é enfraquecida mas não 

apagada. Já a semelhança, com o Pecado, pode não ser alcançada. Mas como 

assim? Para melhor explicar isso, recorremos a Orígenes. Com este referido 

pensador, membro da Escola de Alexandria, entende-se como imagem o 

momento atual da pessoa, aquilo que ela esta vivendo, passando, sentindo. Por 

semelhança, é entendido com a síntese da existência, como a Parusia. Para 

melhor entender vamos pensar da seguinte forma: todos conhecemos aquele 

jogo ou brincadeira do “quebra cabeça”, que resume em juntar peças para formar 

uma imagem. Na semelhança deste “jogo” cada peça que é colocada é como 

ser fosse a imagem, a junção das peças e a formação do desenho é a 

semelhança. Podemos comparar também com o mosaico. Ele é feito de 

pequenas pedras-peças, cada pedra é como a imagem e a junção dessas produz 

uma síntese, que é semelhança. Podemos ainda concluir citando a Carta de São 

João, ela nos dá o indicador teológico, do qual Orígenes tem sua base: 
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“Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não 

se manifestou. Sabemos que  por ocasião desta manifestação, seremos tal como 

ele é” (1Jo 3,2). Com estas indicações, podemos definir, teologicamente, quem 

é o ser humano: imagem e semelhança de Deus. 

 

2. A Saudade do Paraíso perdido 

Este tema é tão bonito quanto profundo. Basta recordar o seguinte texto, 

para melhor desfrutar da sensibilidade do tema da santidade, que nos coloca na 

saudade do Paraíso. Vejamos: 

 

A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o 
Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: “É verdade que Deus 
vos proibiu comer do fruto de toda árvore do jardim?”. 2.A mulher 
respondeu-lhe: ‘‘Podemos comer do fruto das árvores do jardim. 3.Mas 
do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: ‘Vós não 
comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais’.” 4.“Oh, não! – 
tornou a serpente – vós não morrereis! 5.Mas Deus bem sabe que, no 
dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como 
deuses, conhecedores do bem e do mal.” 6.A mulher, vendo que o fruto 
da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e mui apropriado 
para abrir a inteligência, tomou dele, comeu, e o apresentou também 
ao seu marido, que comeu igualmente.* 7.Então os seus olhos abriram-
se; e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas 
e fizeram tangas para si. 8.E eis que ouviram o barulho (dos passos) 
do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O 
homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio 
das árvores do jardim. 9.Mas o Senhor Deus chamou o homem e 
perguntou-lhe: “Onde estás?”. 10.E ele respondeu: “Ouvi o barulho dos 
vossos passos no jardim; tive medo, porque estou nu; e ocultei-me”. 
11.O Senhor Deus disse: “Quem te revelou que estavas nu? Terias tu 
porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de 
comer?”. 12.O homem respondeu: “A mulher que pusestes ao meu 
lado apresentou-me deste fruto, e eu comi”. 13.O Senhor Deus disse à 
mulher: ‘‘Por que fizeste isso?”. “A serpente enganou-me – respondeu 
ela – e eu comi.” 14.Então o Senhor Deus disse à serpente: “Porque 
fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras 
do campo; andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos 
os dias de tua vida. 15.Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua 
descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o 
calcanhar”.* 16.Disse também à mulher: ‘‘Multiplicarei os sofrimentos 
de teu parto; darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o 
teu marido e tu estarás sob o seu domínio”. 17.E disse em seguida ao 
homem: “Porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da 
árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua 
causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias 
de tua vida. 18.Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a 
erva da terra. 19.Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que 
voltes à terra de que foste tirado; porque és pó, e pó te hás de tornar”. 
20.Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de 
todos os viventes.* 21.O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher 
umas vestes de peles, e os vestiu. 22.E o Senhor Deus disse: “Eis que 
o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. 
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Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também 
do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva eternamente”. 23.O Senhor 
Deus expulsou-o do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra “de 
onde havia tirado”. 24.E expulsou-o; e colocou ao oriente do jardim do 
Éden querubins armados de uma espada flamejante, para guardar o 
caminho da árvore da vida (BIBLIA PASTORAL, Gn 3, 2014). 
 
 

Segundo as narrativas que estão presentes em Gn 2, quando Deus criou 

o Jardim do Édem, que aqui podemos utilizar a comparação com o Céu-Paraíso-

Salvação, Ele plantou várias espécies, inclusive árvores que eram boas de ver e 

com frutos bons para comer. Entre estas árvores, duas são elencadas: a árvore 

da Vida e a árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. O combinado é que 

poderiam comer de todas, menos da árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. 

E a consequência também foi descrita: ao comer, estariam caminhando para a 

morte. Acontece que quando o ser humano foi colocado no Jardim, ele foi 

convidado a “descansar”, “cultivar” e “guardar”. Mas estes três verbos remetem 

a quê? Ao jardim? Às arvores? Aos frutos? Vejamos: a árvore do Conhecimento 

do Bem e do Mal, na verdade, recorda a Lei e os Mandamentos. Assim sendo, 

Descansar sob a Lei, Cultivar a Lei e Guardar a Lei. Quando, no diálogo com a 

serpente Eva decide comer do fruto e também Adão toma esta iniciativa, ambos 

querem dizer que estão acima da Lei e dos Mandamentos, ou seja, estão acima 

de Deus. Se o Jardim foi criado por Deus, é o lugar de Deus, é o Céu, o Paraíso, 

a Salvação – estar acima dele (Jardim) quer dizer uma autossuficiência de não 

precisar dele. Ou seja, ao descartar a importância do Jardim (estar em Deus-

Paraíso-santidade), opta-se pela razão que sair do Jardim (estar fora de Deus – 

no “não Paraíso”, no afastamento da santidade).  

Agora temos um detalhe importante, Deus pede para não comer da árvore 

do Conhecimento do Bem e do Mal. Contudo, quando o autor sagrado descreve 

a composição do Jardim, é dito que no meio do Jardim foram plantadas as 

árvores da Vida e do Conhecimento do Bem e do Mal. São duas árvores. O grau 

na simbologia remete também à descrição. A que vem primeiro, está no meio 

(Vida) e ao lado, está a outra (Conhecimento do Bem e do Mal). A lei da física 

ajuda a compreender isso: dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Mas 

quando a serpente dialoga com Eva, contata-se um erro de interpretação por 

parte do ser humano. Diz-se que não poderia comer da árvore do meio e no meio 

estava plantada a árvore da Vida. O erro ocorre tanto em comer do fruto da 
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árvore errada, quanto a intenção também é errada – ser como Deus – ditar a Lei. 

Mas, então, porque Deus expulsa Adão e Eva do Paraíso, se comeram da árvore 

errada? A resposta é construída a partir do amor que Deus tem por nós. Se a 

humanidade foi capaz de comer da árvore do meio, pensando ser a árvore que 

era símbolo da Lei, querendo destruir a convivência e a harmonia, agora se 

soubessem da importância da árvore da vida, estariam acima da própria vida, 

como senhores da vida. Isso afastaria definitivamente de Deus, seria um 

caminho sem volta. Deus é vida, estar fora de Deus é assumir a morte. Deus é 

Céu, estar fora de Deus é estar fora do Céu. Antes que a humanidade perdesse 

a total possibilidade de voltar, Deus expulsa para que “um dia” acontecesse o 

retorno. Aqui encontra-se a saudade que temos continuamente, que por vezes 

traduz-se como insatisfação ou falta de algo que não sabemos o que é.  Por um 

lado, Deus tem saudade de nós e, por outro, nós temos de Deus. Por isso 

dizemos saudade do Paraíso. 

Aquela sensação de que algo esta faltando, de que não estamos 

completos, de que algo ainda acontecerá, de que desejamos ainda algo que 

experimentamos parcialmente mas não integralmente, é justamente a saudade 

do Paraíso, que perdemos com Adão e Eva e que recuperamos em Jesus Cristo. 

Assim como Deus “expulsou”, em Jesus Cristo fomos resgatados. Ele veio para 

todos, mas foram muitos que acolheram. Aqui cabe muito bem a explicação para 

a passagem: “Muitos são os chamados e poucos os escolhidos” (Mt 22,14). 

Este resgate em Jesus Cristo não somente nos reabriu as portas do 

Paraíso - recordemos que na passagem do Batismo do Senhor, fala-se que o 

céu abriu-se, mas não fala do fechamento do céu. Será que foi um descuido de 

Deus? Uma desatenção do autor? Não sabemos. Mas o que nos foi dito é que o 

céu está aberto, o que antes estava fechado – Paraíso). É importante recordar 

que uma nomenclatura passa por um contexto de salto de significação. Em 

Jesus Cristo somos chamados de filhos – somos filhos no Filho, todos com o 

mesmo Pai. A criatura dialoga com o Criador, mas as pessoas humanas são 

capazes de dialogar com as Pessoas Divinas. Jesus revelou o Pai e deu-nos o 

Espírito – esta capacidade nos autoriza um diálogo próximo e fecundo. Isso é 

vocação. 

O desejo e a saudade desse Paraíso perdido faz com que a vocação de 

“descansar, cultivar e cuidar” seja assumida também por nós, nos dias atuais. 
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Nossa missão vocação interpela a esta verdade identidade, de quem realmente 

somos: imagem e semelhança. Imagem na resposta (vocação) do agora de 

nossa existência, alimentando o verdadeiro significado do nosso Batismo – como 

filhos de Deus. Semelhança como aquilo que seremos, como síntese de como 

vivenciamos nosso Batismo, na ressonância de uma vida que foi pautada pela 

busca de sentido, onde encontros e desencontros, acertos e erros, alegrias e 

tristezas, foram a composição do enfrentamento dos muitos vazios, que agora 

no encontro com Deus, cedem espaço ao Absoluto, Àquele que realmente nos 

preenche e dá sentido.  

E como acontece isso? Segundo o Papa Francisco, na Exortação 

Gaudete et Exsultate, dá-se através das Bem Aventuranças. Não basta percebê-

las nos outros. Tornamo-nos felizes, bem aventurados ou santos quando 

vivemos o ser pobre, quando choramos, quando somos habitados pela 

mansidão, quando somos famintos e sedentos de justiça, quando somos 

misericordiosos, quando somos puros, quando promovemos a paz e quando 

somos perseguidos. Não basta enxergar nos outros, somente quem faz a 

experiência sabe do que realmente se trata. Numa linguagem hermenêutica, o 

texto de Mt 5, 1-12, traz oito bem aventuranças. Ao ler este texto muitas podem 

ser as interpretações, mas uma proponho para encerrar nosso diálogo inicial e 

deixar um gostinho de quero mais em nossa aula no sábado: oito são as bem 

aventuranças. A primeira (pobres) e a última (perseguidos) tem a mesma 

herança (Reino do Céu) e esta é antecedida pelo verbo conjugado no presente 

(porque deles é o Reino dos Céus). Elas percorrem caminhos diferentes mas 

tem a mesma finalidade – a herança. As outras bem aventuranças estão com 

heranças diversas e a conjugação está no futuro – serão, terão. Assim sendo, 

não temos oito mas sete bem aventuranças. O sete não apenas totalidade, mas 

preenchimento, transbordamento, realização, satisfação. A primeira e a última 

bem aventurança nos recorda que somos imagem (o agora de nossa vida) e as 

outras nos dinamizam a viver o agora para alcançar o depois (seremos 

semelhantes. Quando vivemos a indicação da imagem e semelhança, ou seja, 

da santidade? Quando vivemos as bem aventuranças, sendo a totalidade do 

encontro com Deus. Elas, por vezes, trazem o tom do aparente fracasso (ser 

pobre, faminto, perseguido...), mas no fundo ela retratam exatamente como 

Jesus viveu, assumindo nossa condição de pobreza... fome... perseguição. Eis 
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as chaves que abrem novamente o Paraíso fechado. Agora é não perder 

novamente a possibilidade de entrar no Céu. Já sabemos como... a proposta é 

viver. 

 

 

 

 

 


