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Queria ser 
humilde poça d’água 
que refletisse o céu! 

 
D. HELDER CÂMARA  

 
 
 
 

Filho do mistério 
se fores totalmente entendido, 

totalmente aceito, 
se jamais te constituíres mistério, 

nem surgires  
como sinal de contradição, 

treme, Padre: 
o sal estará derretido 

e a luz apagada... 
 

D. HELDER CÂMARA  
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CDSI: Compêndio da Doutrina Social da Igreja, do 
Pontifício Conselho Justiça e Paz. 
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CNBB: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 
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DMVP: Diretório para o ministério e a vida do presbítero, 
da Congregação para o Clero. 
 
DSD: Documento de Santo Domingo. 
 
GS: Constituição pastoral Gaudiumesspes sobre a Igreja no 
mundo contemporâneo, do Concílio Vaticano II. 
 
LG: Constituição dogmática Lumen gentium sobre a Igreja, do 
Concílio Vaticano II. 
 
OT: Decreto Optatamtotius sobre a formação sacerdotal, do 
Concílio Vaticano II. 
 
PDV: Exortação apostólica pós-sinodal Pastores DaboVobis, 
de João Paulo II.  
 
PO: Decreto Presbyterorumordinis sobre o ministério e a vida 
dos presbíteros, do Concílio Vaticano II. 
 



RP: Exortação apostólica pós-sinodal 
Reconciliatioetpaenitentia, de João Paulo II. 
 
SRS: Carta encíclica Sollicitudo rei socialis, de João Paulo II. 
 



Introdução 
 
 
 Esta pesquisa monográfica tem como eixo central a 
figura do vocacionado à vida presbiteral e sua formação. 
Contudo não é nossa pretensão tratarmos deste assunto de 
forma isolada, ou seja, considerando apenas a formação 
presbiteral em si mesma. Dizendo isto expressamos que o 
texto não tratará da figura do formando como se ele tivesse 
nascido ao entrar no seminário ou, em termos clássicos, 
como se ele fosse uma tabula rasa, sem informação e 
formação alguma anterior ao tempo seminarístico. 

Sob a ótica filosófica e teológica trataremos do 
formando em primeiro lugar como pessoa em seu sagrado 
mistério de vida. Consideramos com isso que todo aquele 
que se dispõe à vocação presbiteral é, antes e sobretudo, uma 
pessoa inserida nas categorias de tempo e espaço.  

Perante tal proposição, o trabalho monográfico 
debruçar-se-á sobre o primado da dignidade humana 
percebendo, neste viés, o processo de humanização do 
candidato ao presbitério. 

Toda pessoa é um ser histórico em relação. Não 
conseguimos pensar em um ser humano que não esteja em 
relação consigo, com os outros, com a natureza e com Deus. 
O vocacionado ao presbiterato não pode ser entendido 
diferente. Ele é parte desta história, se constitui nela e 
também a constrói. Como cristão busca em Cristo o 
fundamento da existência, o que não o priva de conflitos, 
pelo contrário, é deles que, muitas vezes, acabam emergindo 
seus posicionamentos acerca do mundo. Desta forma ele 
pode optar por humanizar-se a exemplo de Cristo. 

É-nos importante a compreensão de que da vocação 
primeira conferida no batismo os cristãos haurem forças 
para este processo de plenificação. Partindo deste desejo de 
plenificar-se ele abraça uma vocação específica sendo o 
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sacerdócio ordenado uma delas. Assim, atualizar o mistério 
e ação de Jesus no decorrer dos tempos torna-se sua missão. 
Configurar-se a Cristo torna-se agora sua via de plenificação 
que só se conclui na eternidade. 

É em meio a toda esta reflexão que nos propomos 
pensar numa teologia da formação presbiteral, uma vez que 
muito se tem falado em formação integral, em presbítero 
coerente, equilibrado e maduro. No entanto, estes atributos, 
embora sejam também assimilados por graça de Deus, não 
dispensam, sem dúvida, o esforço humano do cultivo 
pessoal. 

Diante disto, podemos dizer que o vocacionado 
precisa sempre mais tomar um contato crescente com as 
dimensões centrais da vivência sacerdotal, a saber, o 
mistério, a comunhão e a missão como aponta a Pastores 
daboVobis. Este contato se dá proporcionado pelo processo 
formativo, deve ser um instrumento para o vocacionado 
vivenciar suas potencialidades como protagonista do seu 
crescimento, pois como todo ser humano ele é um ser 
completo em busca da plenitude.  

Tendo este horizonte de reflexão, pretendemos, 
partindo da antropologia filosófica, teológica e cristológica, 
chegar a um modo de apresentar a formação desde o 
desenvolvimento integral do ser humano, pois sem um 
processo unitivo não é possível formar pessoas integradas 
consigo e por conseqüência com o que a rodeia. 

 “O Verbo se fez carne” (Jo 1, 14), afirma o 
evangelho de são João. A partir disto podemos compreender 
que o caminho de uma humanidade sadia, equilibrada e 
integrada tem Jesus como espelho e modelo de identificação. 
Desta forma se expressou o Vaticano II: “Cristo manifesta 
plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre a 
sua altíssima vocação” (GS 22). 

Perante estes elementos, a questão central que 
trazemos à teologia e a alguns documentos do magistério 
pós-Vaticano II é acerca da real possibilidade de formar 
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presbíteros maduros que antes de estar em processo 
formativo ad intraEcclésiae estiveram em contato com a 
sociedade pluralista pós-moderna. Portanto, como ter um 
processo formativo que considere o movimento da história 
para formar homens equilibrados e sadios nas dimensões 
intelectual, espiritual, pastoral e afetiva aptos a dialogar com 
a sociedade, apresentando como válidos os valores cristãos, 
em vista da formação humana e estrutural. 

Buscando apresentar a importância do equilíbrio nas 
dimensões da formação queremos acenar para o 
compromisso de homens configurados a Cristo, para serem 
aqueles que apóiam não só na Igreja, mas também na 
sociedade, o crescimento das pessoas para sua plena 
maturidade humana. Para tal não se deve levar a 
compreensão de que já estão plenos, maduros, prontos, 
humana e espiritualmente, a ponto de se excluírem do 
mesmo processo. Mas, como Jesus, modelo de humanidade, 
também cultivar constantemente um senso de identidade 
pessoal. 
 Para tal, num primeiro momento, apresentar-se-á a 
pessoa, sob a ótica filosófica partindo dos elementos de 
personalidade e individualidade tratando assim da condição 
humana numa ótica personalista. Ainda no primeiro capítulo 
abordar-se-á a pessoa, sob uma ótica teológica, enquanto 
imagem e semelhança de Deus e sua negação com o pecado.  
 Já num segundo capítulo tratar-se-á do desafio de 
ser-humano apresentando para isso a monumental expressão 
conciliar de que “o mistério do homem só se torna claro 
verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado” (GS 22). 
Portanto desde Cristo, perceber nossa humanidade. 

Por fim, um terceiro capítulo onde será abordado a 
aplicação dos elementos teológicos propostos nos capítulos 
anteriores, sugerindo para isso uma leitura do ambiente pós-
moderno do vocacionado e sua busca por uma maior 
maturidade humana. 
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Enfim, em todos os capítulos proporemos uma 
leitura antropológico-teológica da formação do vocacionado 
a vida presbiteral tendo, como eixo central para tal, o desafio 
por uma autêntica busca da plenitude humana em Cristo. Por 
isso cremos que, os dados e reflexões abordados, servirão 
como uma ‘via de mão-dupla’, ou seja, será possível de 
enriquecimento ao formador e ao formando, àquele 
enquanto instrumento de reflexão processual, a este 
enquanto instrumento de auto-reflexão e propositio a 
formação. 



1 
Focalizando a Pessoa 

 
 
Esta pesquisa monográfica tem como objeto o ser 

humano em busca da plenitude, e como objetivo dareflexão, 
a formação presbiteral. Aqui refletiremos sobre a pessoa, 
situando-a no âmbito filosófico e teológico. Para corroborar 
o que dizemos lemos em hebreus: “porquanto todo sumo 
sacerdote, tirado do meio dos homens é constituído em 
favor dos homens em suas relações com deus” (Hb 5,1). 

Como observamos, o ministro ordenado é alguém 
escolhido por Deus, dentre os homens e em favor destes. É 
com este teor que a Pastores DaboVobis afirma: “Deus chama 
sempre os seus sacerdotes, a partir de determinados 
contextos humanos e eclesiais, com os quais são 
inevitavelmente conotados e aos quais são mandados para o 
serviço do Evangelho de Cristo” (PDV, 5). 

Deste modo, neste primeiro capítulo queremos tecer 
um quadro panorâmico sobre elementos relevantes acerca 
do ser humano sem nos restringirmos, de início, ao menos 
diretamente, ao presbítero em formação. Elencaremos 
elementos filosóficos e teológicos que nos permitirão 
posteriormente refletir, sob a ótica antropológica-teológica, 
sobre os seres humanos chamados ao presbiterado em favor 
dos humanos.  
 
1.1 Aspectos filosóficos 
 
 Despontando os elementos filosóficos em nossa 
reflexão, queremos focalizar a pessoa enunciando o ser 
humano como sujeito de si, sendo a priori uma interpelação 
a si mesmo. Neste ponto privilegiamos a categoria da 



18 O Desafio da Plenitude Humana 
 

 

liberdade-em-relação, alicerçada em critérios de valores que 
tecem a mentalidade e o comportamento.  

Destacamos que, se faltam ao sujeito critérios que o 
ajudem a ter presente o mistério do ser-pessoa em relação, 
tornar-se-á difícil a vivência e compreensão da vocação 
presbiteral, sendo que esta é  

 
um específico testemunho do primado do ser sobre 
o ter, é reconhecimento do sentido da vida como 
dom livre e responsável de si mesmo aos outros, 
como disponibilidade para colocar-se inteiramente 
como sacerdote ao serviço do Evangelho e do Reino 
de Deus (PDV, 8). 

 
1.1.1 Pessoa: personalidade e individualidade 
 
 No âmbito filosófico queremos dar destaque a dois 
elementos que nos permitirão focar o mistério do ser pessoa. 
Tomamos como instrumental unitivo para isso as dimensões 
de personalidade e individualidade do ser-pessoa. 

Em consonância com o pensamento exposto na 
PDV, acima citado, no que tange o crescimento da pessoa, 
somos concordes em afirmar que o crescimento das 
posições relativistas sobre o declínio dos valores e posturas 
éticas absolutas, bem como a negação do humano por 
muitos, tornam mais “aguda e iniludível a pergunta 
fundamental sobre os valores que são verdadeiramente 
capazes de dar plenitude de significado à vida, ao sofrimento 
e à morte” (PDV, 9). Tal declínio certamente torna menos 
claro diante da vida o mistério que perpassa o ser-pessoa, 
sobre o qual passamos a refletir.     
 
1.1.1.1 O mistério do ser-pessoa 
 

Evidente que, utilizando como instrumentos de 
referência as dimensões de personalidade e individualidade, 



Thiago De Moliner Eufrásio  19 
 

 

bem como qualquer outro que possa ser possível, não 
esgotaremos as definições do mistério humano. 

De início, antes de nos lançarmos no mistério do ser 
humano podemos dizer que, a rigor, este não pode ser 
absolutamente definido, pois está em constante devir. Pascal, 
frente ao mistério humano afirma que este “transcende 
infinitamente o ser humano”, logo não há como esgotar o 
mistério humano. No entanto, isto não nos coloca numa 
postura de impotência total, afinal “saber-se inefável já é, de 
algum modo, conhecer a própria essência. Pelo menos, 
posso e devo indicar as razões da inefabilidade”.1 Eis nosso 
desafio. 
 A luz do pensamento de Kierkegaard acerca do ser 
humano que diz “O homem é uma relação que se relaciona 
consigo mesma”, nos lançamos na reflexão sobre a pessoa 
humana. Todo ser humano, enquanto pessoa, foi criado com 
um inquietante desejo de perfeição que o faz encontrar-se 
numa posição nunca satisfatória. Certamente a opção por 
um estilo de vida, e aqui compreendemos a vocação 
presbiteral como nosso objeto, é uma forma de se aproximar 
da humana perfeição revelada em Cristo. 

É certo que o ser humano contemporâneo, 
independente de suas convicções, “deve descobrir a 
presença desse ascendente infinitamente precioso”.2 
Certamente, Lustiger ao falar de um atributo ‘ascendente e 
precioso’, traz à tona a reflexão e o pensamento 
antropológico da dignidade humana presente no 
fundamento do ser-pessoa. Ao usar o termo pessoa, 
comungamos com a idéia filosófica de Menini que diz: 

 
 

                                                 
1 RABUSKE, E. A. Antropologia filosófica. Rio de Janeiro: Vozes. 1987, p. 
115. 

2LUSTIGER, J. M. Tornai-vos dignos da condição humana: ética, religião e 
política. São Paulo: Paulinas, 1997, p. 35. 
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quando percebemos que um homem é uma pessoa, 
nós queremos dizer que ele não é apenas um 
indivíduo, tal como é um átomo, uma espiga de trigo, 
uma mosca ou um elefante que são indivíduos. O 
homem é uma individualidade que se completa por 
si mesma na inteligência e na vontade.3 
 

Com o processo moderno da virada antropológica o 
ser humano passou a ser o centro, o eixo e a base de toda 
reflexão, porque é a partir do ser humano concreto que nasce 
a possibilidade da sistematização moral e, por conseqüência, 
a possibilidade de um humanismo que seja integral. 

Os grandes progressos da humanidade se deram, 
sobretudo, porém não só, quando o ser humano tomou 
consciência de si e do seu lugar no mundo, ou seja, depois 
que a pessoa percebeu que não é outro e que não é igual às 
outras pessoas, mas que é alguém único, com características 
próprias, além das que o colocam na classificação de ser-
humano. Por isso, ao optar por uma vocação, renunciando 
assim as demais possibilidades, o futuro presbítero dá sinais 
da unicidade humana em seu ser. 

 Mesmo percebendo que o ‘eu’ é a própria pessoa e 
que este deve tomar consciência de si para superar sua 
condição e, portanto, inserir-se num humanismo que seja 
integral, Maritain encontra uma outra menção ao ‘eu’ que, 
segundo ele, se contrapõe à sua visão, ele está se referindo a 
Pascal que diz “o eu é odioso”.4 

Numa postura positiva frente a Pascal encontramos, 
na obra ‘Pessoa e Bem Comum’, onde ele inicia esta reflexão 
questionando-se “A pessoa não é o eu? A minha pessoa não 

                                                 
3 MENINI, M. El hombre ubicado en la filosofita de la historia de Jacques 
Maritain. Los Teques: IUSPO, 1997, p. 137. 

4MARITAIN, J. A pessoa e o bem comum.Lisboa: Livraria Morais, 1962, p. 
33. 
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sou eu mesmo?”.5 Longe de ser uma redundância, esta 
afirmação apregoa a autoconsciência de si. Colocar-se diante 
de si torna-se reflexo da procura pela verdadeira e profunda 
identidade. Ecoa como outrora em Sócrates, o enigma 
‘conhece-te a ti mesmo’ em todo ser humano que se põe 
perante o espelho da história e diante da própria existência. 
Nesta autoconsciência que leva à plenitude, o ser humano, 
portanto também o vocacionado, pode dar passos seguros 
em sua escolha como veremos adiante. 

Desta forma, tomamos consciência do fundamento 
absoluto da vida que somos, enquanto pessoa. Sob este 
prisma o método deixa de ser exclusivamente uma pergunta 
sobre um ‘aquilo’ e passa a ser sobre o próprio ‘eu’. É como 
define Rabuske: “quem somos nós que perguntamos por 
nós? Como tal pergunta é possível? Qual é o seu sentido e o 
seu alcance?”.6 

O ser humano é inquieto diante de si. Não lhe bastou 
a compreensão de que ele supera os indivíduos que o 
rodeiam (indivíduo aqui conforme a definição de Menini já 
citada). Um elemento que denota esta dimensão é a 
constatação de que ele não se sujeitou à horizontalidade das 
relações a fim de perceber-se. Enquanto ente, ele também 
criou laços de relação vertical, “sonhou com uma 
transcendência que o arrastasse para o alto, pensando com 
razão que nada seria grande demais para dizer o que ele é [...] 
Numa palavra, ele procurou sua prova em Deus. Sou 
pensado (cogitor), sou crido, sou ouvido?”.7 

Por maiores e mais fantásticas que sejam as 
descobertas humanas, o enigma milenar persiste – quem é o 
ser humano? Enigma diante dos outros e de si mesmo, como 

                                                 
5 MARITAIN, J. A pessoa e o bem comum.Lisboa: Livraria Morais, 1962, p. 
33. 

6 RABUSKE, E. A. Antropologia filosófica. Rio de Janeiro: Vozes, 1987, p. 
67. 

7 GESCHÉ, A., O ser humano. São Paulo: Paulinas, 2003, p.92-93. 
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já mencionou Santo Agostinho “Magna quaestio factus sum 
mihi” (tornei-me uma grande questão para mim mesmo).  

É certo que apenas interioridade sem exterioridade 
não aponta o caminho para o imperativo ‘conhece-te a ti 
mesmo’. Somos concordes em admitir o paradoxo de que 
quanto mais a pessoa sai de si para as relações, mais consegue 
se perceber como sujeito histórico. E nisto se mostra a 
importância das opções, inclusive vocacionais. 

Perante o Totalmente Outro, o ser humano se nota 
mais profundamente. Seria então 

 
Deus procurado como prova do ser humano? Sem 
dúvida é inverter a colocação aparentemente secular, 
na qual cabia ao ser humano provar Deus, fornecer 
e burilar provas. Toda nossa velha apologética é aqui 
discutida. E ela não era de modo algum louca. 
Entretanto, o que procuramos ao pretendermos 
provar Deus, senão talvez encontrar aquele do qual 
temos necessidade que nos prove, que nos 
certifique? Nós nos debateríamos por essa questão 
da existência de Deus, se não tivéssemos 
obscuramente pressentido que se tratava também de 
nossa própria identidade, de nossa própria prova?8 
 

Desta forma, criador e criatura se inter-revelam, um 
afirmando o outro. De igual modo, a relação com o outro 
nos afirma enquanto sujeitos, pois a auto-afirmação e 
confiança em nós mesmos é um legado que não pode existir 
a não ser que um outro “tenha depositado fé em nós, tenha 
acreditado em nós. E que diferença há aqui entre amor e fé? 
Amar alguém não é acreditar nele? Ser amado, eis o que nos 
prova”.9 

Torna-se proposta de ser-pessoa a busca de 
elementos positivos na vida humana para um maior e 

                                                 
8GESCHÉ, A., O ser humano. São Paulo: Paulinas, 2003, p.93. 

9GESCHÉ, A., O ser humano. São Paulo: Paulinas, 2003, p.95. 
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constante crescimento que não se realiza fazendo do outro 
um objeto, um simples meio para se alcançar um objetivo, 
pois a função do ser humano diante do outro é uma atitude 
de alteridade que se pratica ‘elevando’ o próximo, ou seja, o 
humano é sinônimo de doação, de caridade. Por isso a 
plenitude humana é conquistada em relação. A vocação 
legítima à vida presbiteral se confirma também em relação, 
no encontro, na entrega de si a outrem.  

Junto ao contexto de mistério é muito próximo o 
conceito de personalidade. Por isso podemos dizer, o 
encontro de dois mistérios, de duas personalidades tem 
como atitude fundante a contemplação. E por que não dizer, 
apofática. 

 
1.1.1.2 Personalidade 
 

É na personalidade do sujeito que o mistério dá sinais 
de transparência. Segundo Maritain, dizer que a pessoa 
possui personalidade é dizer que ela possui “interioridade a 
si mesmo, mas precisamente porque é o espírito que faz 
passar o homem, com diferença da planta e do animal, o 
limiar da independência propriamente dita e da interioridade 
a si mesmo”.10 
 A pessoa notando-se como única e irrepetívelé capaz 
de assumir-se, eis o caminho da maturidade, eis o desafio ao 
presbítero. Deste modo a dimensão da personalidade 
assinala o elemento de autopossessão por estar em nível 
ontológico de autonomia e autopertença. Destarte ela é 
marcada pela capacidade de escolha. Além destes elementos 
a personalidade é marcada pela autofinalidade, assim a 
 

auto-realização como ser pessoa é a finalidade básica 
de todo o seu agir. Por isso, a pessoa é chamada a 

                                                 
10MARITAIN, J.A pessoa e o bem comum. Lisboa: Livraria Morais, 1962, 
p.43. 
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desenvolver o seu modo próprio de ser pessoa (sua 
vocação pessoal). E precisamente por isso reduzi-la 
a mero instrumento para outros fins constitui outro 
atentado contra a dignidade da pessoa.11 
 

Por isso dizemos que o ser humano não pode se 
tornar objeto, coisa ou propriedade de outros. Assim 
subentende-se a ilegitimidade da instrumentalização da 
pessoa por outrem. 

Igualmente, a personalidade é aferida pela 
espiritualidade, em termos cristãos, ou se preferirmos, num 
mergulho na sua realidade ôntica. Quando no cultivo da 
personalidade, o ser humano se volta a si mesmo, 
mergulhando em seu interior e assumindo seu destino, ele se 
percebe “superior ao mundo material, pela sua dignidade 
única de interlocutor de Deus [...]. Ele, na sua vida interior, 
transcende o universo sensível e material, [...] e não sabe ser 
somente uma partícula da natureza ou um elemento 
anônimo da cidade humana” (CDSI 128).Seu destino à 
plenitude, sua dignidade de co-participe de Deus por meio 
do sacerdócio está fundamentada no fato de ser pessoa. 

A personalidade demarca que a pessoa é 
compreendida e acolhida como irrepetível e ineliminavel, 
pois precede enquanto subjetividade a todas as coisas. É o 
ser que pela consciência e liberdade pode mostrar-se 
irredutível a toda e qualquer tentativa de coação ideológica, 
intelectual, política, econômica e religiosa. 

Este elemento de unicidade transborda, tornando a 
pessoa além de personalidade, alguém com individualidade.  

O estado concreto de unidade ou indivisão, 
característico de todos os seres é que os faz distintos, está 
justamente nesta junção e conflito (personalidade e 
individualidade), que deve levar a pessoa, acima de tudo, a 

                                                 
11 GARCIA RUBIO, A. elementos de antropologia teológica: salvação cristã: de 
que e para que?Riode Janeiro: Vozes, 2004, p.110. 
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viver de tal forma que não se torne apenas mais um na massa 
social, mas que possua no seu viver uma identidade própria 
sendo que todo ente é inteiro, integral, pois para ele cada 
pessoa é um todo, é um universo em si mesmo “um 
microcosmo no qual o macrocosmo pode ser envolvido pelo 
conhecimento. Por amor se dedica livremente a seres que 
são para ele como outros ‘eus’”.12 

Frente à singularidade da pessoa se impõe  
 

antes de tudo, a exigência não somente do simples 
respeito por parte de todos, e especialmente das 
instituições políticas e sociais e dos seus 
responsáveis nos cuidados para com cada homem 
desta terra, mas bem mais, isto comporta que o 
primeiro compromisso de cada um em relação ao 
outro e sobretudo destas mesmas instituições, seja 
precisamente a promoção do desenvolvimento 
integral da pessoa (CDSI 131). 

 
1.1.1.3 Individualidade 
 

Como vimos, há no ser humano um princípio 
interno de unidade conforme cita Rabuske. Segundo ele, este 
princípio confere à pessoa uma identidade que o configura 
como único nos diferentes estágios da vida, tornando este 
um princípio com status de totalidade, e também como, 
“origem das partes, de sua regeneração e de sua 
solidariedade”.13 
 Aqui, damos um passo para nos situarmos na esfera 
da individualidade. Como observamos acima, sua 
configuração está na relação entre um ser e outro, sobretudo 

                                                 
12 MARITAIN, J. A pessoa e o bem comum. Lisboa: Livraria Morais, 1962, 
p.43. 

13 RABUSKE, E. A. Antropologia filosófica. Rio de Janeiro: Vozes, 1987, p. 
36. 
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na relação com outro ser vivo e com outra pessoa o que na 
verdade trata 
 

duma ‘presença’, em que tanto ele mesmo (no 
sentimento), quanto o outro (na percepção) podem 
ser para ele [...] A referência ao outro se mostra 
anatomicamente nos órgãos sensoriais, sexuais, 
motores etc. [...] Podemos definir: ‘Sujeito é um ente 
que se relaciona consigo mesmo enquanto se 
relaciona com outro’.14 

 

 Torna-se mister, portanto, assinalar que pela 
corporeidade, o ser humano unifica em si, o mundo que o 
cerca. Deste modo a dimensão corpórea insere o ser humano 
no mundo, lugar onde se dá em concretude sua realização e 
exercício de liberdade. Conquanto não é legítimo o desprezo 
ao corpo, mas o contrário, pois se “deve estimar e honrar o 
seu corpo” (GS, 14). 
 Podemos classificar ainda a individualidade como 
espaço de transcendência ou abertura. Estes dois 
movimentos que fazem da pessoa um ser-para, são marcados 
pela abertura ao mundo, da atitude contemplativa à 
comunhão com as criaturas, emergindo disto seu 
compromisso sócio-transformador e humanizador. É nesta 
relação que se inclui “o trabalho, a ciência e a técnica, mas, 
igualmente, o repouso, a festa, a poesia, a celebração...”.15 
 A individualidade se dá também na abertura aos 
outros seres humanos, em relação dialética, buscando tê-las 
como fim e não como meio, cultivando esta dimensão “no 
respeito e na valorização da outra pessoa como outra, 

                                                 
14RABUSKE, E. A. Antropologia filosófica. Rio de Janeiro: Vozes, 1987, p. 
36. 

15 GARCIA RUBIO, A. elementos de antropologia teológica: salvação cristã: de 
que e para que? Rio de Janeiro: Vozes, 2004, p.111. 
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vencendo a tentação de escravizá-la de alguma maneira, de 
manipulá-la e/ou de instrumentalizá-la”.16 
 É evidente, que a abertura ao Totalmente Outro 
talvez seja a relação mais profunda e radical perante as 
outras, pois exige acolhimento e interpretação.Mesmo 
possuindo estas duas realidades que podem, em termos, ser 
chamadas de espírito (personalidade) e matéria 
(individualidade), a pessoa humana é uma única 
substância simultaneamente carnal e espiritual, ao 
contrário, portanto, do que Descartes falava, alma é 
uma coisa e corpo outra, existindo uma ao lado da outra. 
Esta unidade entre individualidade e personalidade que 
constitui o ser humano é algo extremamente necessário, 
pois, na concepção maritaniana, 
 

é na vivência de uma verdadeira vida interior, que o 
homem encontra o remédio contra os males do 
mundo moderno, que o atormentaram e que são, 
para ele, uma constante ameaça:  o totalitarismo, em 
suas diversas formas, de uma parte, e de outra, o 
perigo da desumanização do mundo e da sociedade, 
pela anulação da liberdade e da justiça e, acima de 
tudo, da dignidade e dos direitos da Pessoa Humana, 
em face da avalanche do progresso material, do 
urbanismo, do gigantismo, do despotismo, do 
imoralismo, do poder do dinheiro ou da força, 
oprimido e frágil criatura humana.17 

 

Considerando as definições de individualidade e 
personalidade aqui expostas, acreditamos ter traçado a 
diferença e, de modo implícito apresentado o conflito 
interno que há na vida do ser humano, pois ser pessoa é 

                                                 
16 GARCIA RUBIO, A. elementos de antropologia teológica: salvação cristã: de 
que e para que?Riode Janeiro: Vozes, 2004, p.111. 

17  CAMPOS, F. R. Tomismo no Brasil. São Paulo: Paulus, 1998, p. 103. 
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portar incondicionalmente,consigo, a tendência 
individualista e personalista. Ser pessoa em devir não é 
extirpar nem uma das duas esferas, mas é buscar um 
equilíbrio, fruto de uma educação que não é um 
adestramento, mas um despertar do humano. Assim se 
alcançará, ou melhor, desencadear-se-á um processo de 
superação da condição humana, pois segundo Maritain, 

 
o ser humano está metido entre dois pólos: um pólo 
material, que não diz respeito na realidade, à pessoa 
verdadeira, mas antes à sombra da personalidade ou 
o que chamamos, no sentido estrito da palavra, a 
individualidade; e um pólo espiritual, que diz 
respeito à personalidade verdadeira  .18 
 

Esta preocupação em definir a pessoa como alguém 
possuidor de uma personalidade aberta às necessidades, 
construtora e promotora da vida e da dignidade humana, que 
não busca “realizar-se a si próprio em detrimento de outrem 
o que implica (...) uma certa impermeabilidade”,19Maritain a 
busca no período medieval baseando-se no Doutor Angélico  
que, segundo ele, diz: “... a pessoa é fonte de liberdade e de 
bondade...”.20 Liberdade aqui, segundo o autor, como 
sinônimo de espontaneidade, expansão e autonomia que se 
alcança através de um esforço constante de superação, isto 
é, de maturidade pelas opções feitas. 

Como refletimos, a personalidade possui em si, um 
mistério mais profundo perante a individualidade. Ela é 
entendida na inter-relação com o amor. Por isso, faz-se 
necessário compreendermos o que o autor entende por 
amor, para que possamos perceber o que une tais definições 
(personalidade e amor), levando-as à práxis. O amor para ele 

                                                 
18MARITAIN, J. A pessoa e o bem comum. Lisboa: Livraria Morais, 1962. p. 35. 

19MARITAIN, J. A pessoa e o bem comum. Lisboa: Livraria Morais, 1962.p. 32. 

20MARITAIN, J. A pessoa e o bem comum. Lisboa: Livraria Morais, 1962. p. 35. 
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“não vai para as qualidades, não se amam as qualidades [...]”21 
“o amor não vai para qualidades, nem para naturezas ou 
essências, mas para pessoas”.22 

Portanto, para que ocorra na pessoa este movimento 
do individualismo para o personalismo é necessário que ela 
compreenda a necessidade da conversão, bem como da 
consciência de abertura para o transcendente, ou seja, 
almejar a unidade espiritual e social. Isto porque “para dar-
se é preciso existir, não como outras coisas, mas duma 
maneira eminente, possuindo-se a si mesmo tendo domínio 
de si e dispondo de si mesmo”23 – é envolver-se pela 
inteligência, vontade e liberdade.  

Só se lança para a realidade e para o outro quem 
possui consciência do que é, bem como dos limites que 
possui como já mencionamos anteriormente. Daqui decorre 
a importância do vocacionado ter a consciência de um 
constante processo de maturidade para a plenitude. 

A individualidade é positivaquando ordenada à 
personalidade. Este aspecto, quando compreendido atinge 
profundamente a ordem moral. Se, no desenvolvimento do 
ser humano, há lugar somente para o sentido da 
individualidade material ele irá para um sentido odioso, cuja 
lei é tomar e adquirir para si. Deste modo à personalidade 
dissolver-se-á, pelo contrário, se o desenvolvimento for o da 
personalidade haverá um sentido generoso. Esta dialética de 
um único e mesmo movimento do mistério humano em vias 
e plenificação depende e muito, da orientação dada pelo 
próprio sujeito, desde sua subjetividade e sua opção 
fundamental. Nos referimos aqui a condição humana, que 
esta para esta tensão dialética do ser, assim como o palco está 
para o desenrolar de uma peça ou uma sinfonia. 

                                                 
21MARITAIN, J. A pessoa e o bem comum. Lisboa: Livraria Morais, 1962.p. 40. 

22MARITAIN, J. A pessoa e o bem comum. Lisboa: Livraria Morais, 1962.p. 41. 

23MARITAIN, J. A pessoa e o bem comum. Lisboa: Livraria Morais, 1962.p. 04. 



30 O Desafio da Plenitude Humana 
 

 

 
1.1.2 Condição Humana: Assumir, Negar ou 
Administrar? 

 
A tensão entre individualidade e personalidade está 

diretamente relacionada e mensurada a partir da 
compreensão e da administração da própria condição 
humana. 

Queremos acenar, num primeiro momento, que a 
discussão sobre a condição humana não se limita ao sujeito 
em torno a si, desligado, portanto de suas relações 
interpessoais e criacionais. 

Falar sobre a condição humana é lançar o ser 
humano diante de si, das suas opções e diante daquilo que o 
cerca. Deste modo podemos dizer que refletir sobre a 
condição humana é, antes de tudo, perceber e expor 
problemas preliminares à sistematização de uma possível 
filosofia moral, porque falar da condição humana é na 
verdade, refletir acerca de uma “metafísica do 
comportamento humano que precede as teorias e as 
sistematizações morais”.24 Nesta pesquisa não trataremos 
com afinco questões concernentes à metafísica do 
comportamento, apenas tangenciaremos, neste ponto, 
questões que envolvem uma sistematização moral, como 
baliza indispensável no caminho da plenitude e da opção de 
vida feita pelo vocacionado. 

Vale sublinhar, portanto, que não é possível tratar de 
uma autêntica sistematização da moral na vida social, senão 
a partir das pessoas e em referência a elas, ou seja, o ser 
humano é o parâmetro de toda sistematização moral 
autêntica. É no Catecismo da Igreja Católica que lemos: “o 
exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa” (CIC 
1706). Com esta mesma entonação encontramos na 
GaudiumetSpes16 a afirmação de que o ser humano na sua 

                                                 
24 MARITAIN, J. A filosofia moral. Rio de Janeiro: Agir, 1973, p. 490. 
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consciência discerne a lei natural de fazer o bem e evitar o 
mal. 

Perante os pontos acima elencados, encontramos na 
filosofia neotomista de J. Maritain que a sistematização da 
moral é uma atitude a posteriori aos atos de dever e direito 
praticada por inclinação. 

Tendo presente esta formulação acerca da inclinação 
o mesmo autor leva-nos a compreender que ela é uma 
condição primeira para que se possa entender como se dá a 
formulação da moral enquanto juízos de dever e direito; 
assim, refletimos porque segundo o autor “os juízos de valor, 
os juízos éticos tais como os encontramos atuando na 
consciência comum da humanidade, fundamentalmente e 
em regra geral não são juízos ‘por modo de conhecimento’; 
são primeiramente e antes de tudo juízos por modo de 
inclinação”.25 

Observamos assim quão atreladas estãoa questão 
moral e a questão da condição humana, tornando a realidade 
moral um tanto complexa. De modo vivencialurge observar 
que a moral se torna multifacetária. Subentendida a partir da 
nossa vivência, podemos dizer que a moral “esta ancorada 
na constatação de que existe entre nós um fenômeno 
comum: a ação, o agir, o comportamento, a conduta, a 
práxis[...]”26 que orientam a opção de vida e 
conseqüentemente as opções que norteiam o 
amadurecimento humano. 

Cremos que o discurso sobre a condição humana nos 
leva a compreender que toda ação humana é sujeito de 
julgamento e avaliação, poisa emissão de juízo sobre nossos 
atos e os atos alheios é constante e inevitável. Sempre 
valoramos ações. Portanto, no momento “em que 

                                                 
25 MARITAIN, J Problemas fundamentais da filosofia moral.Rio de Janeiro: 
Agir, 1977, p. 68. 

26SILVA, M. B. da.Parâmetros de fundamentação moral: ética teológica ou 
ética filosófica? Rio de Janeiro: Vozes. 2005, p. 13. 
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começamos a avaliar que certo tipo de comportamento ou 
de ação é bom ou mau”27 é que “a ação já não é mera ação 
humana... A ela é acrescida a qualidade determinante de ação 
moral”.28 

Tornam-se assim, os sistemas morais, uma maneira 
que o ser humano encontrou ao longo da história para exigir 
de si mesmo e das demais pessoas, de uma forma ou de 
outra, que estas venham a ultrapassar sua condição natural, 
pois “todo grande sistema moral, com efeito, representa 
realmente um esforço para exigir do homem [...] que 
ultrapasse de alguma maneira sua condição natural”.29 Eis o 
principio natural da busca pela plenitude e a motivação por 
escolhas, entre elas a vocacional. 

Deste modo a condição humana não pode ser vista 
como um barco a deriva, mas como um barco que sabe a que 
porto pretende chegar, pois como disse Montaigne “nenhum 
vento ajuda a quem não sabe para que porto deverá velejar.” 
Destarte, esta realidade se torna fundamental e inevitável a 
cada ser humano.  

Por isso assumimos que o problema filosófico da 
condição humana, traduzido em termos vivenciais, exige 
reflexão e esforço concreto para trabalhá-la, pois se não 
trabalhada nada contribuirá para o crescimento humano. O 
que, na verdade, constitui este trabalho é o esforço para que 
ela seja superada. Portanto, podemos dizer que, depois do 
ser humano tomar consciência da sua condição, a relação 
entre a condição humana e o sistema moral torna-se 
conflitiva, pelo fato de se buscar moldar uma de acordo com 
a outra. 

                                                 
27SILVA, M. B. da.Parâmetros de fundamentação moral: ética teológica ou 
ética filosófica? Rio de Janeiro: Vozes, 2005, p. 14. 

28SILVA, M. B. da.Parâmetros de fundamentação moral: ética teológica ou 
ética filosófica? Rio de Janeiro: Vozes, 2005, p. 14. 

29 MARITAIN, J. A filosofia moral. Rio de Janeiro: Agir, 1973, p. 490. 
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Atrelada ao agir moral, a condição humana impele o 
sujeito ao desenvolvimento das “atitudes morais 
fundamentais em toda a convivência que se queira dizer 
verdadeiramente humana (justiça, honestidade, veracidade, 
etc.), que de modo algum poderá ser simplesmente esperada 
dos outros ou delegada às instituições” (CDSI 134). 

Entender a condição humana, nestes termos, torna a 
pessoa protagonista, ou se preferirmos, sujeito de si na 
história, pois todo aquele que 

 
de qualquer modo detêm responsabilidades políticas, 
jurídicas ou profissionais em relação aos outros, 
incumbe o dever de ser vígil da sociedade e, eles 
mesmos por primeiro, ser testemunhas de uma 
convivência civil digna do homem (CDSI 134).  

 
Assim, a escolha vocacional, tem conseqüência 

também na vida dos que circundam o presbítero. Disto 
decorre a preocupação por uma boa e sincera escolha. 

Esta reflexão pode ser palpada na história humana 
quando percebemos que as pessoas, de forma geral, 
concebem que seu auge vital ou sua ‘idade de ouro’ dar-se-á 
no fim da história, aonde a humanidade chegará a um estágio 
de plenitude através de seu esforço libertador, por meio da 
ciência e por transformações sociais radicais. 

Portanto, somos colocados numa posição tal que, 
como veremos adiante, não podemos nem negar nem aceitar 
pura e simplesmente a condição humana. Através de um 
esforço vital esta condição precisa ser trabalhada, uma vez 
que se percebe a queda, a insatisfação e a infelicidade em que 
se encontram aqueles que, dia-a-dia, buscam respostas e 
soluções para questões de diversos parâmetros que incluem 
principalmente a vida humana. 

 



34 O Desafio da Plenitude Humana 
 

 

1.1.2.1 negar ou assumir – dois extremos da condição 
humana 
 

O antagonismo que o título retrata, propõe algo que, 
visivelmente vigora em nossa sociedade hodierna. Convém 
evocar o texto conclusivo de Santo Domingo que, 
apontando esta questão, como desafio pastoral, afirmou:  

 
Assiste-se assim à crescente deterioração da 
dignidade da pessoa humana. Crescem a cultura da 
morte, a violência e o terrorismo, a toxicomania e o 
narcotráfico. Desnaturaliza-se a dimensão integral 
da sexualidade humana, faz-se de homens e 
mulheres, inclusive de crianças, uma indústria 
depornografia e prostituição; no âmbito da 
permissividade e promiscuidade sexual, cresce o 
terrível mal da AIDS e aumentam as doenças 
venéreas (DSD 235). 

 

 De igual matéria, porém em diferente forma, o 
documento de participação em preparação à V conferência 
trouxe: 
 

A América Latina e o Caribe são, de fato, desafiados 
pelas mudanças religiosas, éticas e, em geral, 
culturais, que marcam as dores de parto de uma nova 
época. Não somos uma ilha. Temos de orientar 
nosso trabalho pastoral para a conversão de homens, 
mulheres e jovens que vivem hoje, e cujas 
convicções vacilam, que buscam liberdade, o bem, a 
felicidade, e a beleza, atraídos, desafiadosou 
rejeitados pelas mensagens dos meios de 
comunicação e, por outro lado,pelos grupos que se 
chamam de progressistas ou, em reação a estes, por 
tendências exclusivamente conservadoras. (DPA 
235). 
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 Certamente somos concordes em dizer que o 
trânsito das pessoas nestas possibilidades de gerenciar sua 
condição humana, demonstra que de fato há na humanidade 
uma certa insatisfação e infelicidade diante das situações em 
que se colocam. O homem sempre almejou, refletiu e buscou 
meios e modos de alcançar uma vida estável, livre de todo 
mal e que pudesse compreender o desconhecido. Em 
contrapartida este mesmo homem vê e percebe que a busca 
não se finda e que as situações problemáticas, persistem. 

Como o salmista, no salmo VIII, também 
perguntamos: Quem é o ser humano? Temos como resposta 
que grande e frágil é o ser humano, pois no mesmo 
momento que vê sua grandeza e sua superioridade sobre a 
natureza que o cerca seja ela animal, vegetal ou mineral e no 
mesmo momento que percebe seu domínio sobre a matéria, 
ele percebe que sofre, que padece, que morre, que erra.  

Assim, a tentação de recusar a condição humana se 
dá, segundo Jacques Maritain, no momento em que a pessoa, 
diante do seu imenso e inesgotável potencial, toma 
consciência da sua limitação, e percebe que não pode suprir 
todos os seus desejos e planos. Para Maritain, ainda é motivo 
de negação da condição humana, o fato da pessoa tomar 
consciência das exigências do seu espírito, que revela em si 
o potencial elevado que possui e que também não consegue 
alcançar.  

No CIC, encontramos que desde suas origens, “a 
história comprova os infortúnios e pressões nascidas do 
coração do homem por causa do mau uso da liberdade” 
(CIC 1739). 

Perante o processo de negação da condição humana, 
atrelada ao principio natural do bem e mal, já elencado 
acima, podemos dizer que fugindo da lei moral, o ser 
humano compromete a própria liberdade rompendo a 
relação interpessoal, transcendental e por isso acorrentando-
se a si mesmo. Como diz João Paulo II, a liberdade não é 
ilimitada, pois atem-se ao bem e ao mal.  
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Um outropólo, o da aceitação irrestrita, conduz a 
cegueira e a injustiça que por sua vez “prejudica a vida moral 
e levam tanto os fortes como os frágeis à tentação de pecar 
contra a caridade” (CDSI 137). 

Se negar a condição humana seria fechar os olhos 
para as necessidades humanas, simplesmente aceitar seria 
livremente comungar como todos os seus aspectos sejam 
eles positivos ou negativos.  

Diante dos aspectos positivos como o belo, o 
heroísmo, as vitórias e os prazeres, e os negativos como a 
doença, a morte, a inutilidade, a hipocrisia e os parasitas 
sociais, enfim, perante tudo o que há em nossa volta e que 
afeta nosso modo de viver podemos supor que aceitar pura 
e simplesmente sem administração alguma a condição 
humana, acarretaria no sujeito uma disposição moral 
contraditória, visto que não se tem um objetivo ou uma meta 
a ser alcançada, tornando a pessoa que a isto se submetesse, 
um alguém sem razão de ser, pois toda pessoa deve agir com 
personalidade, fruto da consciência da sua limitação e do 
outro, em prol da comunhão social. 

Um outro aspecto concernente ao fato de aceitar 
pacificamente a condição humana está na instrumentalização 
que o ser humano se submete frente a agentes externos, o 
que comprometeria seu processo de plenitude via vocação 
especifica, pois não necessariamente sua ação externa 
corrobora o que ele vive internamente. Esta 
instrumentalização seja de caráter econômico, social, 
religioso ou político imposto por autoridades, mesmo que 
sejam reconhecidas, é ilegítima quando confrontada com a 
perspectiva de que o ser humano na sua interioridade 
transcende o universo e 

 
por esta razão, nem a sua vida, nem o 
desenvolvimento do seu pensamento, nem os seus 
bens, nem os que compartilham a sua história 
pessoal e familiar, podem ser submetidos a injustas 
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restrições no exercício dos próprios direitos e da 
própria liberdade (CDSI 133). 
 

Por fim, pode-se dizer que praticar o mal e 
arrepender-se dele é o mínimo de que é capaz o ser humano 
para dar testemunho de que é impossível aceitar sem reserva 
alguma a condição humana, para aqueles que querem buscar 
uma vida moral e social. Aliás, se pudéssemos imaginar, que 
tal condição fosse assumida na sua forma natural, o 
indivíduo que assim vivesse, viveria à beira da animalidade.  

Gritante opção é algo que nem mesmo os humanos 
primitivos faziam, pois estes tinham, até onde se sabe, uma 
conduta moral de quem administra sua condição humana, 
tinham consigo a honra, o domínio sexual e até mesmo a 
necessidade de guerrear. Daqui, podemos dizer, decorre a 
sadia opção pela administração da condição humana, 
almejando a superação humana em prol de uma vivencia 
humana mais concreta e voltada ao processo de plenificação. 

 
1.1.2.2 administrar a condição humana 
 

Diante de tal conflito existencial que vive o ser 
humano, temos uma terceira via diante da fragilidade e 
impotência humana, pois se não convém simplesmente 
negá-la, e se também não é coerente assumi-la sem juízo 
algum, é preciso administrá-la dado que esta terceira via é a 
que melhor se adapta no oferecimento de um salutar 
crescimento humano. 
 Se contrapusermos as opções anteriores a esta de 
administrar a condição humana, perceberemos de início sua 
estreita relação com a promoção e construção da dignidade 
humana. Esta administração que conduz à dignidade é 
iluminada tanto pela ética como pela moral. Assumir, 
portanto esta esfera na vida pessoal torna a consciência 
moral testemunha da inalienável dignidade de cada pessoa 
humana. Por isso,  
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agindo em consciência, os seres humanos não se 
deixam conduzir nem pela opinião nem pelo 
interesse, mas por um juízo da razão. Agir em 
consciência é fazer-se livre em relação ao poder de 
estado e aos poderios econômicos. Agir em 
consciência é ser forte bastante para não estar 
submetido nem aos sentimentos nem às ideologias.30 
 

A pessoa, segundo Maritain, que assumir o desafio 
de administrar constantemente sua condição humana 
deparar-se-á com constantes conflitos, tormentos e 
contradições sejam eles nas esferas morais, intelectuais ou 
psicológicas. Isto tudo se daria, pois “o grupo social, seja este 
de horda ou sociedade, e o estado de cultura sem o qual a 
espécie humana não pode sobreviver na Terra, exigem regras 
e tabus garantidos por terríveis sanções”.31 

Deste modo, temos presente que o crescimento 
comum e pessoal de todos e cada um, só é verdadeiramente 
possível com o reconhecimento da dignidade humana. Sobre 
isto, afirmou Paulo VI em sua encíclica PopulorumProgressio 
que, para favorecer um semelhante crescimento é necessário, 
em particular, apoiar os últimos, assegurar efetivamente 
condições de igual oportunidade entre homem e mulher, 
garantir uma objetiva igualdade entre as diversas classes 
sociais perante a lei. 

A filosofia humanista de Maritain, frente às questões 
de dignidade humana, a partir da administração da condição 
humana propõe que, tomando a pessoa de modo integral, é 
possível engrandecê-la através da vida de comunhão, vida 
esta onde “não é pelo dinamismo ou imperialismo da raça, 
da classe ou da nação que ele pede aos homens de se 

                                                 
30LUSTIGER, J. M. Tornai-vos dignos da condição humana: ética, religião e 
política. São Paulo: Paulinas, 1997, p. 51-52. 

31 MARITAIN, J. A filosofia moral. Rio de Janeiro: Agir, 1973, p. 492. 
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sacrificarem, mas por uma vida melhor para seus irmãos, e 
pelo bem concreto da comunidade das pessoas humanas 
(...)”.32 

Vemos portanto, sob o olhar da filosofia que o 
caminho da plenitude passa também pela comunhão do ser 
humano consigo e com outrem. A baliza da comunhão será 
indispensável para uma reta compreensão de nosso texto, 
haja vista que trata da questão da plenitude humana. 

Nesta dinâmica de reflexão, inserimos a formação 
presbiteral, não como algo paralelo, mas como um processo 
que, sem negar os auspícios do Espírito Santo é feito por 
pessoas destinado e executado por seres humanos 
historicamente situados. 

Alem da perspectiva filosófica debruçamo-nos sobre 
a teológica, compreendendo sempre, que o ser humano é um 
ser integral e, portanto, negar-lhe uma das suas dimensões 
sejam elas de interioridade, exterioridade ou profundidade, 
bem como uma das suas perspectivas, horizontalidade ou 
transcendentalidade de compreensão, é impedir sua integral 
realização. 

 
1.2 Aspectos teológicos 
 
 Como nos propomos, queremos dilatar a 
compreensão filosófica sobre a pessoa, desde sua condição 
humana, enquanto mistério de individualidade e 
personalidade, também sob o viés da teologia focando 
sempre a figura do vocacionado, sujeito histórico em 
formação para a vida presbiteral.  

Outrora e também hoje há um elemento que 
configura universalmente a natureza do presbítero, sua 
crescente semelhança a Cristo que em si mesmo ofereceu um 
rosto de presbítero. Neste elemento vetorial o presbítero se 
situa na história, ou melhor, num tempo-espaço concordes.  

                                                 
32 MARITAIN, J. Humanismo integral. São Paulo: Nacional, 1965, p. 68. 
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Perante a necessidade de situar o ministério 
ordenado na dinâmica da humanidade criada e querida por 
Deus, torna-se indispensável que o presbítero saiba adaptar-
se a sua época e ambiente. Por isso é impreterível que se abra, 
(formando, formador e presbitério junto a seu bispo), o 
máximo possível 

 
à superior iluminação do Espírito Santo, para 
descobrir as orientações da sociedade 
contemporânea, reconhecer as necessidades 
espirituais mais profundas, determinar as tarefas 
concretas mais importantes, os métodos pastorais a 
adotar, e assim responder de modo adequado às 
expectativas humanas (PDV, 5). 

 
1.2.1 Dignidade do humano na criação 

 
No tópico anterior trabalhamos numa perspectiva 

filosófica a conceituação do ser-pessoa. São nas narrativas 
bíblicas da criação, à luz da teologia, que este conceito 
filosófico pode também ser apurado, pois dizer que a pessoa 
é imagem de Deus implica afirmar que o ser humano não é 
apenas alguma coisa, mas é alguém. E por esta sua 
constituição de personalidade e individualidade ele se torna 
capaz de “conhecer-se, de possuir-se e de doar-se livremente 
e entrar em comunhão com outras pessoas, e é chamado, por 
graça a uma aliança com seu Criador” (CIC 357). A pessoa, 
certamente, é o que há de mais precioso aos olhos de Deus, 
afinal foi para o ser humano que Deus tudo criou. Tamanha 
dignidade e valor possui o ser humano que Deus, em prol 
deste, não poupou nem o próprio Filho. 

Ouvimos, sobretudo dos mais agredidos (física ou 
moralmente) expressões do tipo ‘também sou filho de Deus’. 
Possuindo-se como tal, o sujeito pede reconhecimento por 
um valor que traz consigo, pois ser imagem e semelhança é 
o maior recôndito que o ser humano traz consigo.  
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No atributo de ser filho de Deus, o rosto humano vai 
se tornando imagem de Deus, Oliver Clément diz: “o 
cristianismo é a religião dos rostos. O cristianismo é Deus 
que, por nós, se fez rosto e nos revela o outro como rosto”.33 
Com isso, compreendemos que toda pessoa é imagem e 
semelhança de Deus. Nela o Totalmente Outro se 
transfigura em cada rosto.  

Conforme tratamos no tópico filosófico sobre 
pessoa, o ser humano não é apenas um individuo. Isso 
qualquer mineral, animal, vegetal e tudo o que existe ao redor 
do ser humano o é. O ser humano é mais que um indivíduo, 
ele é pessoa, imagem de Deus e nisto, tem-se visualizado, a 
origem e a história da criatura humana. 

Certamente, ao tratar aqui do rosto como 
manifestação humana do ser imagem e semelhança, o 
discurso não se reduz aos traços físicos. É a beleza e o 
mistério do humano que se revela a si e aos outros que 
caracteriza esta imagem e semelhança. 

No revelar-se aos outros, em alteridade, a pessoa se 
revela imagem de Deus. Como temos percebido, o tópico 
anterior e este não conseguem definir a pessoa como ser em 
si, desligada da sua dimensão de ser-para e vice-versa, isto 
porque a pessoa não é apenas uma dimensão “edificada por 
si mesma ou sobre si mesma” (CDSI 125). 

Nesta redutiva compreensão sobre a pessoa, a Igreja 
já se posicionou assumindo voz contrária, mostrando que os 
sujeitos não são isolados ou apenas tangenciados, mas são 
conformados “orgânica, harmoniosa e mutuamente” (CDSI 
125). Assim sendo, o ser humano enquanto imagem e 
semelhança de Deus não pode ser visto de forma apenas 
objetiva e objetual, além disso ele se constitui um mistério a 
si próprio. 

Deus o põe “no centro e no vértice da criação: no 
homem (em hebraico: Adam), plasmado com a terra 

                                                 
33OLIVER Clément. Sobre el Hombre. Madri:Encuentro, 1983, p. 82. 
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(Adamah) Deus insufla pelas narinas o hálito da vida (cf. Gn 
2,7)” (CDSI 108). 

Falar de um ser criado, semelhante ao criador implica 
aferir que a essência da existência humana esta 
profundamente ligada de forma relacional com o Senhor. 
Isto move no ser humano, uma espécie de nostalgia 
existencial, pois sua pergunta e busca de Deus existe sem ser 
acrescentada a posteriori e de fora. 

De fato esta relação pode ser “ignorada, como 
esquecida ou removida, mas nunca pode ser eliminada. 
Dentre todas as criaturas, com efeito, somente o homem é 
capaz de Deus (Homo est Dei capax)” (CDSI 109). 

Até mesmo esta dimensão vertical da relação 
humana, não o é sozinha, ou seja, entre Deus e o ser humano 
estão as relações transversais que, como já mencionamos, 
reflete o próprio Deus. É ao ferir este aspecto relacional, que 
o ser humano compromete categoricamente seu processo de 
cristificação, ou se preferirmos plenificação, pois rompe com 
o projeto fundamental de ser em Deus, co-participe na 
criação-salvação. 

Enfim, como disse o apóstolo João na sua epístola 
“o que vimos e ouvimos vo-lo anunciamos para que estejais 
também em comunhão conosco” (IJo 1,3), a evangelização 
que é sobretudo o anúncio do Reino, é comunicação para 
comunhão entre os seres humanos. E a comunicação é 
necessária, indispensável para que se possa viver a 
comunhão, a comunidade reflexo da Trindade. A razão disto 
é que  

 
o homem foi feito à imagem de Deus Uno e Trino, 
e no coração da Revelação encontramos seu mistério 
trinitário como a comunicação eternamente 
interpessoal, cuja palavra se faz dialogo, entra na 
história por obra do Espírito e inaugura assim um 
mundo de novos encontro, intercâmbios, 
comunicação e comunhão. (DSD 279). 
 



Thiago De Moliner Eufrásio  43 
 

 

 

 Por isso, como dissemos, ferir a comunhão, seja em 
aspecto horizontal ou transcendental, é colocar em risco o 
caminho humano à plenitude é dar-se as insidias do pecado 
que desumaniza. 
 
1.2.2 Ser humano, criado a imagem e semelhança de 
Deus 

 
Para situarmos, teologicamente, na dinâmica 

fundante do ser humano em processo de plenitude ou 
cristificação é importante contemplarmos, logo nas 
primeiras páginas da bíblia, a narração da criação do homem 
e da mulher. Lá, “Deus disse: ‘Façamos o homem à nossa 
imagem, como a nossa semelhança [...]’ homem e mulher ele 
os criou”. (Gn1, 26a-27c). 

Quando nos fixamos na teologia presente neste 
texto, logo percebemos que a criação do ser humano é um 
ato livre e gratuito de Deus. Deste modo, o homem e mulher 
provém de Deus e, por isso “somente na relação com ele 
podem descobrir e realizar o significado autêntico e pleno de 
sua vida pessoal e social; que estes, precisamente na sua 
complementaridade e reciprocidade, são a imagem do Amor 
Trinitário no universo criado” (CDSI 36). 

Constituídos com liberdade e inteligência eles se 
tornam também ápice da criação, o êxtase do criador na 
criatura, fazendo-os co-criadores ao confiar-lhes a tarefa de 
ordenar a natureza criada “sede fecundos, multiplicai-vos, 
enchei a terra e submetei-a; dominai sobre os peixes do mar, 
as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra” 
(Gn 1,28). 

No documento conciliar GaudiunetSpes, encontramos 
que o ser humano é a única criatura na terra que Deus quis 
por si mesma. Assim, o ser humano criado a imagem e 
semelhança de Deus, com os atributos que lhe são 
conferidos, é chamado a partilhar a vida em Deus. 



44 O Desafio da Plenitude Humana 
 

 

A dignidade humana se expressa, certamente, no fato 
de sermos imagem e semelhança de Deus. Extasiada, frente 
ao mistério da digníssima criação do ser humano, santa 
Catarina de Sena expressa ao Senhor:  

 
Qual foi a razão que te levou a colocar o homem em 
tão sublime dignidade? Certamente o 
incompreensível amor, com que o pensaste e dele te 
enamoraste! Por amor criaste o homem e lhe deste o 
ser desejoso de que saboreasse teu sumo e eterno 
Bem.34 

 
1.3 Do desumano ao humano: em caminho à plenitude 
  

A comunhão ferida sempre pode ser reabilitada, 
afinal Deus quer que o pecador se converta, seja salvo e que 
não pereça. Debruçar-se sobre a comunhão, ou seja, 
renunciar os elementos que ferem o processo de plenificação 
humana é condição que prescinde o crescimento humano. 

No Concilio Vaticano II, afirmou-se: “todos os fiéis, 
de qualquer estado ou condição, são chamados à plenitude 
da vida cristã e à perfeição da caridade”. (LG, 40). Frente a 
esta afirmação, a Pastores daboVobis enfatiza a figura do 
presbítero como aquele que não só enquanto batizado, mas 
também enquanto presbítero é chamado à santidade. 

De igual modo a Christifidelis aponta que o presbítero, 
sendo um batizado é um ‘irmão entre irmãos’ com a alegria 
de, na inserção, partilhar os dons da salvação. Assim, ao 
adentrarmos no campo da reflexão sobre o pecado, 
queremos, sobretudo, nos colocar perante nossa singular 
humanidade, marcada pelo pecado, porém acolhida e 
restaurada por Deus a fim de recomeçar.  

                                                 
34 CATARINA DE SENA. O diálogo. São Paulo: Paulinas. 1984, p. 52-
53. 
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Tratar do pecado e da aliança torna-se, deste modo, 
uma forma de reconhecer o que impede o crescimento 
humano rumo a plenitude que, comporta consigo a 
santidade, quando vivida em aliança com Deus.  
 
1.3.1 Caráter desumanizador do pecado 

 
Quando tratamos da constituição da pessoa, sua 

condição e seu atributo de imagem e semelhança não há 
como nos privarmos da questão do pecado. Ela certamente 
espreita o vocacionado e também o presbítero. Como Paulo, 
é preciso reconhecer que não se é autosuficiente, pelo 
contrário, se é frágil e assim exclamar: “por isso, me 
comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, 
nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois 
quando sou fraco, então é que sou forte” (IICor 12,10). 
Como abordamos anteriormente, o ser humano é um ser em 
criação, um ser aberto que vai, progressivamente, se 
assemelhando ao Criador, num processo de cristificação 
(tema que abordaremos adiante). 

Como observamos, Queiruga esclarece: “a criatura 
tem que estar sendo continuamente posta na existência por 
aquele que a ‘faz ser’. Daí que os próprios filósofos 
escolásticos falavam de creatio continua”.35 Neste sentido, o 
Criador passa a ser perante toda criação aquele que não é 
como o mundo, assim ele passa a ser o “necessário diante do 
contingente, o absoluto diante do relativo, o infinito diante 
do finito”.36 

Em nível espiritual, isto nos lembra o diálogo místico 
de santa Catarina de Sena com o Senhor. Ao perguntá-la 
‘quem és?’ Obteve dele mesmo a resposta: ‘eu Sou aquele 

                                                 
35 TORRES QUEIRUGA, A., Recuperar a criação: por uma religião 
humanizadora. São Paulo: Paulus, 1999, p. 42. 

36 TORRES QUEIRUGA, A. T., Recuperar a criação: por uma religião 
humanizadora. São Paulo: Paulus, 1999, p. 49. 
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que é, e tu és aquela que não é’. Este devir do ser humano, 
marcado pela sua condição de contingência o leva ao 
caminho que tangência sempre o pecado e a graça.  

Por este motivo o presbítero é capaz de se 
compadecer dos que cedem as insídias do pecado. O 
exercício da misericórdia deve acompanhar a formação de 
modo que o presbítero saiba acolher os que pecam como um 
legítimo ministro da misericórdia. Quanto mais consciente 
da fragilidade que lhe cerca melhor compreenderá a 
dimensão da misericórdia. Em termos filosóficos 
mencionamos que assumir deliberadamente ou negar 
absolutamente a condição humana é caminho seguro para a 
desumanização. Aqui retomamos este aspecto nomeando 
esta posição como pecado. 

Temos consciência que não abordaremos aqui toda 
questão referente ao pecado como também não esgotaremos 
o assunto. É certo que o pecado pode ser visto por diversos 
ângulos e de diferentes modos. Nossa baliza, nosso marco 
referencial será a dimensão do pecado como desumanizador 
do ser humano. 

Da mesma forma como sugerimos no título, cremos 
que esta desumanização ocorre à medida que é “rejeitada a 
proposta do Deus da vida e do amor a respeito do que 
deveria ser a humanização em conformidade com Jesus 
Cristo”.37 

Como negação do projeto de Deus e esfacelamento 
das relações, o pecado se configura, sobretudo como 
ruptura. A seguir, apontaremos as quebras relacionais que 
levam a desumanização, seguindo a proposta de Garcia 
Rubio no livro Elementos de antropologia teológica. Sabemos, por 
definição, que somos seres relacionais em nível vertical e 
horizontal, ou seja, nos relacionamos com o Criador e com 
a criação. Assim, estas rupturas que nos desumanizam, isto 

                                                 
37 GARCIA RUBIO, A. elementos de antropologia teológica: salvação cristã: de 
que e para que? Riode Janeiro: Vozes. 2004, p.278. 
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é, que negam nosso crescimento e manifestação enquanto 
imagem e semelhança se dão em quatro esferas: 

 
a) Na relação com Deus: em termos doutrinais 
podemos afirmar que pecado é uma ofensa a Deus. Para 
santo Agostinho, pecado é definido como “uma palavra, um 
ato ou um desejo contrários à lei eterna”. (CIC 1849). 

No Salmo encontramos: “Pequei contra ti, contra ti 
somente, pratiquei o que é mau aos teus olhos” (Sl 50,6). A 
ruptura das relações com o Criador é marcada pela ação 
humana de levantar-se sobremaneira contra o amor de Deus, 
desviando Dele nossas motivações e nosso coração. 

Pela tradição, sabemos que o primeiro pecado foi “uma 
desobediência, uma revolta contra Deus, por vontade de 
tornar-se ‘como deuses’, conhecendo e determinando o bem 
e o mal (Gn 3,5). O pecado é, portanto, ‘amor de si até o 
desprezo de Deus’” (CIC 1850). É num fechamento egóico 
que está a raiz desta ruptura relacional. Este desprezo o 
desumaniza mais ainda quando, negando sua dimensão de 
ser-para, o ser humano ousa instrumentalizar e dominar a 
Deus. 
 
b) Na relação com os outros: no âmbito familiar, 
comunitário ou social, o dialogo dá lugar ao 
desentendimento, “no lugar do diálogo e da reciprocidade 
impera a dominação e coisificação do outro”.38 

Novamente aqui o mesmo problema, a subjetividade fala 
mais alto, desequilibrando personalidade e individualidade, 
negando o devir humano.  

Na epístola aos Romanos, Paulo afirma “ninguém de nós 
vive e ninguém de nós morre para si mesmo” (Rm 14,7). 
Desta forma, o caráter desumanizador do pecado nega a 

                                                 
38 GARCIA RUBIO, A. Elementos de antropologia teológica: salvação cristã: 
de que e para que?Riode Janeiro: Vozes. 2004, p.279. 
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comunhão com os outros, uma vez que o pecado fere o valor 
e a dignidade humana. 

Rompendo com Deus, fundamento da existência 
humana, fácil e inevitavelmente haverá cisão das relações 
humanas. Quando recorremos a sagrada escritura, mais 
precisamente à descrição do ‘primeiro pecado’, constatamos 
que a ruptura com o Senhor conduz a cisão entre as pessoas. 
Um dos primeiros fatos narrado mostra o homem e mulher 
que se acusam simultaneamente ao passo que se põem como 
vítima do outro (cf. Gn 3,12). Mais a frente, vemos o 
assassinato de Abel por Caim, movido pelo egoísmo e 
prepotência (cf. Gn. 4,2-16). Vemos assim que a cisão 
provocada pelo pecado acaba criando dupla ferida. Sobre 
esta dimensão social do pecado, João Paulo II disse que “em 
virtude de uma solidariedade humana tão misteriosa e 
imperceptível quanto real e concreta, o pecado de cada um 
repercute, de algum modo, sobre os outros”(RP, 16).  

Torna-se, portanto pecado social, toda ação contra a 
justiça seja de pessoa a pessoa ou de pessoa para comunidade 
e vice-versa. O é ainda quando fere o direito da pessoa 
humana, sobretudo a vida, liberdade, religiosidade, honra e 
dignidade. 

 
c) Na relação com o mundo: em Gn 1,28 vemos que é 
papel do ser humano ser co-criador e não destruidor. Assim, 
todo atentado contra a criação tem o status de pecado, uma 
vez que desumaniza a pessoa, ou seja, não lhe auxilia no devir 
de imagem à semelhança de Deus. Negar isto e pior, agir de 
forma contrária, é profundamente desumanizador, pois toda 
pessoa é co-criadora, todos são “mediadores indispensáveis 
de sua eficácia no mundo”.39 

Esta é uma verdade a ser vivida e não negada, pois viver 
administrando a condição humana, ou seja, viver uma 

                                                 
39 TORRES QUEIRUGA, A. Repensar a ressurreição: a diferença cristã na 
continuidade das religiões e da cultura. São Paulo: Paulinas, 2005, p. 154. 
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liberdade responsável implica ter presente que Deus age e 
continua criando, sobretudo pela ação humana. 
 A sombra da crise ecológica no globo terrestre é 
visível, por isso a tutela do ambiente é um desafio no 
progresso da humanidade. Seguramente é o caráter 
desumanizador do pecado que alimenta o sentido egóico do 
ser humano a ponto de fazer “impunemente uso das diversas 
categorias de seres, vivos ou inanimados – animais, plantas e 
elementos naturais – como se quiser, em função das próprias 
exigências” (SRS, 34). 
 Esta regressão, no processo de crescimento humano 
a configurar-se imagem e semelhança de Deus, é notório. 
Vemos hoje os efeitos da desumanização, ou seja do pecado, 
como outrora advertiam os bispos em Puebla:  

 
se não mudarem as tendências atuais, continuará a 
deteriorar-se a relação do homem com a natureza 
pela exploração irracional de seus recursos e a 
contaminação do ambiente, com o aumento de 
graves prejuízos para o homem e para o equilíbrio 
ecológico. (DP, 139) 

 
d) Na relação consigo mesmo: aqui temos a menção clara do 
pecado como fruto da negação da condição humana, pois 
negar-se exprime a incapacidade “de lidar com a própria 
‘sombra’ se ilude, mente e projeta nos outros as próprias 
deficiências”.40 

Certamente que, na gênese da dificuldade em lidar com 
suas limitações, esta no ser humano uma eterna insatisfação, 
seja perante suas conquistas ou perante si mesmo. Podemos 
dizer, como já o fez Moser, “o homem é um ser-de-desejo”.41 

                                                 
40 GARCIA RUBIO, A. Elementos de antropologia teológica: salvação cristã: 
de que e para que? Rio de Janeiro: Vozes, 2004, p.279. 

41MOSER, A. O pecado ainda existe? São Paulo: Paulinas, 1976, p. 120. 
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Esquecendo ou até negando sua condição real, caminho 
seguro para seu desenvolvimento e auto-superação, o ser 
humano sempre se coloca além de suas aspirações. Sua ânsia 
em atingir sua felicidade sendo pleno por meio da negação 
ou impaciência frente sua limitação transforma este anseio 
em 

 
infelicidade, de um mal-estar que nasce da sua 
própria finitude. Não é qualquer forma de finitude, 
porém, que lhe causa esse mal-estar, mas aquela 
finitude que se interpõe à sua busca de plenitude, de 
comunhão consigo mesmo, com o mundo, com os 
outros e com o Absoluto.42 
 

É mister reconhecer que o pecado não está na finitude, 
mas no modo de administrá-la. Negá-la ou assumi-la o põe 
nesta trágica condição. Deste modo temos como definição 
que desumanizar-se, negando a si mesmo constitui em 
“assumir a própria finitude não como ponto de partida para 
transcender-se, mas como ponto de partida para proclamar 
sua auto-suficiência”.43 

O negar-se se radicaliza no momento em que o ser 
humano cristaliza sua vida na finitude do presente, 
impedindo desta forma a constante ação criadora de Deus 
na sua vida e por meio de si. 

Negar-se a si mesmo impede de ver-se como imagem e 
semelhança de Deus uma vez que isto não propicia um 
encontro real e profundo consigo, no âmago de si mesmo 
onde, como diz santa Tereza D’Ávila em Castelo Interior, se 
encontra o ‘aposento real’, isto é, a morada de Deus em nós. 

Assim, querer transformar o contingente do finito em 
algo absoluto, é agir como auto-suficiente. Por isso o pecado 

                                                 
42MOSER, A. O pecado ainda existe? São Paulo: Paulinas, 1976, p. 120. 

43MOSER, A. O pecado ainda existe? São Paulo: Paulinas, 1976, p. 120. 
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acaba se constituindo como um não à própria humanidade, 
um não ao ser-finito potencialmente infinito. 

Moser aponta o pecado contra si mesmo como a atitude 
de voltar a própria consciência sobre si mesma. Em termos 
já citados, é o fechamento em si mesmo perante as 
possibilidades de relação, inclusive consigo. 

Deste modo esse “não do homem às aspirações mais 
profundas do seu ser é uma alienação, no sentido de 
conduzi-lo a ser o que ele não é; ou não ser o que ele deveria 
ser; é um não estar em casa; é fazer-se estranho a si 
mesmo”.44 

Estas situações relacionais, que declinam ao pecado, 
vão se constituindo progressivamente como desafios ao que 
aqui temos buscado refletir, isto é, formas de buscar 
administrar a condição humana tornando-se imagem e 
semelhança de Deus numa união da liberdade responsável e 
da graça de Deus. Guisa também uma busca de autêntica 
formação, que leve o vocacionado a ser integrado consigo e 
com o que lhe cerca, contribui com sua humanização. 

A realidade desumanizante do pecado torna-se um 
visível desafio quando vemos que suas conseqüências 
acabam por alimentar não só os sujeitos, mas também as 
estruturas de pecado, radicando assim o pecado pessoal e 
por conseqüência o social. Este círculo vicioso impede a 
abertura ao Criador, pois passa progressivamente a reforçar, 
difundir e até propiciar o surgimento de novas práticas 
desumanizantes condicionando assim a conduta humana. 

Estes condicionamentos causados pelo pecado 
acabam por erigir obstáculos “que duram muito mais do que 
as ações feitas no breve arco da vida de um indivíduo e que 
interferem também no processo de desenvolvimento dos 
povos, cujo atraso ou lentidão devem ser julgados também 
sob este aspecto” (SRS, 36). 

                                                 
44MOSER, A. O pecado ainda existe? São Paulo: Paulinas, 1976, p. 121. 
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Diante desta realidade podemos compreender o que 
Paulo quis expressar, ao dizer que toda criação anseia pela 
revelação dos filhos de Deus na esperança dela também ser 
libertada da escravidão e da corrupção para entrar na 
liberdade da glória dos filhos de Deus (cf. Rm. 8, 19-21). 
Afinal tudo o que existe foi criado em prol do ser humano. 
Deste modo se este não vai bem tudo o mais sofre 
desastrosas conseqüências.  

Devemos considerar que o vocacionado, como um 
sujeito contingente e histórico se vê também em meio a esta 
conflitiva realidade. Diante do pecado como ruptura, com 
incidências no pessoal e no estrutural, tanto a sociedade 
como a Igreja se vêem vulneráveis, e nelas as pessoas. Pois 
bem, o caminho de maturidade incita-nos a não fazer pouco 
caso disto, mas a considerá-lo com seriedade afim de que, 
com consciência, seja possível uma real superação. 

Lembremos ainda que, a Ordem é considerado como 
sacramento de serviço, de doação. Como filhos de Deus, 
membros da criação e nela um papel de co-criador, o 
vocacionado deve progressivamente assumir o papel de 
sujeito de comunhão, eleito pelo Senhor, pois é na 
comunhão que se expressa a aliança do ser humano com 
Deus e com outrem. 

 
1.3.2 Aliança: desejo de devolver ao ser humano sua 
dignidade 
 

Mesmo tendo, o ser humano, pecado e se afastado 
do desígnio salvífico, o Senhor não desiste dele, 
procurando-o para que retorne a comunhão, a aliança. Tal 
verdade faz o apóstolo João dizer: “Deus nos amou 
primeiro” (IJo 4,19). Como expressão deste amor, toda 
criação se configura como aliança. A criação é obra do Fiat, 
ou seja, da palavra do Senhor e do Espírito que pairava 
sobre as águas. Diz, Santo Domingo que esta “foi a primeira 
aliança de Deus conosco. Quando o ser humano chamado 
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a entrar nesta aliança de amor, se nega, o pecado do homem 
afeta sua relação com Deus e com toda a criação” (DSD, 
169). 

Como também encontramos na GaudiunetSpes 24, o 
ser humano foi a única criatura que Deus quis por si mesma. 
A aliança de Deus com o ser humano o toma digno de 
Deus, o eleva em dignidade. A aliança com o Senhor 
explicita na pessoa seu status de imagem e semelhança Dele, 
fazendo do ser humano um 
 

tu divinizado - aquele que dialoga com Deus. Fez 
dele seu preposto - aquele que cuida do jardim de 
Deus. Aquele que seria capaz de conter em si o 
próprio Deus feito carne humana. O ser humano é 
a possibilidade concreta de Deus ser humano. Isto 
concretizou-se em Jesus de Nazaré, para a glória do 
Pai, por meio do Espírito Santo.45 

 
Na história da salvação, Deus varias vezes propõe ao 

ser humano uma aliança, que por sua promessa tornar-se-á 
eterna 
 

Eis que dias virão - oráculo de Iahweh - em que 
concluirei com a casa de Israel (e com a casa de Judá) 
uma aliança nova. Não como a aliança que conclui 
com seus pais no dia em que os tomei pela mão para 
fazê-los sair da terra do Egito - minha aliança que 
eles próprios romperam, embora eu fosse o seu 
Senhor, oráculo de Iahweh. Porque esta é a aliança 
que concluirei com a casa de Israel depois desses 
dias, oráculo de Iahweh. Porei minha lei no fundo 
de seu ser e a escreverei em seu coração. Então serei 
seu Deus e eles serão meu povo. Eles não terão mais 
que instruir seu próximo ou seu irmão, dizendo: 
‘conhecei a Iahweh!’ porque todos conhecerão, dos 

                                                 
45RIBEIRO, H., Ensaio de antropologia cristã: da imagem à semelhança com 
Deus. Petrópolis: Vozes, 1995, p. 16. 



54 O Desafio da Plenitude Humana 
 

 

menores aos maiores, - oráculo de Iahwehporque 
perdoarei sua culpa e não me lembrarei mais de seu 
pecado. (Jr 31, 31-34). 

 

Neste processo caracterizado pela ação de Deus que 
ama primeiro, a aliança acaba se tomando sempre uma 
iniciativa livre e gratuita em beneficio da salvação, libertação 
e plenificação do ser humano. 

Na aliança, Deus se revela como aquele que salva, ou 
seja, como aquele que deseja elevar o ser humano à 
plenitude, conduzindo-o gradativamente do finito para o 
infinito, do contingente ao absoluto. Destarte, se assim é a 
revelação de Deus ao ser humano, pressupõe-se que o ser 
humano deva assumir sua posição de que é chamado e 
necessitado de salvação. Em termos gerais, a aliança é uma 
questão relacional. 

Por isso Rubio expressa que:  
 

o Deus soberano, o Deus que se compromete e que 
entra em comunhão com o ser humano tem sempre 
um objetivo salvífico: libertar da escravidão, do 
exílio, da doença, da perseguição, do pecado etc., 
para que o ser humano possa viver uma situação 
nova de liberdade, de saúde, de paz, de 
felicidadeetc.46 

 

 A aliança, como desejo divino de restaurar o ser 
humano, pede deste uma postura humilde, acolhedora e 
aberta, atitude oposta a que corrói sua dignidade, ou seja, a 
prepotência, o orgulho e autosuficiência. 

O arrependimento de ter negado a dignidade humana 
vem associada “à necessidade de reconciliar-se com Deus, 
com os outros, consigo mesmo. Uma necessidade tanto mais 

                                                 
46 GARCIA RUBIO, A. Elementos de antropologia teológica: salvação cristã: 
de que e para que? Rio de Janeiro: Vozes, 2004, p. 48. 
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sentida quanto mais Profunda é a consciência do pecado”.47 
O retorno à aliança no anseio de retomar sua 

dignidade, não é uma atitude humana para simplesmente 
aliviar a consciência, mas é de fato assumir a culpa, ou 
melhor, assumir a condição humana para administrá-la. 

Expressamos neste ponto que a aliança é um desejo 
de Deus e não condição imposta, dado queo ser humano é 
capacitado a livremente aceitar ou não o convite interpelador 
de Deus que acarreta uma atitude ética. 

Começa a ficar perceptível, perante o que até aqui foi 
exposto, a compreensão da dualidade na criação, no aspecto 
do bem e mal. No mundo criado, o bem criacional traz 
consigo o mal criacional, fruto desta dicotomia do ser 
humano que ora esta em comunhão e aliança com o Senhor, 
ora não. 

O fato é que sem dúvida, perante a tradição judaico-
cristã, podemos dizer que Deus nos ama e deseja ver todo ser 
humano como sua glória definitiva, isto é, plenificado. A 
criação não foi completamente acabada, ela está em constante 
estado de vir-a-ser cujo objetivo é “uma perfeição última a 
ser atingida, para a qual Deus a destinou” (CIC 302). 

A aliança como expressão de uma atitude 
dignificante, explícita que o ser humano é capaz de Deus e 
só ele o é, porque a salvação que conduz a pessoa à 
plenitude não é trazida de fora, mas atinge o ser humano na 
sua mais remota estrutura “dando-lhe capacidade 
‘ontológica’, ‘essencial’ e não simplesmente moral”.48Cabe 
aqui, rememorarmos a segunda epístola do apóstolo Pedro 
que diz: 

 
Pois que o seu divino poder nos deu todas as 
condições necessárias para a vida e para a piedade, 

                                                 
47CENCCINI, A. Viver reconciliados: aspectos psicológicos. São Paulo: 
Paulinas, 2003, p.77. 

48GESCHÉ, A., O ser humano. São Paulo: Paulinas, 2003, p. 102. 
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mediante o conhecimento daquele que nos chamou 
pela sua própria glória e virtude. Por elas nos foram 
dadas as preciosas e grandíssimas promessas, a fim 
de que assim vos tornásseis participantes da 
natureza divina, depois de vos libertardes da 
corrupção que prevalece no mundo como resultado 
da concupiscência (IIPe 1,3-4). 

 

A negação da nossa dignidade em prol de 
estruturas, desejos, palavras e ações de pecado se defronta, 
certamente, com uma questão crucial explicitada por 
Gesché: “cremos em nós mesmos, para crer em nós como 
Deus crê em nós?”.49 Ao buscar a comunhão Criador-
criatura, expressamos como Jó: “com saudade da obra de 
tuas mãos, tu me chamarias e eu responderia” (Jó 14,15). 

Como aquele que a tudo renunciou para estar com 
o Senhor, o vocacionado como outrora os discípulos, é 
chamado não a pretensões materiais ou carreiristas, mas a 
tornar-se cada vez mais o humano que Deus sonhou, ou 
seja, obra de suas mãos para amá-lo e fazê-lo amado. 
Constituído sacerdote, o presbítero é chamado à aliança 
com Deus pela obra da criação. 

Tomar-se, portanto, como obra de Deus, ápice da 
criação, chamado a aliança que não escraviza, mas liberta e 
plenifica dignificando é como compreender mais a fundo o 
mistério do primeiro mandamento que diz: “Amarás o 
Senhor teu Deus, de tôo o teu coração, de toda a tua alma, 
com toda a tua força e de todo o teu entendimento; e ao 
próximo com a ti mesmo” (Lc 10,27). 

Nisto vemos que a aliança subentende uma atitude 
desafiadora de um despojamento tal, que até mesmo o que 
em nós é fraqueza se toma meio de dignificação, afinal são 
Paulo aponta que quando somos fracos, então é que somos 
fortes. Portanto, crer-se capaz 

                                                 
49GESCHÉ, A., O ser humano. São Paulo: Paulinas, 2003, p. 104. 
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como um ser não apenas inteligente, belo, hábil, 
empreendedor, amoroso que eu sei, mas cuja alma 
(é preciso reaprender a dizer essa palavra), o 
coração, a inteligência, a beleza, a bondade, o amor 
- e até nossas traições - são o templo de Deus (cf. 
ICor 3,16; 6,13-20; IICor 6,16).50 

 

Com desejo de ir a fundo no mistério do devir 
humano na aliança, ousaríamos até evocar o SI 82,6 “vocês 
são deuses”, ou numa outra citação “tu o fizeste pouco 
menos do que um Deus” (Sl 8,6). E mais, a dignidade 
expressa em Hb “não foi a anjo que Deus submeteu o 
mundo futuro” (Hb 2,5). Trazer estas reflexões é falar em 
termos teológicos de uma “antropologia teologal, ‘de uma 
idéia [...] teologal de dignidade’. Fecisti nos ad Te, dizia santo 
Agostinho, ‘feitos para-Deus’, seres que encontram seu 
sentido, sua de definição e seu fim em Deus.”51 É retomar 
o Salmo 4,7 “a glória de tua face está escrita em nossas 
frontes”. 

Com tamanha exclamação sobre o que seria o ser 
humano, disse o cardeal Bérulle52 citado por Gesché: “É um 
anjo, é um animal, é um nada, é um milagre, é um centro, é 
um mundo, é um Deus. É um nada rodeado de Deus, 
indigente de Deus, capaz de Deus e repleto de Deus, se ele 
quiser”.53 

Enfim, podemos exprimir que a busca humana de 
sentido e de verdade, na relação com Deus, com o outro, 
com a natureza e consigo é, sem dúvida, a estrutura 
fundante da aliança de Deus com o ser humano. Basta 

                                                 
50GESCHÉ, A., O ser humano. São Paulo: Paulinas, 2003, p. 104. 

51GESCHÉ, A., O ser humano. São Paulo: Paulinas, 2003, p. 107. 

52BÉRULLE. Um néantcapabledeDieu. Citado por GESCHÉ, A., O ser 
humano. São Paulo: Paulinas, 2003, p 40. 

53GESCHÉ, A., O ser humano. São Paulo: Paulinas, 2003, p. 104. 
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remetermo-nos as tábuas da lei e a pregação dos profetas. 
Deste modo a aliança traz luzes ao agir humano que 

angustiosamente e, por conseqüência disto, erroneamente 
busca o infinito, busca compreender-se. Assim, a religião se 
torna uma resposta com configuração humana e histórica 
ao problema humano. Ela nasce deste movimento “das 
necessidades, buscas, esperanças, angústias e ilusões mais 
enraizadas na realidade humana. Fala da vida e da morte, da 
conduta individual da relação com o próximo; refere-se a 
todos os aspectos da existência”54 oferecendo elementos 
que conduzem a realização efetiva da aliança. 

Quando vemos que a religião é uma das formas de 
buscar a vivência da aliança, não se torna legítimo uma 
sobre-naturalização desta, aponto de fomentar duplo agir - 
um religioso que diverge de um secular ou 'profano' 
tornando a religião uma simples catarse daquilo que não é 
crença, rito, oração e não ‘é de Deus’. Isto faz-se confirmar 
com o concílio quando aponta também a missão do 
ordenado na sociedade e não só no espaço religioso  ad 
intraecclesiae. 
 Isto não se sustenta, pois vimos até aqui e o veremos 
adiante que Deus e o ser humano não sãoconcorrentes, mas 
co-operadores. A vivência da aliança como desejo de Deus e 
também nosso de plenitude não é 
 

supra ou extra-humano, mas em nosso mundo 
concreto de homens e mulheres, à medida que 
tentamos compreender a nós mesmos a partir do 
mistério de Deus: esse mistério que pressentindo de 
mil maneiras, envolve nossa vida e que, quando 
chegamos a captá-lo em sua autenticidade, enche 
nossa história com o calor do amor e anima-a com 

                                                 
54 TORRES QUEIRUGA, A. Repensar a ressurreição: a diferença cristã na 
continuidade das religiões e da cultura. São Paulo: Paulinas, 2005, p. 32. 
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a luz, frágil mas tenaz, da esperança.55 
 

É mister esta compreensão, uma vez que a religião, 
como expressão e meio para a aliança não cai do céu, mas é 
fruto da experiência humana da presença de Deus em nós e 
por nós. Este é o caminho que, embora seja duro, se nos dá 
o conhecimento da revelação e aliança. Este é o trajeto da 
dignificação humana, isto é sua consciência livre e 
responsável acerca de Deus perante o mundo. É nesta 
trajetória que o vocacionado ao ministério presbiteral vai 
assumindo o desafio de ser humano e pleno. É no assumir 
este processo que se torna possível o desafio de ser pessoa 
rumo a plenitude e no nosso caso, de ser presbítero em vias 
de plenificação, de cristificação. 
 

                                                 
55 TORRES QUEIRUGA, A. Repensar a ressurreição: a diferença cristã na 
continuidade das religiões e da cultura. São Paulo: Paulinas, 2005, p. 56. 



2 
Ser-Humano: 

um desafio constante 
  
 
 Parafraseando o papa Leão Magno que disse: 
“reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Ou podemos dizer, 
depois do que abordamos até aqui: reconhece ó ser humano 
tua dignidade, ou ainda ir além e dizer: homem, mulher 
torna-te o que és.  
 Com essas idéias queremos ter, perante nossa 
reflexão, que o desafio do ser humano esta justamente em 
ser-humano. A nós cristãos este desafio se coloca com o 
referencial em Cristo, mais ainda, ao vocacionado à vida 
presbiteral. A humanidade de Cristo é nosso foco. Vamos de 
seres adamiticosà seres cristicos; de seres hominizados à 
humanizados; de imagem à semelhança.  
 Todo ser humano é chamado, desde sua concepção 
ao declínio natural da vida e independente de estado ou 
condição, à plenitude da vida. Aos que, dentre os cristãos são 
vocacionados ao ministério ordenado, este chamado se torna 
critério de coerência. Porquanto configurar-se a Cristo é o 
caminho daquele que busca assumir o ministério presbiteral, 
pois “estes são chamados não só enquanto batizados, mas 
também e especificamente enquanto presbíteros, ou seja, por 
um título novo e de um modo original, derivado do 
sacramento da Ordem” (PDV, 19).   
 Por isso, no processo formativo, à luz do Espírito 
Santo, precisamos identificar as carências e necessidades 
para que, com a graça de Deus, possa se desenvolver naquele 
que almeja o ministério bem como aprofundar naquele que 
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já o vive, a caridade pastoral que, segundo a 
PastoresdaboVobis, é “dom de si; o total dom de si mesmo à 
Igreja, à imagem e com o sentido de partilha do dom de 
Cristo” (PDV 59). 
 A partir desta citação temos como alargar a 
compreensão de maturidade humana na dinâmica do 
processo formativo. Nisto vemos que a caridade pastoral 
não é apenas um fazer atividades, mas é um entregar-se; não 
é algo de fora como uma imitação, mas um identificar-se 
existencialmente. Isto implica um pensar, agir e relacionar-se 
crístico. 
  Por isso o desafio de uma humanidade conformada 
em Cristo deve ser mister no processo formativo e na 
consciência de formandos, afinal “sem uma oportuna 
formação humana, toda a formação sacerdotal ficaria 
privada do seu necessário fundamento” (PDV 43). 
 
2.1- Jesus: rosto divino do homem 
 
 No capítulo anterior apresentamos alguns aspectos 
do ser humano numa ótica filosófica e teológica. Aqui 
queremos confrontar a humanidade de Jesus com o ser 
humano em via de completude, chamado, como disse Leão 
Magno, a assumir sua dignidade, buscando descobrir os 
traços de uma verdadeira humanidade. 
 Destacamos assim que o mistério do ser humano, 
como até aqui temos abordado, vai se tornando claro, a 
medida em que este se deixa iluminar pelo mistério do Verbo 
encarnado. Deste modo “a expressão mais radical da 
antropologia cristã é a encarnação do Filho de Deus”.56 
Jesus, como ser humano, assumiu a condição humana desde 
a concepção, vivendo num corpo frágil e mortal. 

Antes da encarnação de Jesus o povo conhecia Deus 
apenas por meio de epifânias como “na natureza cósmica 

                                                 
56 COMBLIN, J. Antropologia cristã. Rio de Janeiro: Vozes, 1985, p.78. 
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(através de vento, astros luminosos, fenômenos naturais), 
pela palavra e gestos dos profetas, e ainda por outras 
intervenções divinas”.57 Foi, portanto em Jesus que Deus se 
revelou totalmente, mostrando-se como pessoa e, o sempre 
vivo anseio por uma nova humanidade, cumpriu-se em sua 
pessoa. 

O Verbo feito Homem, como revela o prólogo do 
evangelho de são João é redentor e salvador do gênero 
humano. “O Verbo Eterno deveria assumir a carne 
adamítica, na condição humana, para crescer nela e – já que 
em tudo se assemelharia ao ser humano – teve que assumir 
a redenção do pecado também”.58 Portanto em Jesus que 
retoma e apresenta à humanidade sua vocação última, isto é, 
a plenificação, divinização, o ser humano adamítico (de 
Adão) tem a remissão e redescobre a liberdade.  

Jesus revela ao homem o rosto humano de Deus. 
Assim “só em Deus o ser humano compreenderá em 
plenitude o mistério do Verbo encarnado/ressuscitado”.59 
Diante destes termos, é imprescindível perceber que a Imago 
Dei coincide com a imagem do ser humano que, por meio de 
Jesus nós reconhecemos pela fé. Por conseqüência, é correto 
afirmamos também que toda pessoa é Imago Christi, isto é, 
“em Jesus, o Cristo, coincidem – sem confusão e nem fusão 
– o ser humano verdadeiro e o Deus verdadeiro”.60 
Deste modo, é na expressão, Jesus rosto divino do homem, 
Jesus rosto humano de Deus que iremos navegar, buscando 
elementos para auxiliar-nos num desvelar da nova e 

                                                 
57 RIBEIRO, H. Ensaio de antropologia cristã: da imagem à semelhança com 
Deus. Rio de Janeiro: Vozes 1995, p. 159. 

58 RIBEIRO, H. A condição humana e a solidariedade cristã. Rio de Janeiro: 
Vozes, 1998, p. 129. 

59 RIBEIRO, H. A condição humana e a solidariedade cristã. Rio de Janeiro: 
Vozes, 1998, p. 238. 

60 RIBEIRO, H. A condição humana e a solidariedade cristã. Rio de Janeiro: 
Vozes, 1998, p. 238. 
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verdadeira humanidade a caminho da plenitude que, como 
mencionamos, vai de um ser adamíticoà um ser crístico; de 
hominizado à humanizado; de imagem à semelhança.  

 
2.1.1 De adamítico a crístico 

 
Ao assumirmos como referencial Jesus rosto divino 

do homem, queremos dizer que a maior contribuição do 
cristianismo toda compreensão do ser humano e sua 
condição adâmica potencialmente crística, vem com a 
percepção da humanidade que perpassa em Cristo. Por isso, 
ao identificar-se progressivamente com Cristo por graça e 
esforço, o ser humano perceberá que esta síntese do humano 
e do divino na pessoa de Jesus demonstra o porque da 
humanidade participar da glória divina, isto é, para plenificar-
se. 

No pretório, as palavras de Pilatos “Ecce Homo” ainda 
ecoam na história apontando para Jesus como fundamento 
da verdadeira humanidade, nisto 

 
os cristãos perceberam que pela voz de Pilatos o 
império romano tinha sido forçado a reconhecer que 
o destino da humanidade estava em Jesus. Por isso 
mesmo o segredo da antropologia cristã esta na 
cristologia.61 

 

 Toda verdade sobre o ser humano esta presente na 
pessoa de Cristo que é Deus feito homem. A escritura, 
falando da humanidade de Jesus, diz: “ele mesmo foi 
provado em tudo como nós, com exceção do pecado” (Hb 
4,15). Esta afirmação, que primariamente poderia levar à 
afirmação de que Jesus não assumiu o ser-pessoa humano 
num todo leva, ao invés disto, a uma afirmação muito mais 

                                                 
61 COMBLIN, J. Antropologia cristã. Rio de Janeiro: Vozes, 1985, p. 256-
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apurada: a de que o pecado não é humano, mas desumano, 
ele não personaliza ninguém, pelo contrário, despersonaliza. 
 O pecado desumaniza, como já mencionamos no 
capítulo anterior. Desta afirmação, encontramos respaldo na 
Escritura, em Isaias que, ao falar do servo sofredor, 
posteriormente interpretado pelos cristãos como a figura de 
Jesus diz que ele estava desfigurado: 
 

não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o 
nosso olhar, nem formosura capaz de nos 
deleitar.[...] como pessoa de quem todos escondem 
o rosto; [...] mas na verdade levou sobe si o pecado 
de muitos e pelos criminosos fez intercessão (Is 53, 
2b.3d.12d) 
 

O pecado da humanidade assumido por Ele, como 
vemos, o torna desprezado e desfigurado. No entanto não é 
na morte, mas na ressurreição que esta contido o que será o 
destino da humanidade, ou seja, “a vida, a vitória definitiva 
sobre a morte. A segurança da vida além da morte é tão 
grande que ela justifica inclusive o sacrifício da vida presente. 
A ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição da 
humanidade”.62 
 Perante este antagonismo de vida e morte, humano 
e desumano, são Paulo diz que Jesus é um segundo Adão, 
porém diferente do primeiro (cf. Rm 5,12). Em Jesus e em 
Adão há a natureza humana, todavia “enquanto este 
transgrediu o mandamento de Deus, desencadeando a fatal 
história de pecado, aquele foi obediente até a morte na cruz 
(Fl. 2,8)”.63 

                                                 
62 COMBLIN, J. Antropologia cristã. Rio de Janeiro: Vozes, 1985, p. 257. 

63 BRAKEMEIER, G. O ser humano em busca de identidade: contribuições 
para uma antropologia teológica. São Paulo: Paulus, 2002, p. 26. 
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Como rosto divino do Homem, Jesus, aproxima em 
si o humano e o divino. No entanto, falar de Jesus como 
pessoa humana 

 
não permite a promoção da pessoa alheia a objeto de 
veneração, pois o culto é devido a Deus, e somente 
a ele (Mt 4,10). Aos necessitados e aos semelhantes 
é devida a ‘diaconia’ e não a ‘liturgia’. Embora 
estejam intrinsecamente vinculados, o amor a Deus 
e o amor ao próximo não se confundem.64 

 

 Assim a afirmação é que, com a encarnação, Jesus de 
fato uniu-se de algum modo ao ser humano, mas nem por 
isso “o Verbo se transformou na natureza da carne, nem a 
carne passou a natureza do Verbo” (GS 22). 
 Como observamos, a humanidade de Jesus não é 
confundida com a nossa humanidade, todavia, como 
revelação de nossa condição, sua ressurreição nos apresenta 
que na dinâmica da superação da condição humana, abrimos 
as prerrogativas para, na eternidade, saber quem é a pessoa e 
qual sua grandeza. Destarte,  
 

para além da revelação sobre o ser humano que já 
sabemos, estará a própria plenitude da pessoa, da 
família humana, da raça adamítica – que é pouco 
menor que um deus (Sl 8,6), mas superior aos anjos 
e a todo outro ser criado. Só na definitiva presença 
de Deus [...] saberão em definitivo quem são. [...] 
Então aí será a des-velação completa daqueles que 
começaram uma história pessoal como carne 
adamítica e estarão constituídos na carne crística, 
assemelhados a Deus.65 
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Olhando o mistério da revelação, H Ribeiro nos 
lembra, ainda, que os padres da Igreja afirmaram que o 
destino do ser humano é sua dei-ficação, ou seja, 
compreendiam eles que, no mistério de Jesus estava sub-
escrito que a humanidade se plenificaria. Deste modo a 
humanização já começada alcançará níveis inimagináveis. 
 Vemos assim que o sentido humano em Cristo se dá 
aos homens pela revelação, pois por Cristo e em Cristo se 
ilumina o enigma humano. Para Brakemeier, o elemento 
antropológico singular, em Jesus, está no evento da 
ressurreição. Isto porque 
 

para cumprir a expectativa do novo ser humano, não 
bastam o exemplo inspirador nem o mutirão em 
favor da causa justa, por mais importante que sejam. 
O ser humano renovado emerge somente em razão 
da libertação do poder da morte.66 

 

Como temos sublinhado, a inquietação do ser 
humano perante sua existência, mostra sua vocação para a 
plenitude. A in-completude do ser humano que ruma para a 
plenitude só poderá sê-la após a morte que rompe com as 
cadeias das limitações humanas. A ressurreição, a 
plenificação é o futuro do ser humano. 

Falar em Jesus como rosto divino e humano, 
explicita que ele é imagem e semelhançavisível de Deus, ao 
passo que o ser humano se torna semelhança de Cristo. 
Deste modo, na economia da salvação Cristo e o ser humano 
são inseparáveis. Esta união roga a idéia de que “não é o 
Verbo que se une à pessoa humana idealizada por Deus, dá-

                                                 
66 BRAKEMEIER, G. O ser humano em busca de identidade: contribuições 
para uma antropologia teológica. São Paulo: Paulus, 2002, p. 34. 
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se o inverso: parte do ser humano querido por Deus (ao qual 
o Verbo se uniu)”.67 

A humanidade foi criada por meio de Cristo. Por 
isso, o Verbo eterno do Pai ao se encarnar, sinalizou ao ser 
humano sua perfeição. Se “todo e qualquer ser humano foi 
feito conforme a imagem de Cristo, o primogênito dentre 
muitos irmãos”68 é factível que o rosto divino de Jesus-
homem é também o que há em potência na humanidade, ou 
seja, o ser humano adâmico atingirá sua perfeição, sua 
plenitude no final tornando-se crístico. Logo, este rosto é o 
modelo pelo qual a humanidade foi feita. 

Considerando que a humanidade de Jesus é o 
caminho de plenitude para a vivência da vocação de todo ser 
humano, o concilio Vaticano II afirmou: “Cristo manifesta 
plenamente Homem ao próprio Homem e lhe descobre a 
sua altíssima vocação”. (GS 22). Nestes termos, Cristo é 
apresentado como modelo na criação. 

Neste processo de plenificação, ou de divinização, a 
corporeidade não pode ser desprezada. Ela é elemento 
constituinte para perceber o que aqui estamos tratando. Jesus 
é rosto divino e humano de Deus, reflexo da humanidade no 
seu todo. O rosto de Jesus, isto é, sua corporeidade é 
evidente em sua missão de desvelar à humanidade na 
economia da salvação. Em seu ministério os sinais “que deu 
da sua missão e da sua dignidade referem-se aos corpos. 
[...]Curou os doentes como para mostrar que o reino de 
Deus e a salvação dos homens estão na realidade concreta 
da saúde do corpo”.69 
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Identificando-se com Jesus o ser humano percebe 
que não tem uma estrutura dualista (corpo-alma), mas que é 
uno e que em sua condição corporal 

 
sintetiza em si os elementos do mundo material, que 
nele assim atinge sua plenitude e apresenta 
livremente ao Criador uma voz de louvor. Não é 
portanto licito ao homem desprezar a vida corporal 
mas ao contrário, deve estimar e honrar seu corpo, 
porque criado por Deus e destinado à ressurreição 
no último dia. (GS 14) 

  
2.1.2 Dimensão do sofrimento no processo de 
cristificação 

 
Contemplando a humanidade de Jesus é possível 

compreender o que significa ser-humano no projeto de 
Deus. Certamente uma das maiores provações que o ser 
humano passa, neste processo de plenificação é a experiência 
do sofrimento. Afinal, como configurar-se a Jesus, caminho 
para a plenitude e que revela o rosto divino do homem, 
tendo que passar pela dor, terrível marca da nossa finitude? 

Torna-se inevitável constatar também que o 
sofrimento é o “lugar dos desamparos mais radicais, o transe 
que prova a fidelidade dos mais amigos”.70 

A dificuldade de compreender-se tendo em 
evidência este elemento da condição humana, vem reforçado 
pela figura de Deus como o ‘grande pai’ que, como diz 
Torres Queiruga, “tudo pode arrumar sem levar em conta as 
condições reais, tendemos a pensar que a ele tudo é possível 
(evitar terremotos ou fazer-nos passar em exames, impedir 
um crime ou curar um complexo...)”.71 

                                                 
70 TORRES QUEIRUGA, A. Recuperar a criação:por uma religião 
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Para o autor acima citado esta expressão é falsa, pois 
a presença de Deus no processo de plenificação, tendo 
Cristo como referência, não pode privar a condição humana 
de sua natureza. No processo do calvário Jesus também 
sofreu, no entanto, o Pai se manteve próximo a ele. Neste 
terrível momento, porém necessário, o Pai em seu imenso 
amor o apoio “para que pudesse enfrentar o inevitável sem 
que o inevitável o destruísse”.72 

A condição humana não deve ser impedimento para 
ver na humanidade de Jesus o rosto divino do homem, 
vocação plena a qual foi chamado, mas motivação, 
respondida como um desafio constante. Todo ser humano, 
identificando-se com Jesus pode contribuir com sua criação 
em processo, potencialmente criada para o infinito. Neste 
intuito, Gesché afirma: “a criatura deverá trabalhar se quiser 
ser mais criada”.73 

Sim. O ver-se em Jesus não pressupõe uma postura 
de passividade onde reina a regularidade das leis e suas 
inevitáveis conseqüências, como propunha Isaac Newton 
em suas teorias físicas. Em termos populares é ‘deixar como 
está para ver como fica’. Por certo que este não é um axioma 
que se faz verdadeiro no processo de cristificação do ser 
humano nem no processo de maturidade do vocacionado ao 
presbitério. 

É preciso ter presente a expressão, aqui já 
mencionada: Jesuso rosto divino do homem, Jesus rosto 
humano de Deus. Em nós, isto se compreende em um 
movimento de tensão entre o finito e o infinito, como um 
movimento adâmico e crístico.  

 
Assim sendo, o ser humano não está mais 
condenado seja à antiga e alienadora mimesisda 
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natureza; seja a um entendimento auto-referencial de 
si mesmo, com o risco de tautologia; seja a uma 
tentativa culpabilizadora de extorsão prometéica dos 
deuses; seja a um comportamento repetitivo e 
simplesmente reprodutor. Ele é criado criador, pois o 
próprio princípio que preside a sua instauração no 
ser o quer assim e o coloca aí como em sua própria 
vocação e definição.74 

 
Este movimento criador assume o Cristo como 

referência, como espelho daquilo que a humanidade deve 
ser, pois sendo mediador da salvação ele se constitui também 
mediador da criação. Por isso, ao se dignar assumir nossa 
humanidade, deu-nos a oportunidade de participarmos da 
sua divindade e assim podermos retomar a comunhão 
rompida com o pecado. Esta dinâmica, quando vivenciada, 
insere o candidato ao presbitério na compreensão de que a 
santificação que lhe é pedida enquanto cristão é alcançada a 
medida em que se é inserido na vida de Cristo, ou seja, à 
medida que se desencadeia o processo de cristificação, de 
plenificação humana. 

Tudo isto se dá num constante processo histórico 
que não se finaliza na história, pois se torna meta-histórico. 
Certamente a dificuldade de vivenciar este caminho rumo a 
eterna plenitude esta no desconcerto e no desequilíbrio em 
viver o já e o ainda não. Em termos pragmáticos, “a eterna 
desobediência de querer antecipar o ser ‘como Deus’ faz na 
verdade grandes coisas [...], mas cria – não só 
inconscientemente – males para si [...] e o ser humano 
percebe-se um ser nu”.75 
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2.2 Ser-Humano em Cristo: retomando a comunhão 
 
 Todo batizado é chamado à vida de comunhão, por 
isso até a fraqueza humana se torna um espaço kairológico. 
O futuro presbítero, com mais afinco, deve ter este desejo 
vivo em si, uma vez que, pelo sacramento da ordem se 
tornará instrumento vivo do sacerdócio eterno de Cristo. O 
concílio nos ensina que “pelo sacramento da Ordem, os 
presbíteros são configurados a Cristo Sacerdote como 
ministros da Cabeça, para a construção e edificação do seu 
Corpo, que é a Igreja” (PO 12). 
 A encarnação de Jesus já nos remete a dimensão de 
comunhão. Em Hebreus, a encarnação é signo do ápice da 
comunhão de Deus com os homens, iniciada desde a 
formação do povo de Israel:  
 

Muitas e vezes e de modos diversos falou Deus, 
outrora, aos Pais pelos profetas; agora, nestes que 
dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, 
a quem constitui herdeiro de todas as coisas, e pelo 
qual fez os séculos (Hb 1,1-2). 
 

 A expressão de João, “o Verbo se fez carne”, 
personifica em totalidade a dimensão de comunhão entre 
Deus e os homens.  

 Também Jesus, num de seus ensinamentos, 
sabiamente respondeu àqueles que tinham uma visão 
reducionista e exclusivista de comunhão: “quem não esta a 
meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo, 
dispersa” (Lc 11, 23). Isto porque o anúncio de Jesus foi de 
comunhão. A prece no Getsêmani, foi também de 
comunhão:  

 
como tu, Pai, estas em mim e eu em ti, que eles 
estejam em nós, para que o mundo creia que tu me 
enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste para que 
sejam um, como nós somos um: Eu neles e tu em 
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mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que 
o mundo reconheça que me enviaste e os amaste 
como amaste a mim. Pai, aqueles que me deste quero 
que, onde eu estiver, também eles estejam comigo 
(Jo 17, 21b-24b). 

 
Sua elevação na cruz também foi ato de comunhão e 

isto vemos nos lábios do Senhor: “e, quando eu for 
levantado da terra, atrairei todos a mim” (Jo 12,32). 
 A comunhão do ser humano com Deus, com a 
natureza, com o outro e consigo mesmo é ferida pela 
desobediência de Adão. É por ele que o pecado entrou no 
mundo. Assim, pela “obediência daquele que era semelhante 
na carne de pecado voltaram a justificação e a justiça para 
todos (Rm 5,17-18), e por elas a superabundância da graça 
para a vida eterna (Rm 5,21)”.76 

O homem não foi criado para ser pecador apesar de 
ter pecado. O documento conciliar, Lumen Gentium nos 
mostra, que a finalidade de todo cristão é a santidade: “todos 
os fieis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados 
à plenitude da vida Cristã e à perfeição da caridade” (LG 40). 
No entanto, “a liberdade sua envolve até mesmo a 
capacidade de poder pecar. Na história, por revelação de 
Deus sabe-se que toda humanidade esta em pecado e desde 
o início vive em contexto de pecado”.77 
 Perante tais afirmações podemos concluir que as 
pessoas estão em pecado, mas na sua essência não são 
pecadoras. O ser humano criado por Deus é potencialmente 
santo, pois foi criado já em processo para a plenitude e por 
isso chamado a uma união com o Criador. 
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 Dado a condição de pecado, segundo a escritura, o 
retorno a comunhão é fruto da bondade de Deus e da 
disponibilidade humana de Maria em gerar o Cristo. Deste 
modo a humanidade recuperou sua dignidade original que é 
viver a comunhão dos filhos de Deus. 
 O ser humano retoma sua comunhão em Cristo, 
segundo Durrwell, por um ato de solidariedade de Deus por 
meio de um inocente que “não conhecera o pecado, Deus o 
fez pecado por causa de nós, a fim de que, por ele, nos 
tornemos justiça de Deus” (IICor 5,21). 
 O sentido último da justificação é em favor dos 
homens, pois “ele nos arrancou do poder das trevas e nos 
transportou para o Reino do seu Filho amado, no qual temos 
a redenção – a remissão dos pecados” (Col 1,13). 
Reerguendo-nos ele nos insere na vida de comunhão com 
santos, como rezamos no nosso Creio Apostólico. 
 Portanto, tendo Jesus passado de uma carne 
semelhante àquela de pecado, como nos diz o apóstolo dos 
gentios, à existência no Espírito, ele passou e nos conduz da 
servidão da lei à liberdade de filhos. Deste modo quando nos 
unimos na fé a Jesus nos beneficiamos, em comunhão, da 
redenção por ele realizada. 
 
2.2.1 Comunhão dos santos é comunhão cristã 
 
 O ato salvífico de Jesus que insere o ser humano na 
comunhão dos santos não é um fato passado, em favor dos 
antepassados e contemporâneos de Jesus. Se assim o fosse 
estaríamos excluídos de tal comunhão rogada por Jesus: 
“não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua 
palavra crerão em mim” (Jo 17,20).  

Destarte não só aqueles se beneficiaram da 
comunhão salvífica, mas nós também somos inseridos neste 
contexto, porquanto ela é uma realidade permanente em 
Cristo que nos dá acesso a esta realidade uma vez que somos 
“em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria 
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proveniente de Deus, justiça, santificação e redenção” (ICor 
1,30). 
 Nesta dinâmica, todo aquele que é chamado ao 
sacerdócio tem como missão, promover, em Cristo, a 
comunhão, facilitada por sua vez na maturidade ou plenitude 
que conduz o vocacionado a uma maior liberdade em prol 
dos outros. 
 O processo de cristificação, que tratamos 
anteriormente, nos insere cada vez mais nesta dinâmica de 
comunhão, fazendo-nos menos carne e mais espirituais (cf. 
I Cor 2,15). 
 

O Espírito, que é a lei do Novo Testamento, 
concede-lhes o dom de ser e viver como ele mesmo 
é, isto é, em comunhão. Eles são incorporados em 
Cristo, pelo poder criador do Espírito (ICor 12,13) 
que, ‘morto para a carne’, tornou-se ‘espírito 
vivificante’ (ICor, 15,45).78 

 
Nas palavras de Jesus, “aquele que acha a sua vida, a 

perderá, mas quem perde sua vida por causa de mim, a 
achará” (Mt 10,39), vemos que, embora a salvação seja 
individual, ela é resultado de um longo processo de 
comunhão, pois ou nos salvamos em comunhão ou nos 
condenamos sozinhos ou em guetos. Deste modo, a 
comunhão dos santos acima referida, é uma comunhão de 
pessoas que mutuamente se pertencem em Cristo. Mais do 
que ser uma comunhão de bens, é uma aliança no Espírito 
Santo. 

O Espírito de comunhão é o mesmo Espírito 
criador. É ele que nos recria constantemente e nos insere na 
comunhão e, o que opera em nós é um reflexo da vida 
trinitária, pois ele é o 

                                                 
78 DURRWELL, F. X. Cristo nossa páscoa. São Paulo: Santuário, 2006, p. 
114. 
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Amor ao mesmo tempo do Pai e do Filho, uma só 
pessoa em duas outras, que as une na indivisibilidade 
de sua pessoa. Ele ainda personaliza Jesus em sua 
humanidade, tornando-o totalmente relacional; e a 
mesma coisa ele faz com os fieis, cada um em sua 
medida.79 

 
2.2.2 Comunhão cristã é comunhão com a 
humanidade 

 
É importante estar atento que a comunhão dos 

santos não é fechada em si ou apenas intraecclesia, mas deve 
estar aberta para que Cristo seja tudo em todos. São Paulo, 
o apóstolo dos gentios, é quem exorta a Igreja a esta 
realidade, pois de igual forma, o mundo não cristão pertence 
a Cristo (cf. Gl. 3,28). 

Ligando esta realidade à nossa vida presente, que 
aguarda ver “o que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca 
ouviram” (ICor 2,9), marcada pela comunhão, ressurreição, 
glorificação e plenificação de Jesus abrimos a novas 
possibilidades de interpretação quanto a ressurreição dos 
filhos de Deus que vivem na tensão do já e ainda-não. Mais 
do que um processo teórico, a marca da ressurreição em nós 
é impressa por um novo modo de viver e de ser. Que  

 
como aconteceu com Jesus, a ressurreição, na 
qualidade de vida resgatada e plenamente vivida, 
reflete sua luz sobre a existência em seu transcurso 
terreno, convertendo essa última, desde já, em vida 
eterna: vida revelada como sendo no presente mais 
forte que a morte, sustentada e acompanhada pelo 

                                                 
79 DURRWELL, F. X. Cristo nossa páscoa. São Paulo: Santuário, 2006. p. 
115. 
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amor criador de Deus, e por isso desde já, apesar de 
tudo, ‘bem aventurada’.80 
 

Por isso que ao lermos atentamente as epístolas 
paulinas, vemos que o grande tema é a páscoa do Senhor 
Jesus que “corrobora a dinâmica da vida criada por Deus: 
tudo é passagem. Da morte para a vida, do pecado para a 
graça, da indiferença para a comunhão, do egoísmo para a 
liberdade”.81 

Deste modo, a expressão última de comunhão para 
os que buscam em Cristo a vida, está em ser repleto do 
Espírito Santo como sua morada e, na comunhão com o Pai 
em Jesus, condição de caminho à plenitude. Assim, para uma 
cotidiana experiência da comunhão em Cristo e como uma 
forma de dar sentido a vida “é preciso ser pobre, sem outra 
segurança que a fé em Deus, a sabedoria que vem da cruz 
(cfICor, 1,21-25)”.82 Este sentido da vida comporta em seu 
âmago o movimento humano de cristificação, caminho 
indicado ao ser humano também para sua humanização, 
elemento central para a vivência coerente do sacerdócio 
ministerial, uma vez que o presbítero é chamado a ser 
homem da comunhão. 

 
2.3 Da hominização à humanização 
 
 Temos observado que o futuro humano, isto é sua 
plenitude, equivale a sua radical e profunda humanização. 
 Como tratamos acima, os santos padres falam que 
há, em toda pessoa aberta à graça, um processo de 

                                                 
80 TORRES QUEIRUGA, A. Repensar a ressureição: a diferença cristã na 
continuidade das religiões e da cultura. São Paulo: Paulinas, 2004, p. 193. 

81 FELLER, V. G. O sentido da salvação: Jesus e as religiões. São Paulo: 
Paulus, 2005, p. 188. 

82FELLER, V. G. O sentido da salvação: Jesus e as religiões. São 
Paulo:Paulus, 2005, p. 192. 
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divinização, de dei-ficação. Esta é a compressão que 
explicitaremos agora pela via da moral. Nela chamamos este 
mesmo processo de humanização do gênero humano. 
 Este processo vale destacar que não é “exclusivo das 
pessoas enquanto individualidades; o crescimento também 
acontece – ou deveria acontecer – também entre 
comunidades ou povos”.83 

O ser humano esta numa constante tensão, portanto 
também o vocacionado, entre o humanizar-se e o des-
humaniza-se. Isto acontece pelo pecado pessoal e social. 
Este movimento de ação e retro-ação no processo do ser 
humano é constante, pois 

 
diante de si a humanidade pode gloriar-se de grandes 
conquistas macro e micro-cósmicas, cientificas, 
técnicas e culturais. Mas deve também reconhecer 
que constrói divisões dês-necessárias que a leva a 
reconhecer certa incapacidade de gerir-se como 
família humana.84 
 

Com estes elementos cria-se uma barreira no 
processo de humanização, historicamente situado, uma vez 
que nem todos são considerados iguais, a começar pelos 
direitos que lhe são negados ou não assegurados. 
 
2.3.1 Humanização na dialética do tempo 
 
 Há sempre uma tentação de esquivar-se das 
realidades humanas pensando ser possível uma experiência 
mais pura de Deus, o que é um grande equívoco. A 
humanização, como caminho para uma verdadeira plenitude, 

                                                 
83 RIBEIRO, H. Ensaio de antopologia cristã: da imagem à semelhança com 
Deus. Rio de Janeiro: Vozes, 1995, p. 133. 

84 RIBEIRO, H. A condição humana e a solidariedade cristã. Rio de Janeiro: 
Vozes, 1998, p.240. 
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pede ao ser humano não um desvio da temporalidade e 
historicidade, mas pelo contrário, que ela seja assumida. 

Uma autêntica formação presbiteral passa por um 
real contato com a vida. Por isso o processo de humanização 
vivenciado no seminário, partindo da hominização, isto é, do 
que constitui o ser humano em sua natureza, possui um 
caráter existencial, pois se dá num contexto histórico e 
cultural.  

O tempo, enquanto categoria que assegura a 
condição da vida humana ganhou relevância, sobretudo no 
século XX. Tratando desta categoria, M. Vidal expressa que 
“o homem não somente vive ‘em’ o tempo; o homem ‘é’ 
temporal. É um ser histórico, com todos os elementos que a 
temporalidade comporta para a vida da pessoa”.85 

Esta temporalidade é passível de diversas análises e 
mais variadas perspectivas. Sem nos alongarmos nisto 
podemos pontuar que uma primeira forma de perceber a 
temporalidade humana é no prisma existencial. “Seguindo a 
terminologia de Heidegger, a temporalidade é um 
existencial”.86 

Dado a indicação do título que estamos tratando, 
torna-se claro que sem um projetar e projetar-se, a pessoa 
deixa de viver. Deste modo o dasein de Heidegger como 
aquele que esta aí, que esta presente, que existe como 
realidade dada, distendida e estática é 
“fenomenologicamente repassado de temporalidade em sua 
estrutura mais intima”.87 De igual modo o sujeito, numa 
compreensão heideggeriana, tem a consciência de si  

 

                                                 
85 VIDAL, M. Moral de atitudes: moral fundamental. São Paulo: Santuário, 
1974, p.159. 

86 VIDAL, M. Moral de atitudes: moral fundamental. São Paulo: Santuário, 
1974, p 174. 

87 VIDAL, M. Moral de atitudes: moral fundamental. São Paulo: Santuário, 
1974, p 160. 
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como realidade no mundo e como realidade 
comunitária, é a consciência de um projeto vital, 
sempre atirado para o futuro, auto-realizando-se. É 
também a consciência de uma realidade ‘sempre já’ 
encravada noutra; ‘lançada no mundo’. O homem 
deixaria de viver se deixasse de projetar.88 
 

Uma outra forma é considerá-la “desde a análise da 
‘estrutura empírica da vida humana”.89 Apresentando esta 
perspectiva, M. Vidal sublinha que o tempo é parte da 
estrutura humana de forma empírica, ou seja, é nela que 
ocorre a vida humana. Portanto, a temporalidade, espaço 
onde ocorre a humanização, se reveste de forma diversa 
desde a idade e condições sócio-culturais, religiosa, política, 
econômica, etc. Por isso o tempo, espaço de humanização é 
marcado por fontes históricas que faz o processo não ser 
apenas subjetivo, mas também alienado a fatores externos e 
objetivos. 

Por este motivo, a formação do presbítero não pode 
lhe considerar uma tabula rasa, como outrora muito se 
acreditou, mas sim como seres históricos que trazem, em seu 
bojo, as mais variadas experiências de vida. 

Assim, envolto à dinâmica da hominização à 
humanização, temos as variações históricas e o ritmo da 
humanidade. Este processo é um condensar de elementos 
temporais como “sucessividade [...], caráter de 
acontecimentos [...], o sentido de ‘constituir a vida [...], o 
caráter dramático”90 e de elementos inerentes a vida humana 
como “mundaneidade, corporalidade, sistema afetivo da 
sensibilidade, interação da viça biográfica e de seu substrato 

                                                 
88 VIDAL, M. Moral de atitudes: moral fundamental. São Paulo: Santuário, 
1974, p 160. 

89 VIDAL, M. Moral de atitudes: moral fundamental. São Paulo: Santuário, 
1974, p 160. 

90 VIDAL, M. Moral de atitudes: moral fundamental. São Paulo: Santuário, 
1974, p 160. 
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biológico, as formas sociais reais”.91 A vivência do tempo é 
marcada pela diversidade e intensidade. 

Como o Verbo se fez carne e se humanizou, a 
categoria do tempo é imprescindível ao cristão, portanto ao 
vocacionado. A historicidade e temporalidade fazem parte 
deste processo – basta evocar que a revelação e a salvação 
não são compreendidas de forma atemporal. Assim o cristão 
que possui como meta humanizar-se, precisa ser entendido 
na tríplice dimensão do tempo, ou seja, passado, presente e 
futuro. 

 
A consciência que o homem tem de si mesmo 
enquanto ser temporal se apresenta diante dele como 
um projeto. O homem sente-se lançado até o futuro 
para uma auto-realização; vive no presente como 
uma situação na qual se sente ‘arrojado’ e na qual 
precisa de um grande arrojo para realizá-la e de uma 
grande coragem para poder vivê-la desde dentro.92 
 

Partindo da hominização, ou seja, o ser humano com 
categorias fundamentais dadas tais como: racionalidade, 
historicidade, subjetividade, interioridade, ipseidade, 
autonomia, existência, historicidade, linguagem, ruma à 
humanização. Esta se constitui no interior daquela com um 
caráter ôntico e ético. O processo de humanização, se dá 
como já explicitamos, num contexto histórico onde assumir-
se é conscientizar-se de sua própria condição como ponto de 
partida. Elemento fundamental para não haver presbíteros 
esquizofrênicos e descolados de sua realidade vivencial. 
 

                                                 
91 VIDAL, M. Moral de atitudes: moral fundamental. São Paulo: Santuário, 
1974, p 160. 

92 VIDAL, M. Moral de atitudes: moral fundamental. São Paulo: Santuário, 
1974, p 163-164. 
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2.3.2 A Consciência no processo de humanização 

 
O processo de humanização na história se dá pela 

formação de consciência, sobretudo crítica e autocrítica, 
tornando a pessoa um agente ‘da’ e ‘na’ história. Perante esta 
temática, Antonio Moser e Bernardino Leers sugerem que 
conscientizar é humanizar. Aqui somos questionados acerca 
da importância de uma formação presbiteral adequada e 
integrada, que mais do que conteúdos deve levar à vida. 
Tema que desenvolveremos adiante. 

Lançando um olhar na história, lemos que o termo 
conscientizar possui (de modo particular no Brasil) um 
caráter pedagógico, místico e perturbador. No contexto do 
Brasil, conscientização e pedagogia se encontram com a 
chamada ‘educação de base’. “Esta não visa a simples 
alfabetização, mas o despertar de uma nova consciência 
social que possibilite a transformação profunda das pessoas 
e da própria sociedade”.93 

A conscientização como processo para humanização 
assume formas diferentes,  

 
para uns ela será uma forma de ‘integração’ das 
massas marginalizadas no seio da sociedade 
existente. Para outros, a conscientização deverá ser 
o caminho mais rápido e mais eficaz para a 
transformação radical da sociedade. Essa segunda 
concepção, dos ‘libertadores’, quer ver o próprio 
povo como sujeito de um novo modelo social.94 

 
 A conscientização, que sugere mudanças pessoais e 
estruturais como forma de humanização da hominização, 

                                                 
93 LEERS, B.; MOSER, A. Teologia moral: impasses e alternativas. Rio de 
Janeiro: Vozes, 1987, p. 147. 

94 LEERS, B.; MOSER, A. Teologia moral: impasses e alternativas. Rio de 
Janeiro: Vozes, 1987, p. 147. 
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tem a pessoa como centro do nó de relações, por isso 
medidas apenas paliativas não humanizam eficazmente, 
podem ao máximo, abrir perspectivas. A eficácia necessita 
de um processo que começa quando se descobre o 
significado da existência humana no mundo. Por isso, uma 
hominização (ser humano dado) em processo de 
humanização é aquela que consegue “interpretar sua própria 
existência na época e circunstância histórica em que vive”.95 
Condição para termos presbíteros realmente inseridos na 
realidade da vida. 
 Deste modo, o ser humano passa gradual e 
processualmente a ser fonte de valores. De modo exclusivo, 
um dos valores base da pessoa é a dignidade humana. Com 
isto afirmamos que o sujeito da ação moral é o próprio ser 
humano. 

Em tópicos anteriores falávamos da divinização, aqui 
da humanização. Em ambos queremos frisar um mesmo e 
único movimento,a busca da maturidade e plenitude 
humana. Frisamos, mesmo e único movimento, para não 
assumirmos, mesmo que indiretamente, uma compreensão 
dualista, onde divinização é espiritual e humanização é 
corporal. Cremos e vemos o ser humano como unidade 
total, constitutiva e funcional. Isto nos permite proclamar 
que “o sujeito moral é o homem todo: concorre o homem 
integral e se expressa o homem total. Um comportamento 
terá maior ou menor densidade moral na medida em que seja 
expressão da pessoa (visão personalista da moral antes que 
uma visão objetivista)”.96 

A pessoa se torna, temporalmente sujeito moral que 
busca humanizar e humanizar-se desde o momento que, 
conscientemente, possui uma opção fundamental. Esta 

                                                 
95 LEERS, B.; MOSER, A. Teologia moral: impasses e alternativas. Rio de 
Janeiro: Vozes, 1987, p. 149. 

96 VIDAL, M. Moral de atitudes: moral fundamental. São Paulo: Santuário, 
1974, p 138. 
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opção “é a decisão pela qual a pessoa determina livre e 
radicalmente sua relação para com o fim último, à medida 
que dispõe inteiramente de si mesma”.97 Esta decisão emerge 
de forma implicativa no comportamento vivencial de cada 
sujeito. 

A posição que o sujeito vai assumindo, tendo diante 
de si uma meta a ser atingida em prol da humanidade própria 
e coletiva, é arraigada com um conteúdo ético e moral. Este 
crescendumse dá num processo dialético de adaptação histórica 
da hominização e da autodescoberta. A soma destes dois 
elementos resulta numa posição ética em que emerge a 
humanização. Deste modo  

 
pode-se dizer que a gênese da consciência moral se 
realiza mediante os mesmos processos com que se 
constitui o ‘ser psicossocial’ do homem. Tais 
processos são de ordem tríplice: de consistência 
(mediante os quais se edifica o ‘sujeito’), de abertura 
(mediante os quais se constitui a ‘relação’) e de 
objetivação (mediante os quais o sujeito relacionado 
‘se encarrega da realidade’).98 
 

A opção fundamental, certamente pode ser aferida 
como expressão mais relevante da responsabilidade moral. 
Dela advém o comportamento moral. A antropologia cristã 
propõe que o processo de humanização pessoal e estrutural 
se caracterize com compromisso e empenho social de 
“libertação da liberdade de toda opressão como meio 
extraordinário e histórico, pelo qual cada pessoa vai 
encontrando a liberdade para a vida em comunhão, que é a 
vocação humana fundamental”.99 

                                                 
97VIDAL, M. Moral de opção fundamental e atitudes. São Paulo: Paulus, 1999, 
p. 150. 

98 VIDAL, M. Para conhecer a ética cristã.  São Paulo: Paulinas, 1993, p. 94. 

99 RIBEIRO, H. A condição humana e a solidariedade cristã. Rio de Janeiro: 
Vozes, 1998, p.241. 
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Assim, voltamos a atenção para Jesus Cristo, modelo 
de humanidade que conduz-nos na diligência da imagem à 
semelhança de Deus. Nele, a Igreja se inspira para propor 
um humanismo que seja integral e solidário a fim de romper 
uma nova ordem “social, econômica e política, fundada na 
dignidade e na liberdade de toda a pessoa humana, a se 
realizar na paz, na justiça e na solidariedade” (CDSI 19). 

Este humanismo tem espaço se cada homem e 
mulher, bem como as comunidades e sociedades souberem 
cultivar virtudes e valores morais. Assim se compreende a 
relevância em assimilar o anúncio do Reino de Deus, uma 
vez que o processo de humanização, na ótica cristã, se dá 
pela constante assimilação da humanidade de Jesus Cristo à 
nossa humanidade. 

 
2.4 De imagem a semelhança 
 
 O processo de humanização pode ser também 
entendido como processo de assemelhamento do ser 
humano a Deus de quem herdou na criação, a imagem, como 
nos dizem os padres da Igreja. 

Temos visto que, para falar do ser humano numa 
perspectiva teológica, se fazem necessários alguns critérios. 
Aqui queremos destacar dois que nos ajudarão a 
compreender esta dialética do ser humano em relação a Deus 
que o faz transitar de imagem a semelhança. 
 O primeiro critério é a historicidade do ser humano. 
A historia é, por excelência, o local onde acontece a vida 
humana. É o “espaço territorial, político e cultural, que 
caracterizam a existência humana”.100Nestes espaços, as 
ações humanas se sucedem em tempo cronológico e também 
kairologico. 

                                                 
100 GONÇALVES, P.S.L.; TRANSFERETTI, J. Teologia na pós-
modernidade: abordagens epistemológica, sistemática e teórico-pr-atica. 
São Paulo: Paulinas, 2003, p. 257. 
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 Na história, o ser humano defronta-se com sua 
capacidade de alteridade, de trabalhar e também de 
transcender. Alem disso, ele se confronta com sua “condição 
de fragilidade, de demência, de estar destinado para a morte, 
na qual vê seu limite histórico”.101 
 Compreender a historicidade e a fé revelada em 
consonância entre si, permite-nos perceber que a relação de 
Deus com o ser humano é de comunicação. 
 Um outro critério é a trancendentalidade do ser 
humano. Podemos entendê-la como a abertura humana à 
graça divina. Nesta abertura, Deus age de modo a chamar o 
ser humano ao diálogo, ao passo que a atitude primeira do 
ser humano é “escutar a palavra divina e, assimilando-a, 
assumir a responsabilidade de desenvolver horizontalmente 
a graça de Deus”.102 
 Neste processo dialético de horizontalidade 
(historicidade) e verticalidade (trancendentalidade) o ser 
humano vai se tornando homem novo.  
 O objetivo de refletirmos acerca do ser humano que 
vive em processo de imagemà semelhança pode ser 
encontrado nas palavras de dom Helder Câmara  
 

A meta por alcançar é a de um ser humano livre e 
consciente, numa progressiva libertação de mil 
servidões, para que possa crescer sua liberdade 
fundamental: ser livre até poder libertar-se de si 
mesmo e poder dar-se aos outros.103 
 

                                                 
101 GONÇALVES, P.S.L.; TRANSFERETTI, J. Teologia na pós-
modernidade: abordagens epistemológica, sistemática e teórico-pr-atica. 
São Paulo: Paulinas, 2003, p. 237. 

102 GONÇALVES, P.S.L.; TRANSFERETTI, J. Teologia na pós-
modernidade: abordagens epistemológica, sistemática e teórico-pr-atica. 
São Paulo: Paulinas, 2003 , p. 260. 

103FLORES, A. V. Antropologia da libertação latino-americana. São Paulo: 
Paulinas, 1991, p. 133. 
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 Desde esta perspectiva podemos compreender que 
não se trata de esperar por um homem escatológico, mas sim 
de um homem novo desejado dentro da história, constituído 
presbítero por amor a Deus e em favor dos homens e das 
mulheres. 
  
2.4.1 Compreensão dos termos 

 
Entre estes termos que por hora tratamos, a saber, a 

imagem e semelhança, há compreensões divergentes. Há 
quem compreende este binômio como sinônimo – estes são 
os que se restringem ao contexto bíblico hebraico. Por outro 
lado há quem compreenda como termos distintos – 
referimo-nos aqui aos que se baseiam na compreensão 
patrística, grega e latina. Esta, ao introduzir a conjunção ‘e’104, 
favorece a distinção de significado. 
 Na bíblia, mais precisamente no Antigo Testamento, 
não se reproduz discursos ou reflexões sobre estes termos, 
eles apenas são apresentados. Segundo H. Ribeiro, para o 
povo de Israel e para os profetas este simbolismo estava 
claro. Mais do que Deus ser visto como antromorfo é o ser 
humano que se assemelha a Deus. O ser humano é um 
teóforo. 

                                                 
104 “Muitos consideram o termo imagem e semelhança como 
correspondentes entre si (gunkel, Schmidt), ou complementares que se 
intensificam (Wilbert, Von rad), ou como atenuantes que se corrigem 
(Jacob, Kittel). [...] O texto grego (a Septuaginta) e o latino (a Vulgata), 
introduziram entre os dois termos a conjunção ‘e’ que favorece a 
distinção de significados, possibilitando critérios interpretativos, 
sobretudo na teologia patrística e medieval”. RIBEIRO, H. Ensaio de 
antropologia cristã: da imagem à semelhança com Deus. Rio de Janeiro: 
Vozes, 1995, p.108. 
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 Clemente de Alexandria105, citado por Ribeiro, foi 
quem primeiro levantou esta discussão sobre a distinção dos 
termos. Disse ele: 
 

não é assim que, segundo a interpretação de alguns 
dos nossos, o ser humano recebeu imediatamente, 
dede o seu nascimento, a imagem (eikon), e que mais 
tarde à medida que se torna perfeito acolhe em si a 
semelhança (homoiosis)?106 
 

  Na tradição patrística isto foi muito discutido. Na 
verdade o que se buscava definir eraque o termo imagem de 
Deus fazia com que não só o ser humano estivesse em 
relação a Deus, mas que também Deus se auto-referisse ao 
ser humano. Esta antropologia da imagem de Deus aponta 
para uma cristologia, pois insinua que há no ser humano o 
rosto desvelado de Deus. É como uma proto-encarnação de 
Deus no ser humano. 
 Este discurso é compreensível, pois sabemos que 
para uma boa e salutar compreensão do ser humano como 
plano de Deus, recorremos a figura de Cristo, rosto de Deus 
e do homem. 
 O termo semelhança já indica uma outra dimensão. 
Abstratamente é uma postura qualitativa que se encontra na 
imagem: uma relação ética entre imagem e modelo, portanto 
um processo. 
 Discutimos aqui, portanto, que o “ser humano foi 
criado à imagem e semelhança de Deus, em Cristo, para 
tornar-se semelhante a Deus pelo Espírito”.107 Em Jesus 

                                                 
105 CLEMENTE de Alexandria. StromataII, 22,131,6. Citado por 
RIBEIRO, H. Ensaio de antropologia cristã: da imagem à semelhança com 
Deus. Rio de Janeiro: Vozes, 1995, p. 108. 

106 RIBEIRO, H. Ensaio de antropologia cristã: da imagem à semelhança com 
Deus. Rio de Janeiro: Vozes, 1995, p. 175. 

107 RIBEIRO, H. Ensaio de antropologia cristã: da imagem à semelhança com 
Deus. Rio de Janeiro: Vozes, 1995, p. 174. 
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histórico, podemos visualizar este processo, se assumimos a 
perspectiva de que o caminho humano de Jesus foi um 
processo histórico de adesão à humanidade e de entrega filial 
ao Pai. A este processo, damos o nome de assemelhamento 
processual do humano a Deus. Um caminho histórico e 
transcendental. 
 Só a encarnação/ressureição, manifestará em 
plenitude o significado do que é ser imagem e semelhança de 
Deus. Deste modo, o “homem-perfeito que estava na mente 
de Deus, não é hoje o ser pessoalmente assumido pelo 
Verbo, mas a humanidade, isto é, a humana carne, assumida 
pela glória do Verbo”.108 Sintetizando a idéia de que em 
Cristo, Deus e ser humano vêem um mesmo projeto de 
humanidade, o concilio Vaticano II disse: “Cristo manifesta 
plenamente Homem ao próprio Homem e lhe descobre a 
sua altíssima vocação”(GS 22). 
 Este princípio, nós podemos aplicar a todo ser 
humano, e por conseqüência a todo vocacionado ao 
presbiterato, pois a adesão e a entrega obedencial ao Pai, na 
ação do Espírito Santo, vai permitir a pessoa um percurso de 
amadurecimento aonde ela vai processualmente se 
assemelhando a Deus, pois toda pessoa é capaz de Deus. 
Este crescimento do ser humano, embora individual, não se 
dissocia do social, pois uma opção e identificação crescente 
a Deus pressupõem abertura ao outro, requer comunhão 
humana. 
 
2.4.2 O ser humano é capax Dei 
 
 O processo de assemelhamento do ser humano, 
portanto do vocacionado à Deus na diligência de imagem à 
semelhança em prol de uma plenificação, revela que ele fora 
criado “capax Dei”. Assim, de modo concreto podemos dizer 

                                                 
108 RIBEIRO, H. A condição humana e a solidariedade cristã. Rio de Janeiro: 
Vozes, 1998, p. 242. 
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que o ser humano, imagem de Deus irá progressivamente, 
por um processo de adesão crescente, participar do status a 
que foi designado, entrar na vida de Deus, na sua glória. 
Conquanto, compreendemos o ser humano deste modo, 
assim como H. Ribeiro também expressou: “nem perfeito 
nem imperfeito, mas com capacidade de se tornar perfeito, 
pelo uso da liberdade, relações fraternais e docilidade de 
espírito”.109 
 Este processo humano de assemelhar-se ao divino 
não se dá com uma adesão simples, natural e pacata. É uma 
opção permeada de tensões. Primeiro, por se tratar de uma 
decisão, como já argüimos ao tratar da opção fundamental. 
Nela ou o ser humano opta por Deus ou contra Deus, pois 
a dúvida e a não-opção há algum lugar também levará a 
pessoa. Sobre isto falou são João em Apocalipse “Oxalá 
fosses frio ou quente! Assim, porque es morno, nem frio 
nem quente, estou para te vomitar de minha boca” (Ap. 3, 
15b-16). Em outras palavras, ou optamos por Deus ou 
contra Deus, a indecisão cria náusea, tema aprofundado 
pelos filósofos como adjetivo de vida sem sentido. 
 Aderir ou não a este processo é uma decisão 
necessária a ser tomada na formação presbiteral. Sem dúvida 
os atrativos para o mal, para o fechamento serão sempre 
mais constantes e fortes. São João na sua primeira epístola 
diz: “Deus é luz e Nele não há treva alguma” (IJo 1,5b), isto 
é, quanto mais nos aproximamos de Deus mais vemos nossa 
fortaleza e nossa fraqueza, mais percebemos o que nos 
rodeia. É o que o povo em sua sabedoria expressa ao dizer, 
‘parece que quanto mais eu rezo, mais tentação aparece’.  
 A trajetória do assemelhamento será perene. 
Nenhum ser humano ficará num determinado momento 
maduro. Esta é a nostalgia dos que se empenham em refletir 
e aprofundar esta dimensão do mistério humano e divino. 

                                                 
109 RIBEIRO, H. A condição humana e a solidariedade cristã. Rio de Janeiro: 
Vozes, 1998, p. 243. 
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Nossa tristeza é saber que ainda não somos santos – é a 
primeira impressão que temos. Foi esta a exclamação de 
Leon Bloy ao perceber que este processo não finda. Perante 
tal constatação há, na verdade um paradoxo, é tristeza por 
não sermos, mas alegria por estarmos a caminho. O 
crescimento e aperfeiçoamento humano é uma dimensão 
universal, é a semente do eterno a germinar em nós. Nesta 
perspectiva, disse Clemente de Alexandria110, citado por 
Ribeiro diz: “não é assim que, segundo a interpretação de 
alguns dos nossos, o ser humano recebeu já no seu 
nascimento a imagem (eikon) e que mais tarde, à medida que 
se torna perfeito, acolhe em si a semelhança (homoiosis)”.111 
 Já Tertuliano112, citado por Ribeiro, na sua Exortação 
a Santidade, recordava que “A vontade de Deus é que vós 
vos santifiqueis. Ele quer que nós, sua imagem, nos 
tornemos também sua semelhança, a fim de que sejamos 
santos, como ele é santo”. E num outro trecho acrescentava: 
“aquele que antes havia sido feito à imagem de Deus adquire 
também a semelhança com ele – a imagem é vista na forma 
(efígie) – a semelhança na posse da eternidade”.113 
 A pessoa é capax Dei. Por esta forma coloca-se em 
processo de assemelhamento ao Criador. O fato é que o 
tema que aqui estamos abordando pode levantar a questão: 
em última instância, assemelhar-se a Deus, desumaniza ou 
eleva à plenitude humana? 

                                                 
110 CLEMENTE de Alexandria. StromataII, 22,131,6. Citado por 
RIBEIRO, H. Ensaio de antropologia cristã: da imagem à semelhança com 
Deus. Rio de Janeiro: Vozes, 1995, p. 108. 

111 RIBEIRO, H. Ensaio de antropologia cristã: da imagem à semelhança com 
Deus. Rio de Janeiro: Vozes, 1995, p. 175. 

112 TERTULIANO. De exort. cast. 1,3. Citado por RIBEIRO, H. Ensaio 
de antropologia cristã: da imagem à semelhança com Deus. Rio de Janeiro: 
Vozes, 1995, p. 115. 

113 RIBEIRO, H. Ensaio de antropologia cristã: da imagem à semelhança com 
Deus. Rio de Janeiro: Vozes, 1995, p. 176. 
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 Esta questão tem sua razão de ser quando referida, 
sem reflexão, as palavras divinização e santificação, termos 
dos padres gregos e latinos. Ao longo da história as inúmeras 
mutilações e acréscimos ao real significado destes termos 
conduziram a formulação desta problemática. 
 No entanto, rompendo a barreira da palavra e 
aprofundando seu significado percebemos que santificar-se 
ou divinizar-se são expressões correspondentes ao que hoje 
chamamos de humanização plena ou plenitude humana. 
 Uma vez que ambos os termos tratam do 
crescimento humano, a plenitude,divinização e santificação 
se tornam o projeto dos filhos do oitavo dia, uma vez que 
recebem do ressuscitado a saudação “Shalom”, que como 
sabemos, 
 

ésaudação que comunica uma paz completa, resumo 
de tudo de bom que Deus quer oferecer quando faz 
aliança com o povo. O termo aparece na Escritura 
239 vezes e abrange muitos significados: bem-estar, 
felicidade, saúde, segurança e relações sociais 
equilibradas; harmonia consigo mesmo, com o 
próximo e com Deus. Não é só o contrário de 
violência e ódio, é a vida como ela deve ser.114 

 
 O ser humano, a caminho da divinização ou 
plenitude, vai progressivamente percebendo que o conceito 
de ser pessoa se identifica não só com o ser de Deus, mas, 
sobretudo com o agir de Deus que é um agir relacional. 
Deste modo a conclusão é simples: o ser humano, criado 
imagem de Deus para ser sua semelhança só será enquanto 
relação:  
 

teologiada divinização dos Padres, portanto, não é 
outra coisa que o modo de ser pessoal de Deus 

                                                 
114 CONIC. Solidariedade e paz: texto base CF 2005 ecumênica. São Paulo: 
Salesiana, 2005, n. 15. 
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participado ao homem. Em outros termos, não é 
outra coisa que o Ser-Amor, Ser-em-relação de Deus 
participado ao homem por criação e por re-
criação.115 
 

 Este se constitui um dos elementos essenciais na 
reflexão sobre o ser humanoenquanto imagem e semelhança 
de Deus. Todo ser humano é social e transcendente. 
Devemos ter claro esta compreensão, pois não há um ser 
humano que possa se realizar sem estar em relação.  
 Enfim, podemos compreender que a esperança e o 
olhar fixado no horizonte nos lançam ao crescimento, algo 
que o vocacionado e o presbítero não podem perder de vista. 
“Há um jeito de ser bom” é o que Rahim Khan fala a Amir 
no romance Caçadores de Pipas. Sempre há no ser humano 
uma possibilidade de crescimento, de retomada e de 
assemelhamento a Deus desde que, em seu íntimo, em sua 
opção fundamental, persista a opção por Deus que concebe 
a vida como dom, entrega, relação. Espaço onde o ser 
humano se consolida e ruma para sua vocação primeira, a 
santidade. 

                                                 
115 GIBELLINI, R. Perspectivas teológicas para o século XXI. São Paulo: 
Santuário 2005, 236. 



3 
Filhos do “Oitavo Dia” 
 
 
 O título que aqui apresentamos nos reporta ao 
primeiro dia da ressurreição. Foi neste dia, em contato com 
o ressuscitado, que os seus seguidores se apossaram da 
missão de continuadores da obra messiânica. Assim narra 
João: “A paz esteja convosco! Como o Pai e enviou assim 
também eu vos envio. Depois destas palavras soprou sobre 
eles dizendo: Recebei o Espírito Santo[...]” (Jo 20,21-22)  
 Em Hebreus lemos: 
 

porquanto todo sumo sacerdote, tirado do meio dos 
homens é constituído em favor dos homens em suas 
relações com Deus. Sua função é oferecer dons e 
sacrifícios pelos pecados. É capaz de ter 
compreensão por aqueles que ignoram e erram, 
porque ele mesmo esta cercado de fraqueza (Hb 5,1-
2). 
 

Este belo e profundo texto da carta aos Hebreus nos 
insere precisamente na direção que doravante daremos ao 
texto. Nos dois capítulos anteriores falamos dos atributos do 
ser humano e de Cristo com seus respectivos desafios e 
interações. Considerando que o vocacionado é, em primeiro 
lugar, um ser humano e cristão membro do povo de Deus, 
queremos aprofundar esta pertença e inter-relação, 
apontando para a figura do vocacionado ao presbiterato. 

O texto aos Hebreus fala da humanidade daquele que 
é chamado ao ministério. Situando-o, podemos dizer que 
não só a origem do ministro, mas também sua finalidade é 
para a humanidade. Aprofundando ainda mais, percebemos 
que o texto aponta a dimensão da fragilidade humana do 
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ministro, condição para que seja capaz de compadecer-se. 
Dá-nos ainda a direção de que o centro do serviço é a prática 
da misericórdia, atitude de quem se compadece do ser 
humano em sua fragilidade, bem como de toda a sua 
realidade, marcada por situações que o desfiguram em sua 
dignidade. 

O vocacionado ao presbitério é membro da 
sociedade humana e da comunidade eclesial, ambas 
vulneráveis aos movimentos da história. Deste modo, 
podemos afirmar que Deus chama à vocação presbiteral 
homens “a partir de determinados contextos humanos e 
eclesiais, com os quais são mandados para o serviço do 
Evangelho de Cristo” (PDV 5). Por isso, nos capítulos 
anteriores fizemos questão de apresentar o vocacionado, 
inserido na comunidade humana. 

Não obstante, como os presbíteros não estão fora do 
mundo, mas inseridos e vulneráveis a ele (cf. Jo 17, 6-26), 
torna-se necessário perceber quais são as orientações da 
sociedade contemporânea, bem como suas necessidades, a 
fim de se compreender em que ambientes são forjados os 
vocacionados e em que mundo serão inseridos como 
presbíteros amanhã.  
 
3.1 O ambiente do jovem vocacionado 
 

A fim de tornarmos mais visível o ambiente do 
jovem vocacionado, vamos apresentar alguns traços que 
caracterizam o fenômeno da sociedade atual. Tal fenômeno, 
que aqui vamos apresentar brevemente, tem sido até hoje 
causa de desacordos. Há quem o chame de segunda 
modernidade, como uma evolução da modernidade, outros, 
no entanto classificam este fenômeno como pós-moderno, 
acenando para um tipo de superação da fase moderna. Aqui 
não entraremos nesta discussão e convencionaremos chamá-
la de pós-modernidade.  
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Neste período se afirmam questões cruciais como o 
surgimento de novas tecnologias de comunicação e 
informação, a globalização que se solidifica e o consumismo 
crescente, “talvez eclipsando a centralidade convencional da 
produção”.116 

Uma maneira coerente de chegar ao complexo 
sistema que se erige na atualidade é vê-lo numa perspectiva 
macro-histórica no grande movimento da história da 
humanidade. Sempre que há um momento crítico, surgem 
novas perspectivas de conduzir a vida. De tal forma, 
podemos compreender o pós-moderno, grosso modo, como 
uma tentativa de resposta à crise moderna. Na história 
tivemos vários movimentos semelhantes no intuito de 
descobrir soluções às crises históricas. Nesta perspectiva 
podemos analisar o fenômeno pós-moderno como “um 
momento de vida e morte, de fenecimento ou florescimento, 
de resignação cínica ou de esperança realista”.117 

 
3.1.1 Os fundamentos do pós-moderno: figuras (pré)-
pós-modernas 
 
 Para esclarecer as correntes de pensamento presente 
no contexto pós-moderno, torna-se mister um olhar 
panorâmico, ver as raízes e as primeiras luzes de tal 
movimento. Como uma semente a germinar, assim foi o 
pensamento de alguns personagens (pré)-pós-modernos. 
Assinalamos aqui Friedrich Nietzsche (1844-1900), Martin 
Heidegger (1889-1976) e Georg Simmel (1858-1918). 
 Nietzsche anunciou em 1888 que o ‘niilismo esta à 
porta’. Para ele, a verdade era apenas a solidificação de 
antigas metáforas, elas precisam, portanto, serem novamente 
fundidas para se revelarem como crença humana e opinião 

                                                 
116 LYON, D. Pós-modernidade. São Paulo: Paulus, 1998. p. 17. 

117 LYON, D. Pós-modernidade. São Paulo: Paulus, 1998. p. 109. 
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de um grupo. Neste sentido Nietzsche trabalhou para 
mostrar o vazio das esperanças do iluminismo. 

O niilismo é um dos conceitos nietzscheanos que 
mais se aproxima do sentido de realidade fluida e oscilante 
dependente, neste caso, de metáforas. E um dos temas da 
pós-modernidade é exatamente acerca da realidade, falta de 
realidade ou multiplicidade de realidades. Observamos que 
“quando a irrequieta atitude de dúvida da razão moderna se 
volta para a razão em si, o resultado é o niilismo. Quer na 
arte e na filosofia, quer na ciência, a racionalidade é atacada 
pelo niilismo”.118 

Para ele, os sistemas da razão são apenas sistemas de 
persuasão, assim as “pretensões de ter descoberto a verdade 
são desmascaradas como sendo o que Nietzsche chamou de 
‘vontade de poder’”.119 

Um outro ponto notório dele foi a famosa 
proclamação da ‘morte de Deus’. Para alguns ela representa 
a perda de fundamentos filosóficos, para outros o ateísmo. 
Em termos gerais podemos atribuir a tal afirmação a 
impossibilidade da certeza. Entra em cena o oposto da 
certeza científica, o relativismo absoluto, uma vez que 

 
a moralidade é uma mentira, a verdade, uma ficção. 
Tudo o que resta é a opção dionisíaca de aceitar o 
niilismo, de viver sem ilusões ou aparências, e de 
fazer isso com entusiasmo e alegria. A partir disto, a 
diferença entre verdade e erro deixa de existir, sendo 
uma mera ilusão. 

 
 Num sentido pragmático o niilismo de Nietzsche 
pode ser entendido como a postura das pessoas em permitir 
que o mercado organize a vida pessoal, incluindo a interior. 
É a atitude de equacionar tudo como valor de mercado e 

                                                 
118 LYON, D. Pós-modernidade. São Paulo: Paulus, 1998. p. 18. 

119 LYON, D. Pós-modernidade. São Paulo: Paulus, 1998. p. 18. 
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com isso “acabamos buscando respostas sobre o que tem 
valor, honra e mesmo a realidade, no mercado público”.120 

Um outro personagem que acenou o pós-moderno 
foi Martin Heidegger. Este se dedicou mais ao estudo da 
natureza do pensamento humano. Heidegger acompanha 
Nietzsche no interesse pela filosofia da diferença, mas dá um 
passo além com a afirmação de que o Ser e não a verdade é 
que deveria ser o objeto primeiro dos filósofos. Para ele, o 
Ser é anterior a todos os outros seres da terra, inclusive os 
humanos. Heidegger afirma que “o erro dos filósofos, 
incluindo Nietzsche, é focalizar a verdade ao estudar a 
relação entre os seres. Em vez disso, o foco central deveria 
ser sua existência previa”.121 

Para Heidegger, a saída é chegar a um entendimento: 
nem metafísica, nem humanismo, nem tecnologia podem 
servir de base para a vida. Ele expressa esta dimensão de 
chegar como expressão de um ‘entendimento com’ em 
oposição a expressão ‘superar’.  

Posição muito parecida se apresenta na terceira 
figura do pré-pós-moderno, Georg Simmel. A sua posição 
sociológica enfatiza a perda evidente de significado no 
mundo moderno industrial. É uma perda que para ele 
apontava, entre outras coisas o 

 
declínio do Cristianismo. Ele considerava os 
movimentos contemporâneos como o socialismo na 
política ou o impressionismo na arte como a 
resposta a uma necessidade sentida de um ‘objeto 
final’ na vida, ‘acima de tudo o que fosse relativo, 
acima do caráter fragmentário da existência humana. 
122 
 

                                                 
120 LYON, D. Pós-modernidade. São Paulo: Paulus, 1998. p. 19. 

121 LYON, D. Pós-modernidade. São Paulo: Paulus, 1998. p. 20. 
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 Na sua compreensão, as experiências sociais da 
modernidade foram sentidas de maneira especialmente 
intensa, nas grandes cidades em crescimento e na economia 
monetária. Além disto ele tratou também da autonomia da 
esfera cultural. Esta tem de forma objetiva, segundo ele, de 
forma militante, ido contra a vida, por exemplo, o 
matrimônio que se torna algo opressor ou mesmo a religião 
que perde contato com crenças e se dissolve em misticismo. 
 Perante a breve exposição podemos ver, mais 
claramente, o quadro pós-moderno. Neste cenário impera o 
secularismo expresso pela morte de Deus no sentido 
nietzscheano. Assim, uma sociedade sem uma sustentação 
objetiva e universal, os seus significados tendem a flutuar e 
serem compreendidos apenas em relação com o outro visto 
em diferentes perspectivas. Por conseqüência desta 
flutuação de significado, o conhecimento como é concebido 
tradicionalmente, perde seu status e deve ser reconstruído, 
sem as elaborações e sistematizações do passado e agora com 
os discursos flexíveis. 
 É num mundo de supervalorização do subjetivo e do 
técnico que se encontra o vocacionado. Como percebemos, 
os pensadores acima citados vêem tal momento histórico 
marcado pelo individualismo, caracterizado pelo 
enfraquecimento de vínculos humanos e ao mesmo tempo 
marcado por atitudes de conscientização global, 
preocupação social e humana. 
 Neste ambiente paradoxal se encontra o 
vocacionado, chamado a uma experiência humana 
equilibrada, integral e relacional que potencialize suas 
possibilidades de plenificação. 
 
3.1.2 Elementos pós-modernos 
 

De uma forma sintética podemos dizer que a 
perspectiva pós-moderna é fruto de um processo cultural 
que foi por si se encarregando de desmascarar os excessos, 
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“quebrando as ilusões absolutizantes, obrigando a um maior 
comedimento nas expectativas e a uma maior cautela nas 
críticas”.123 Para Torres Queiruga a dialética do Iluminismo 
converteu-se na expressão de tomada de consciência da 
profunda crise moderna do Ocidente. 

Para Lyon Lyotard o pós-moderno é, sobretudo, 
marcado pela incredulidade com relação asmetanarrativas. 
Deste modo, não existem mais fronteiras entre 
“conhecimento e mundo ou texto e interpretação; a mente 
esta sempre renovando e redefinindo os textos que ela 
procura conter”.124 
 É nesta consciência que vai se enraizando o 
significado de pós-moderno. Esta perspectiva de Torres 
Queiruga elucida dois pontos de legitimação fundamental ao 
pós-moderno. Uma primeira com teor negativo, como 
reação polar perante o otimismo anterior criado pela ciência 
e racionalidade. Esta reação contestadora tende a levar a 
renúncia de toda utopia e esperança de renovação do mundo 
e da sociedade.  

O segundo elemento, agora de teor positivo, se 
concentra na percepção de novos valores. “No âmbito do 
individual suscitou, ou ao menos avivou, a revalorização do 
pequeno, a tolerância para com o diferente, a 
desabsolutização do estabelecido, o novo apreço do corpo, 
a revitalização da experiência”.125 No coletivo vemos 
elementos positivos como uma nova universalidade, uma 
espiritualidade ecológica e uma nova aliança com o cosmo e 
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“em uma fraternidade de escala humana, sem credos 
exclusivistas e sem imperialismos culturais.”126 

Numa ótica de progresso material, Libânio diz que a 
pós-modernidade, em seu ritmo tecnológico e consumista 
não tende a diminuir, pelo contrário, a pós-modernidade 
enquanto avanço da modernidade exige, uma tecnologia para 
sobrevivência da humanidade crescente bem como a 
crescente consciência de bem-estar das classes privilegiadas 
a pedir mais conforto. Perante esta realidade, o 
“desenvolvimento se agudiza no campo das ciências da 
informação e da biotecnologia”.127 

Da sociedade pós-moderna as conseqüências 
imediatas se fazem observar na profunda mudança de 
condição de vida e compreensão da realidade do mundo, das 
coisas e das possibilidades. Não passa despercebido a uma 
seria análise sociológica que, junto a adesão ao avanço 
tecnológico, o pós-moderno tem promovido movimentos 
de estrema simplicidade, também de sobriedade de cunho 
espiritual e ecológico. Além destes, outros valores humanos 
desconhecidos pela técnica emergem. É nesta perspectiva 
que como citamos acima, vê-se o surto religioso.  

Os horizontes colocados pela pós-modernidade 
provocam inequivocamente mudanças culturais, como 
observamos, fazendo com que homens e mulheres, e entre 
eles os vocacionados ao presbitério, busquem “novas 
atitudes e estilos de suas respectivas identidades, 
potencializando todas as suas dimensões humanas na 
convivência cotidiana, na família e na sociedade, às vezes por 
vias equivocadas” (DA 49). 
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Diferente da modernidade que cultuava a 
racionalidade e a técnica como um único bloco, a pós-
modernidade tende a cortar tal associação. Ela  

 
reteve da tecnologia o aspecto em que 
ela serve ao ideal de prazer, de bem-
estar, de felicidade e condenou-a 
juntamente com a razão pelas obras 
monstruosas que produziu: guerras, 
campos de concentração, execuções 
em massa, biotecnologia de morte, 
poluição, destruição do ecossistema e 
tantos outros crimes ominosos.128 

 
3.1.3 Ser Humano e Cultura no Pós-moderno 
 

Ao mesmo tempo em que um olhar a outras 
transições da história relativizam as crises em que vivemos, 
nos faz despertar para a importância de estarmos atentos às 
crises contemporâneas a fim de as compreendermos. 
Portanto, se a pós-modernidade expressa a exaustão da 
modernidade, ou ao menos os seus limites, qual postura 
assumir perante ela? Temos como possibilidade, segundo 
Lyon, aderir, permanecer na modernidade, ou retornar a pré-
modernidade. 

 
3.1.3.1 Adesão livre ao pós-moderno 
 

Certamente, uma das opções é a de aderir à sociedade 
pós-moderna, caracterizada pelo sistema capitalista e 
consumista. As dúvidas pós-modernas que começaram com 
a arte e arquitetura, gosto e estilo se enveredaram hoje aos 
desafios de 
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ideais, valores e símbolos da vida econômica, como 
eles aparecem na vida dos consumidores e no 
consumismo. Gosto e estilo, longe de serem reflexos 
marginais da produção, são agora vistos como 

absolutamente significativos.129 
 

 Neste processo onde o mundo dominado pela mídia 
dissolve os significados, uma vez que tudo serve e tudo é 
bom, à própria noção de significado, como representativo 
estável de um valor ou expressão que revela algo, fica 
comprometido, uma vez que não há fronteiras estáveis de 
consenso compartilhado. Dentro deste processo, os 
intelectuais que outrora assumiam a função de ‘legislar’ 
emitindo juízos catedráticos agora se vêem restringidos a 
interpretar. É a substituição, no mundo intelectual, do 
seminário pelas conferências.  

Em resumo, podemos situar este processo dizendo 
que a expressão do pós-modernismo corroe os fundamentos 
dos grandes princípios iluministas como a “expansão da 
ocidentalização e os sonhos otimistas que tornaram a 
modernidade suportável, se não agradável. Todos estão em 
exposição como ficções, as super-histórias de progresso”.130 
 
3.1.3.2 A modernidade ainda não acabou 
 

Outra postura possível é cristalizar-se na 
modernidade como expressão atual. Esta postura parte do 
axioma da dependência. Tal máxima expressa que se  

 
a condição pós-moderna parece incapaz de se 
manter sem pelo menos referência implícita aos 
motivos mais apropriadamente encontrados nos 
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paradigmas negados pelos pós-modernos, então 
alguma coisa está mal no pós-modernismo.131 

 
 A perspectiva de ficar com a modernidade busca um 
vigoroso retorno ao racionalismo iluminista. Para J. 
Habermas, por exemplo, o pós-moderno nada mais é que 
uma nova dialética do Iluminismo, que se caracteriza pela 
constatação e explicação do aspecto deste e pela justificada 
esperança de liberdade, justiça e felicidade. O espírito pós-
moderno como é delineado, se apresenta para Habermas 
como um afastamento das responsabilidades políticas e da 
preocupação com o sofrimento. Na sua compreensão a 
“modernidade é simplesmente um projeto incompleto”.132 
 Os simpatizantes de Habermas compreendem que 
sua perspectiva de modernidade não quer ser um 
saudosismo, uma vez que para ele a evolução da 
modernidade tem como futuro a ‘racionalidade 
comunicativa’, constituída pela derrocada das barreiras para 
uma livre comunicação. Assim, o avanço se constituirá 
“através de uma expansão da ‘esfera pública’, um processo 
já incentivado pelo desenvolvimento de novos movimentos 
sociais que resistem à colonização do mundo da vida”.133 
 
3.1.3.3 Retorno ao pré-moderno. 
 
 Enfim, uma terceira possibilidade seria o retorno ao 
pré-moderno. É como uma proposta de posicionamento 
frente ao que consideram fracasso iluminista. Para muitos 
não há outras possibilidades alem desta. Afinal, “Ou se 
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levam até o fim às aspirações e o colapso das diferentes 
versões do projeto iluminista, até que restem apenas a 
diagnose e a problemática nietzscheanas, ou se sustenta que 
o projeto iluminista nunca deveria ter começado. Não existe 
uma terceira alternativa”.134 
 Diante desta afirmação percebemos a idéia de que a 
reforma moderna não deveria ter sido uma ruptura com o 
medievalismo. Assim, o que se pode fazer, é perseverar na 
busca racional de uma tradição onde a moral aristotélica das 
virtudes se constitui fundamental por inculcar objetivos 
desejáveis. 
 Um outro movimento de ofensiva contra o 
iluminismo vem de George Grant. Para ele a tecnologia 
moderna expressava o espírito nietzscheano inatacável. 
Segundo Lyon em Pós-modernidade, Grant procurou mobilizar 
um cristianismo platônico do Deus crucificado contra 
Nietzsche e a tecnologia, fazendo do cristianismo um 
alicerce de esperança.  
 Certamente a posição ferrenha destes não precisa der 
adotada, literalmente, para compreendermos que o pré-
moderno ainda tem muito a oferecer ao pós-moderno. 
 Diante de algumas das características e possibilidades 
do pós-moderno, vemos quão desafiador é hoje ser-humano. 
Considerando que cada vez mais a integralidade do ser 
humano se vê confrontada com os inúmeros movimentos da 
cultura pós-moderna, a formação dos futuros presbíteros, 
íntegros e maduros, exige esforço redobrado. Não poucas 
vezes, inseridos no turbilhão da sociedade pós-moderna 
estes jovens se tornam: 
 

vítimas da influência negativa da cultura pós-
moderna, especialmente dos meios de comunicação, 
trazendo consigo a fragmentação da personalidade, 
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a incapacidade de assumir compromissos 
definitivos, a ausência de maturidade humana, o 
enfraquecimento da identidade espiritual, entre 
outros, que dificultam o processo de formação de 
autênticos discípulos e missionários (DA 318). 

 
3.1.4 A religião na pós-modernidade, um breve aceno 

  

Dentro da perspectiva religiosa, a liberdade, a 
pluralidade de crença e o culto são assegurados pelas 
sociedades pós-modernas. A constituição brasileira, por 
exemplo, assegura a defesa inviolável da liberdade religiosa e 
a segurança dada ao livre exercício dos cultos religiosos, bem 
como a proteção legal dos lugares de culto e liturgias. 
 Ante tal defesa, a questão religiosa passa à esfera das 
decisões pessoais onde o Estado coloca-se numa postura 
neutra. Estas conquistas, certamente, têm suas raízes na 
modernidade e hoje também sofrem alterações. Sem negar 
tais direitos, vê-se como é crescente uma atitude anímica 
perante as instituições em geral, seja Igreja, partido político 
ou sindicatos. E para agravar a situação, a vinculação estável 
a qualquer natureza religiosa ou ideológica é interpretada, 
muitas vezes, como “ameaça à própria individualidade, 
autonomia, independência”.135 
 Neste meio o cristianismo também padece crise. Os 
sacramentos, votos religiosos, hierarquia, credo e tradição 
que vestiam a instituição com uma certa definição vêm-se 
abalados pela era pós-moderna que tem se erigido como 
sociedade da cultura do provisório. 
 O cristianismo, que confronta o ser humano com 
Deus que é amor e por isso impele o ser humano a abertura 
e acolhida a toda criatura, esta também mergulhado numa 
sociedade sem vínculos que caminha para a dissolução, “para 
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a solidão egoísta, para o individualismo narcisista, para o 
sentido e o vazio existencial, especialmente no último lance 
da existência”.136 Logo, podemos dizer que a chance do 
Cristianismo não esta pautado sobremaneira no seu 
conteúdo doutrinal, por mais maravilhoso que seja, nem 
mesmo na sua eficiência enquanto organismo institucional 
nas formas de Igrejas, mas na maneira como os cristãos 
vivem seus valores evangélicos da “solidariedade, paz, 
convivialidade humana, esperança nas tribulações, fé-
confiança no ser-humano malgrado as terríveis decepções e 
perversidades”.137 
 Destarte se torna indispensável aos candidatos ao 
presbiterato serem confirmados no diálogo, no serviço, na 
valorização das vocações e ministérios alheios ao seu, bem 
como aos conselhos evangélicos de pobreza, obediência e 
castidade. Isto é irrenunciável, pois como reafirmaram os 
bispos em Aparecida, “a Igreja necessita de sacerdotes e 
consagrados que nunca percam a consciência de serem 
discípulos em comunhão” (DA 324). 
 Por outro lado, a perspectiva pós-moderna enquanto 
religiosa, ao partir para a abertura de múltiplas formas na 
busca da convivência fraterna, corre o risco de se enraizar na 
evasão esotérica e descomprometida, bem como num 
“apersonalismo que tende a regressar às limitações de uma 
religião meramente cósmica e natural”.138 Por isso a 
espiritualidade do vocacionado deve sempre observar se 
responde à identidade da própria vocação marcada pela 
doação, entrega, compromisso, fidelidade e, sobretudo, 

                                                 
136 LIBANIO, J. B. Qual o futuro do cristianismo? São Paulo: Paulus, 2006, 
p.134. 

137 LIBANIO, J. B. Qual o futuro do cristianismo? São Paulo: Paulus, 2006, 
p.135. 

138 TORRES QUEIRUGA, A. Fim do cristianismo pré-moderno: desafios 
para um novo horizonte. São Paulo: Paulus, 2003. p. 116. 



Thiago De Moliner Eufrásio  107 
 

 

intimidade com Jesus, que não é intimismo, mas um lançar-
se ao encontro do outro. 
 Estas e tantas outras potencialidades e contradições 
de nossa atual sociedade, sem excluir nossas comunidades 
eclesiais, são “percebidas, vividas e experimentadas com uma 
intensidade muito particular pelo mundo dos jovens com 
repercussões imediatas e incisivas sobre seu caminho 
educativo” (PDV 8). Por isso, a opção vocacional dos jovens 
é tão marcada pelas incertezas. 
 Nem sempre o ser tem, no jovem, o primado sobre 
o ter, comprometendo sobremaneira a dialética do dom e da 
gratuidade que são suplantados pelo egoísmo e pela 
instrumentalização do outro. Não menos conturbada fica a 
dimensão afetiva, uma vez que a comunhão e a doação dão 
lugar ao consumo. Também marcam esta situação a 
involução e o infantilismo psíquico. 
 Diante disto a Pastores daboVobisafirma que, para o 
crente “a interpretação da situação histórica encontra o seu 
principio cognoscitivo e o critério das opções operativas 
conseqüentes, numa realidade nova e original, ou seja, no 
discernimento evangélico” (PDV 10). 
 A procura pela vocação presbiteral por parte de 
jovens e adolescentes deve encontrar na Igreja acolhida e 
confiança, pois também à formação presbiteral podemos 
aplicar o que diz o concílio: 
 

é dever da Igreja investigar a todo o momento os 
sinais dos tempos, e interpretá-los à luz do 
Evangelho; para que assim possa responder, de 
modo adaptado a cada geração, às eternas perguntas 
dos homens acerca do sentido da vida presente e da 
futura, e da relação entre ambas. É, por isso, 
necessário conhecer e compreender o mundo em 
que vivemos, as suas esperanças e aspirações, e o seu 
caráter tantas vezes dramático (GS 4). 
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 Por isso, perante esta espécie de cultura do 
provisório que restringe o horizonte existencial dos jovens, 
o documento de Aparecida exorta que a formação dos 
vocacionados ao presbitério deve ser tal, em questão 
humana, que alcance uma maturidade onde “a vocação ao 
sacerdócio ministerial dos candidatos chegue a ser para cada 
um deles um projeto de vida estável e definitivo” (DA 231). 
 
3.2 Identidade Presbiteral 
 
 Diante do que até aqui foi exposto podemos apontar 
linhas de reflexão que nos permitam compreender o proprium 
do presbiterato. Uma clara, coerente e real visão da 
identidade presbiteral é necessária diante de inúmeras 
eclesiologias presentes hoje e que, muitas vezes, obnubilam 
o ideal inaugurado com o Concílio Vaticano II. Num 
primeiro momento podemos “precisar que o presbiterado 
não seja outra coisa que um carisma dentre outros na 
Igreja”.139 É um carisma específico que, como os outros, 
nasce do batismo como forma de ser cristão, ou seja, é um 
carisma que emerge da comunidade e a ela serve.  
 Refletindo sobre o ser humano e Cristo, apontamos 
para a mesma reflexão conciliar que diz: “na realidade o 
mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no 
mistério do Verbo encarnado” (GS 22). Partindo deste 
princípio anteriormente desenvolvido e, agora colocado no 
interior do ambiente do jovem vocacionado, é que queremos 
buscar luzes para a identidade presbiteral. Vale lembrar que 
a procura por uma identidade não é recente, ela acompanha 
cada fase de mudança da Igreja, o que é compreensível, pois 
o ministério presbiteral está submetido, ao menos em tese, à 
eclesiologia vigente. 
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 No decreto conciliar sobre o ministério e a vida dos 
presbíteros, lemos: “Com efeito, os presbíteros, em virtude 
da sagrada Ordenação e da missão que recebem dos bispos, 
são promovidos ao serviço de Cristo Mestre, Sacerdote e 
Rei, de cujo ministério participam” (PO 157). O mesmo 
documento, noutro parágrafo, menciona que tal serviço não 
é algo apenas externo, como se fosse um cargo ou uma 
profissão a serem desenvolvidos, mas passa pelo crivo 
existencial. Diz o Decreto: “Pelo Sacramento da Ordem os 
presbíteros se configuram com Cristo Sacerdote [...]” (PO 
12). 
 Observamos, portanto, que esta eleição de Cristo 
pede ao vocacionado e, ao presbítero (na dimensão de 
formação permanente), uma constante abertura e 
conformação a Cristo, permitindo mais que outrem sua 
cristificação, conforme tratamos em capítulos anteriores. 
 Em tempos mais recentes temos como documento 
de reflexão sobre a identidade presbiteral a Exortação 
Sinodal Pastores dabo Vobis. Nela, se da dimensão da 
identidade, sob três aspectos: trinitário, cristológico e 
eclesiológico que doravante abordaremos. 

A identidade presbiteral, podemos afirmar, tem na 
Santíssima Trindade sua fonte, revelada e comunicada em 
Cristo. É com os olhos fitos neste mistério de comunhão e 
com os pés na missão, que o  vocacionado, bem como o 
presbítero, vai tecendo e descobrindo sua identidade cristã. 

 
Não se pode, então, definir a natureza e a missão do 
sacerdócio ministerial, senão nesta múltipla e rica 
trama de relações, que brotam da Trindade 
Santíssima e se prolongam na comunhão da Igreja 
como sinal e instrumento, em Cristo, da união com 
Deus e da unidade de todo genero humano (PDV 
12). 
 

 Desta decorrem as outras duas dimensões. Ela 
perpassa pelas dimensões cristológica e eclesiológica numa 
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interseção, como expressa padre Geraldo Hackmann, entre 
“a autoridade e o poder de Cristo (auctoritas e potestas), fruto 
da representação de Cristo (in persona Christi), e o carisma na 
comunidade eclesial (communio), fruto da representação do 
Corpo de Cristo (in persona ecclesiae).”140 

A fundamentação cristológica, desde a perspectiva 
sacramental, coloca o presbítero na posição de representante 
de Cristo no meio da comunidade. É o sacerdócio de Cristo 
que fundamenta o sacerdócio do presbítero. Como Cristo, o 
presbítero cultiva na sua identidade a dimensão de Pastor 
que ‘não veio para ser servido, mas para servir” (Mt 20, 28).  

A identidade presbiteral, na medida em que se forma, 
vai tornando perceptível sua participação na missão de 
Cristo, conforme estabeleceu o próprio Senhor: “quem vos 
recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe o que me 
enviou” (Mt 10,40), ou ainda, “quem vos ouve a mim ouve, 
quem vos despreza a mim despreza, e quem me despreza, 
despreza aquele que me enviou” (Lc 10,16) A missão não é 
do presbítero, mas do Cristo, deste modo a autenticidade se 
dá em união com Ele. “Portanto, os presbíteros são 
chamados a prolongar presença de Cristo, único e sumo 
Pastor, atualizando o seu estilo de vida e tornando-se como 
que a sua tranparência no meio do rebanho a eles confiado” 
(PDV 15).  

O tema tratado na Pastores dabo Vobis com respeito 
ao Presbítero, imagem do Cristo Bom Pastor, é novamente 
retomado e reafirmado na última conferência do episcopado 
Latino Americano e Caribenho. Neste, diz a Igreja, quanto a 
identidade presbiteral, desde sua realidade eclesial: “o 
presbítero, à imagem do Bom Pastor, é chamado a ser 
homem de misericórdia e compaixão, próximo a seu povo e 
servidor de todos, particularmente dos que sofrem grandes 
necessidades” (DA 198). Aponta o documento, que do povo 
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se levanta o clamor da necessidade de se ter dignos pastores 
que possam ser discípulos-missionários de Jesus, homens 
com uma profunda experiência de Deus que se traduza em 
vida, como outrora anunciava Puebla. 
 É movido por esta necessidade de atualizar na 
história a missão de Cristo, que a formação presbiteral deve 
ter presente a identidade humana e o ambiente de onde vêm 
os vocacionados e onde atuarão como presbíteros. Assim 
sendo, se torna legítima também a utilização da Doutrina 
Social da Igreja na formação presbiteral, afim de forjar junto 
à identidade presbiteral um conhecimento qualificado da 
ação da Igreja no campo social. Urge, portanto, em tempos 
atuais, presbíteros formados de modo integral em sua 
humanidade e em seu papel no mundo. 
 Neste sentido podemos apontar o ministério 
sacerdotal como diaconia da Igreja, em Jesus que se inseriu 
na história, num tempo determinado. Para A. Lopez Trujillo, 
“nosso sacerdóciodeve ser considerado como sendo da 
Igreja, em permanente vinculação com a pessoa e o 
sacerdócio de Cristo, sua consagração e missão”.141 
 Nesta dinânica própria da identidade presbiteral, um 
aspecto não pode passar despercebido, isto é, a leitura dos 
sinais dos tempos, um local teológico excelente para o 
profetismo em Cristo. João XXIII, papa que convocou o 
Concílio Vaticano II, convidando a Igreja a ter sensibilidade 
perante estes sinais disse não bastar reconhecê-los, mais que 
isso, é preciso saber responder-lhes.  
 A resposta do presbítero a este sinais deve ter a 
mesma moção de Jesus, ou seja, o Espírito Santo. Disto nos 
falou Puebla: 
 

O presbítero é um homem de Deus. Só lhe é dado 
ser profeta na medida em que tenha feito a 
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experiência do Deus vivo. Só esta experiência o fará 
portador duma Palavra poderosa para transformar a 
vida pessoal e soical dos homens, de conformidade 
com o desígnio do Pai (DP, 693) 
 

 A cristologia possui com a eclesiologia uma relação 
fundamental, e aqui temos a terceira dimensão, pois o Cristo 
nos é dado pela Igreja e nela. “Temos acessoa Jesus Cristo 
pela mediação da Igreja. Cremos em Cristo unindo-nos a 
confissão de fé da Igreja”.142 

Apontar a identidade presbiteral sem um contexto 
eclesiológico é impossível, uma vez que esta concepção é 
indispensável na formação de tal identidade. As reflexões 
pós-conciliares sobre a Igreja que valorizavam as 
comunidades trouxeram à tona a questão eclesiológica na 
formação da identidade presbiteral. Que presbítero para que 
Igreja? A identidade presbiteral, formada na tensão entre 
mistério e missão, tem na Igreja seu espaço de comunhão, 
como lugar onde se aprende a 

 
viver a fé experimentando-a e descobrindo-a 
encarnada nos outros. De modo mais urgente, 
deveria ser a escola onde se eduquem homens 
capazes de fazer história, para levar eficazmente com 
Cristo a história de nossos povos até ao Reino. (DP 
274) 
 

 Nos tempos de hoje, quando a humanidade passa 
por um momento paradoxal de fragmentação e massificação, 
solidão em concentrações urbanas, o aspecto da koinonia, 
acima mencionado, se torna cada vez mais urgente. Deste 
modo, à identidade presbiteral deve ter, inegavelmente, o 
aspecto da comunhão. O presbítero é chamado a ser 

                                                 
142 LOPÉZ TRUJILLO, A. De Medellín a Puebla.Espanha: Madrid, 1980, 
p. 145. 
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“responsável por uma comunidade e a ser ‘homem de 
comunhão’” (PDV 43). 
 O presbítero forma comunhão com o misterioso 
desígnio do Pai que “decretou elevar os homens à 
participação da vida divina” (LG 2) e, com os seres humanos 
que são chamados a mesma comunhão. Deste modo à 
“comunhão com Deus faz referência a um estilo de vida, a 
um modo de viver a caridade”.143 O concílio chamou este 
aspecto de vocação universal à santidade (LG 40). De igual 
modo o caminho de comunhão também se chama 
espiritualidade. 
 

O presbítero é chamado a viver esta dimensão do 
encontro, da comunhão com Deus no coração de 
cada pessoa, mas também do encontro e comunhão 
com Deus no meio de seu povo. O presbítero é o 
homem de Deus, que pertence a Deus e faz pensar 
em Deus. Os cristãos, além de querer encontrar nele 
um homem que os acolhe, que os escuta com todo 
o gosto e lhes testemunha uma sincera simpatia, 
buscam encontrar, sobretudo um homem que os 
ajuda a ver Deus, a subir em direção a Ele.144 

  
Por isso a comunhão do presbítero, desde o mistério 

Eucarístico se estende à comunhão com o bispo, com o 
presbitério e com todas as pessoas. Sobre isso diz o concílio: 

 
Os Presbíteros, estabelecidos na Ordem do 
presbiterato através da Ordenação, estão ligados 
entre si por uma íntima fraternidade sacramental; de 
modo especial, porém, formam um só Presbitério na 
diocese para cujo serviço estão escalados sob a 

                                                 
143MORO, C. A formação presbiteral: Em comunhão para a comunhão. São 
Paulo: Santuário, 1997, p. 104. 

144MORO, C. A formação presbiteral: Em comunhão para a comunhão. São 
Paulo: Santuário, 1997, p 108. 
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direção do Bispo próprio. Pois embora se destinem 
a tarefas diversas, desempenham, no entanto um 
único ministério sacerdotal em favor dos homens 
(PO 8).  

 

 Isto porque a comunhão com Deus à luz do 
ministério de Jesus passa pela comunhão com os homens e 
mulheres. 
 
3.2.1 Maturidade humana e cristã 
 
  Quando tomamos a dinâmica do diálogo vocacional 
entre Deus e o ser humano, dizemos que Deus em seu 
infinito amor quer contar com o ser humano na execução de 
seu projeto criador-salvífico. O ser humano, por sua vez, 
dotado de liberdade, tem a capacidade de responder a este 
convite. 
 Neste contexto, a graça de Deus e a liberdade 
humana não se contrapõem, mas se assumem, pois a medida 
que a liberdade humana vai dando seu ‘consentimento’ à 
graça, esta vai animando-o e sustentando a própria liberdade. 
Portanto, a liberdade é elemento “essencial à vocação, uma 
liberdade que na resposta positiva se qualifica como adesão 
pessoal e profunda” (PDV 36). 
 Por esta razão convém observar, refletir e conduzir 
o processo formativo pelos veios da maturidade humana e 
cristã como fundamentos de uma autêntica resposta 
vocacional. Paulo VI dizia que o chamado se avalia pela 
resposta, logo, se a resposta depende da pessoa, esta poderá 
viver o chamado à medida que amadurece humana e 
cristamente. 
 Nesta mesma perspectiva diz Chenu: “não existe 
uma fé pura”.145 Transportando isto ao nosso tema dizemos, 

                                                 
145 Citado em GARCÍA RUBIO, A (org). O Humano integrado: abordagens 
de antropologia teológica. Rio de Janeiro: Vozes, p. 71. 
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seguramente, que não há uma vocação pura e intocada por 
uma experiência humana existencial. É desde a estrutura 
humana e suas circunstancialidades que se torna possível 
responder calorosamente ao chamado como sublinhou 
Paulo VI. Estas circunstancialidades, diz Carias, “estão 
calcadas justamente em um ambiente humano no qual 
experimentamos a iniciativa amorosa de Deus em se fazer 
próximo de sua criação”.146Evidente que, ao propor uma 
reflexão fundamentada na maturidade humana não negamos 
o mistério do chamado, no entanto queremos frisar que ele 
não existe em detrimento da concreta história humana. Por 
esta razão, em capítulos anteriores insistíamos no processo 
de cristificação do ser humano desde sua humanidade 
concreta, isto é, dada. 
 Ecoa nestas linhas, o clássico enigma da pitonisa a 
Sócrates, “conhece-te a ti mesmo”, ou ainda a pergunta do 
salmista, “quem é o ser humano?” (Sl8) A busca por 
conhecer-se, a busca por responder a tal questionamento é o 
motor que conduz o processo de maturação. É algo 
fundamental para determinar a experiência de vida e de 
vocação. Para Erik Erikson, segundo a interpretação de 
Mézerville, 
 

a pessoa precisa ir adquirindo durante a sua vida um 
senso de identidade pessoal que dê resposta 
oportuna à pergunta ‘quem sou eu?’ Com todas as 
suas ressonâncias possíveis: como pessoa única e 
irrepetível, como adulto, como mulher ou homem, 
como elemento útil em sua coletividade, pai ou 
eventual amigo, e, no caso do fiel cristão, como filho 
de Deus e membro de seu povo eleito, a Igreja, 
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segundo sua vocação especifica seja à vida leiga, ou 
à consagração sacerdotal ou religiosa.147 

 
Tal identidade, como já citamos noutro capítulo, tem 

profunda relação com a opção fundamental que o sujeito vai 
fazendo e construindo ao longo da vida, sobretudo durante 
o período da adolescência e juventude. É o que hoje também 
conhecemos como significado último que damos à nossa 
existência. 

Temos procurado frisar, sob o aspecto da conquista 
da maturidade, que o ser humano, na procura por um sentido 
para a vida que valha sua entrega,  

 
esbarra consigo mesmo e, principalmente, com o 
outro. Necessariamente, para encontrar respostas, é 
preciso ter consciência de que a identidade humana 
se configura pelo conjunto de relacionamentos que 
o ser humano trava desde a infância. A identidade 
humana só existirá se existirem, ao mesmo tempo, 
humanos a oferecer algo de si aos outros (mãe, pai, 
irmãos, parentes, amigos, enfim, sociedade).148 

 

 Neste processo a angústia é companheira do ser 
humano. Não para massacrá-lo, mas para levá-lo à afirmação 
e consciência de sua identidade e seus propósitos, pois ele é 
um ser finito com aspirações infinitas. Esta consciência nos 
leva ao amadurecimento equilibrado, pois como já 
mencionamos, o ser humano não é Deus, pois ser imagem e 
semelhança não o torna como Deus. 
 Vale dizer, portanto, que amadurecer é possuir-se, é 
conhecer-se, algo indispensável à vocação, porquanto “não 
existe vocação quimicamente pura [...] a graça de Deus, 

                                                 
147 MÉZERVILLE,G. de. Maturidade sacerdotal e religiosa :a formação para 
a maturidade. São Paulo: Paulus, 2000, p. 23. Vol. I. 

148 GARCÍA RUBIO, A (org). O Humano integrado: abordagens de 
antropologia teológica. Rio de Janeiro: Vozes, p. 75. 
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ordinariamente, não substitui a natureza, não age apesar dela 
e contra ela, mas aperfeiçoa e reforça os fatores humanos 
que constituem cada história subjetiva”.149 Assim, ressoa a 
posição do sínodo sobre a formação dos sacerdotes, 
apontando a formação humana como fundamento 
necessário à formação dos presbíteros.  

Destarte, a maturidade humana e cristã não são dois 
elementos separados ou divisíveis, pois, como já vimos, todo 
cristão é chamado a mesma maturidade humana vivida por 
Jesus, que por ser tão perfeita fez o poeta Fernando Pessoa 
dizer: ‘ele foi tão parecido conosco que teve dificuldades de 
mostrar que era o Senhor’150, ou diríamos, parafraseando o 
poeta: Ele foi tão parecido conosco que muitas pessoas não 
conseguiram vê-lo como Senhor. 

 Igualmente o presbítero deve refletir a perfeição 
humana de Cristo em seu ministério de cabeça, pastor, 
mestre e servo do povo de Deus com a Igreja. Portanto,  

 
não só para uma justa e indispensável maturação e 
realização de si mesmo, mas também com vista ao 
ministério, os futuros presbíteros devem cultivar 
uma série de qualidades humanas necessárias à 
construção de personalidades equilibradas [...] (PDV 
43).  

 

É o ponto que nos propomos a refletir no próximo 
tópico. 

Deste modo, o agir humano voltado à maturidade 
humana que é a maturidade de Cristo e vice-versa é marcado 
por relações de amor, solidariedade, justiça e paz com as 
outras pessoas. O agir maduro alarga horizontes de 
compreensão e promoção da dignidade humana integral, 
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150 Citado em GARCÍA RUBIO, A (org). O Humano integrado: abordagens 
de antropologia teológica. Rio de Janeiro: Vozes, p. 75. 
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porquanto é no conjunto da realidade humana que Deus se 
revela. Por isso é “no meio de nossa história que devemos 
procurar os sinais de Deus e sua vontade, pois é aí que Ele 
está sempre manifestando a sua presença”.151 

Alicerçado e aberto ao processo de maturação que 
por meio de opções e renúncias nos leva a uma resposta 
vocacional abraçamos também, desde já, a salvação. O 
aspecto escatológico é visível no processo de maturação, 
uma vez que, ao nascermos, somos chamados à vida que não 
tem fim, por isso, dizemos que não somos eternos, mas 
infinitos. É no “cotidiano da história que se começa a 
experimentar a salvação definitiva, mesmo em meio às 
ambigüidades dessa mesma história.”152 Mesmo que seja só 
na morte, o momento em que nos tornaremos plenos e 
totalmente cristificados, é na motivação interior que se 
percebe a disposição salvífica do ser humano, não como 
mérito seu, mas como graça atuante desde a liberdade 
humana.  
 
3.2.2 A formação como instrumento de maturação 
 

Depois subiu à montanha, e chamou a si os que ele 
queria, e eles foram até ele. E constituiu Doze, para 
que ficassem com ele, para enviá-los a pregar, e 
terem autoridade para expulsar os demônios. Ele 
constituiu, pois, os Doze, e impôs a Simão o nome 
de Pedro; a Tiago, ofilho de Zebedeu, e a João, o 
irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, 
filhos do trovão, depois André, Filipe, Bartolomeu, 
Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, 
Simão o zelota, e Judas Iscariot, aquele que o 
entregou (Mc 3,13-19). 
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 O que outrora o Senhor reservou aos Doze é 
conferido hoje, na caminhada formativa, aos vocacionados. 
Na citação acima notamos que “uma prolongada e íntima 
permanência de vida com Jesus é apresentada no Evangelho 
como premissa necessária para o ministério apostólico” 
(PDV 60) Deste modo, o seminário, lugar por excelência da 
formação presbiteral é, na Igreja, uma atualização do grupo 
dos Doze em torno a Jesus. 
 Não pretendemos colocar balizas pedagógicas para a 
formação presbiteral em nosso texto, mas refletir sobre seu 
caráter enquanto espaço de maturação. Para favorecer este 
processo, os bispos em Puebla afirmaram que é necessário 
ter “em vista uma constante: que os jovens não percam o 
contato com a realidade, nem se desarraiguem do próprio 
contexto social” (DP 871). 
 Por certo que ao longo do processo formativo, à 
medida que o vocacionado vai se sentindo motivado a fazer 
este processo de crescimento integral ele vai se entregando, 
sem omissão, à vida e, abrindo-se às experiências cristãs. 
Portanto, os sinais de maturidade são marcados pela alegria 
da vida e pelo protagonismo. “O sujeito humano, pois, vive 
inserido no profano e transforma-o – Mistério da 
Encarnação”.153 
 Elevar a condição humana à sua plenitude é o 
caminho de maturação e este deve ser apontado pela casa de 
formação. No entanto, o processo formativo não deve 
desconsiderar que “o ser humano não é seccionável em 
partes boas e más, mas resultado de uma realidade 
multifacetada e repleta de vínculos”.154 Por isso, junto à 
formação humana, a espiritual deve ser seguramente dirigida, 
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pois a relação do indivíduo com Deus tanto pode ser 
saudável como propulsora de desequilíbrios e patologias 
psíquicas de neuroses a perversões. Destarte, o grande 
desafio da formação, neste processo, é conduzir o formando 
a não esconder ou negar seu estágio de maturidade, uma vez 
que mais cedo ou mais tarde vem a tona suas deficiências e 
limitações e, não poucas vezes, de modo prejudicial. 
 A formação como espaço de maturação humana dos 
vocacionados é indispensável, já que de um bom processo é 
que vai depender a configuração do presbitério. Aqui o 
exemplo clássico de Pedro e Judas é válido. Eles nos fazem 
questionar: foi Jesus que falhou enquanto formador, ou foi 
Judas que não se deu a conhecer? Como sabemos, Pedro não 
reprimiu seus sentimentos, pensamentos e arrependimentos. 
Por isso é mister considerar que a 
 

maturidade do ser humano somente se realiza 
quando ele, ao refutar as possibilidades de escape, 
olha para a sua existência como um todo a partir de 
suas situações-limite. Trata-se do reconhecimento de 
sua insegurança, que não pode ser revertida, seja por 
uma submersão completanas atividades e processos 
vitais (ativismos), por exercício de atividades 
intelectuais ou espirituais (idealismos) ou por 
diferentes aspectos externos da religião 
(sacramentalismos, misticismos, ascetismos, 
ortodoxismos e esforços de piedade), porque 
desconectados da essência da fé cristã.155 
 

 O espaço formativo é por excelência o espaço da 
relação. Como exortam os documentos da Igreja, o 
seminário não é apenas um local de moradia, senão um local 
de comunhão, de co-formação. Tendo em vista este aspecto, 
Paulo ao escrever a comunidade de Filipos propõe um atual 
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direcionamento à formação, baseado em valores humanos, 
diz ele: “ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, 
justo, puro, amável, honroso, virtuoso ou que de qualquer 
modo mereça louvor” (Fl 4,8). 
 A maturidade humana pede da formação profundo 
empenho, pois é de uma afetividade sadia que vai depender 
uma sexualidade equilibrada. Este aspecto é inegável, haja 
vista que o presbítero é chamado ao “celibato, ou seja, a 
favorecer, pela graça do Espírito e com a resposta livre da 
própria vontade, a totalidade do seu amor e da sua solicitude 
a Jesus Cristo e à Igreja” (PDV 44). Neste aspecto a 
formação de uma sã consciência moral é decisiva, pois ela 
orienta a ação humana desencadeada pela vontade, que se 
não for orientada se torna responsável por grandes e 
verdadeiros estragos. 
 Diante de questões tão sérias podemos voltar nosso 
olhar para algumas prerrogativas a serem observadas nas 
casas de formação ao receberem vocacionados. Segundo 
Moro e Comblin, mesmo havendo consciência do processo 
humano de maturação há critérios de seleção que não podem 
ser desconsiderados. Tais critérios passaremos a apresentar 
nos tópicos que seguem quanto ao ingresso do vocacionado 
ao seminário e a equipe de formação deste. 
  
3.2.2.1 Observações quanto ao ingresso no seminário 
 

Em instituições e entidades diversas, para se poder 
participar é necessário observar alguns requisitos, 
consideramos que, na comunidade formativa, não seja 
diferente. Na vida da Igreja, esta não é uma prática dos 
últimos tempos, mas algo desde as origens onde a “condição 
para entrar na comunidade era a de aceitar o batismo [...] 
quando a pessoa apresentava os sinais de conversão que 
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significava entrar na caminhada de fé da comunidade”.156 O 
que se busca considerar é, sobretudo a adesão e a disposição 
para tal. 
 Depois de refletirmos aspectos teológicos e 
antropológicos podemos falar de condições para que o 
candidato entre no seminário. Isto é concorde entre 
formadores quando, a medida que aglutinam experiências, 
vão se convencendo que é necessário ter critérios claros de 
seleção. 
 Partindo do que indica o documento sinodal Pastores 
daboVobis, entre os números 34-41, um primeiro critério a 
ser observado é se o candidato teve antes uma experiência 
eclesial, de vida comunitária, bem como uma vivência de 
“comunhão na pastoral vocacional que acontece na pastoral 
de conjunto de uma Igreja Particular”.157 Daqui a 
importância justificada de que haja nas dioceses uma pastoral 
vocacional organizada que acolha o vocacionado antes de 
um possível ingresso no seminário. 
 Outro elemento importante, sobretudo para o 
ingresso no seminário maior é, segundo Moro, saber servir-
se do salutar auxílio das ciências humanas, sobretudo a 
psicologia. Para a equipe formativa é de grande valia, 
porquanto auxilia na percepção dos valores e inconsistências 
do vocacionado. Sabemos que não cabe a psicologia medir a 
vocação, no entanto, além de confiar “na potência da graça, 
é bom servir-se também do progresso atual das ciências, 
recorrendo a especialistas em comportamento humano”.158 
 Antecedendo o seminário maior, muitos lugares 
substituem o seminário menor por grupos vocacionais, 
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grupos de vida ou acompanhamento personalizado. Estes, 
ou o seminário menor possuem função específica, segundo 
Puebla, que é “garantir uma prévia formação humano-cristã 
e uma especial formação religiosa (OT 3) prévia ao seminário 
maior” (DP 869). 
 Entre o seminário menor e o maior tem lugar uma 
fase de preparação denominada curso propedêutico que, em 
geral no Brasil dura um ano, porém não necessariamente. 
Sobre a necessidade de tal período formativo, indica o 
concílio: 
 

desde o limiar da formação, os estudos eclesiásticos 
comecem com um curso introdutório a prolongar-se 
por tempo suficiente. Nesta iniciação dos estudos, 
apresente-se de tal modo o Mistério da salvação, que 
os alunos apreendam o sentido, a ordem e o fim 
pastoral dos estudos eclesiásticos (OT 14). 
 

 De igual modo, exorta a PastoresdaboVobis, que este 
período marcado pela formação humana, intelectual, cristã e 
espiritual possa dar condições aos candidatos              de 
possuírem algumas condições antecedentes para o ingresso 
no seminário maior como        “reta intenção, um grau 
suficiente de maturidade humana, um conhecimento 
bastante amplo da doutrina da fé, alguma introdução aos 
métodos de oração, costumes conformes à tradição cristã” 
(PDV 62). 
 Por isso, a ação pastoral, como local de vivência 
cristã do candidato antes do ingresso no seminário é espaço 
de avaliação vocacional. Não há dúvida que a vocação, 
condição para assumir o ministério presbiteral, é recebida do 
Senhor, no entanto é a Igreja que apresenta os critérios 
necessários e chama. 
 Por esta razão “devem ser admitidos ao seminário 
maior, somente os candidatos que além de possuírem as 
qualidades humanas e espirituais indispensáveis, tenham 
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uma clara convicção a respeito da vocação e aceitem, 
sinceramente, a doutrina do presbiterato definida pela 
Igreja”.159 Este processo deve ser conduzido de tal forma que 
o seminário maior não se torne, ordinariamente, um local 
onde o sujeito vai ver se tem vocação. 
 Comblin acena que neste processo de admissão ao 
seminário, alem de sinais objetivos e externos de vocação, o 
candidato precisa ter assumido a vocação também na sua 
subjetividade. Um outro elemento apontado por ele é o 
aspecto da conversão como ruptura com a vida anterior. 
Ruptura “material, mudança de lugar, de modo de viver, 
horário, estilo de vida. Ruptura também com atividades 
pastorais anteriores [...]. Se o jovem não consegue romper 
[...]isto será o maior obstáculo a formação sacerdotal”.160 
 No decorrer da formação, Comblin assinala que o 
processo interior, subjetivo da fé, deve ser objetivado e 
exteriorizado em uma opção em que transpareça a 
disposição do jovem em colocar Deus como único centro da 
vida. Escolher Deus é condição precedente, afinal o 
fundamental é que o jovem tenha feito a opção por servir a 
Deus. Neste ponto da reflexão se une tudo o que até aqui foi 
sendo explicitado, porquanto para que o processo possa 
conduzir o vocacionado a esta atitude de vida o jovem deve 
ter consentido procurar identificar-se com Cristo e neste 
caso sob o status de bom Pastor.  

Aqui que entra a “dimensão mais radical de qualquer 
vocação cristã que é a disposição de dar a vida”.161 É a 
disposição diária ao martírio, em consumir-se, doar-se, 
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entregar-se todos os dias e se preciso for, dar o sangue. Com 
esta conotação Paulo afirma: “incessantemente e por toda 
parte trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de 
que a vida de Jesus seja também manifestada no nosso 
corpo” (IICor 4,10). 
 Isto se torna objetivo à medida que o formando vai 
interagindo e aprofundando o processo de formação  
 

a partir da disponibilidade na vivência do Amor e da 
unidade, constituindo a comunhão com os demais 
colegas e formadores. O presbítero é chamado a dar 
a vida, ele aprende isto, iniciando no tempo de 
formação seminarística este processo pedagógico de 
conversão.162 

  
3.2.2.2 Equipe de formação 

 
As questões que acima apontamos não devem ser 

causa de dificuldade por parte do formando nem do 
formador. Tais elementos deverão, com sabedoria, serem 
apresentados e trabalhados pelo formador indicando sempre 
que fazem parte de um gradual processo de conquista. Tal 
processo e suas prerrogativas são, na Igreja, acompanhados 
com diligente e zeloso olhar não só de uma pessoa, mas de 
vários, sobretudo do formando. 

Entre eles esta o Bispo como primeiro responsável, 
enquanto representa em primeiro grau o Cristo. Sob seu 
crivo se torna possível dizer que o chamado vocacional de 
um jovem é autêntico e, portanto reconhecido pela Igreja. 
Além dele a comunidade formativa têm em seu interior 
diversos formadores: “o reitor, o diretor ou padre espiritual, 
os superiores e os professores” (PDV 66). Estes, unidos ao 
Bispo, colaboram no processo em comunhão cordial.  

                                                 
162MORO, C. A formação presbiteral: Em comunhão para a comunhão. São 
Paulo: Santuário, 1997, p 253. 
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 Desde a escolha e preparação dos formadores, diz o 
sínodo sobre a formação, depende a futura preparação dos 
presbíteros. Por isso, dizem os padres sinodais que, a salutar 
“tarefa da formação dos candidatos ao sacerdócio 
certamente exige não só uma preparação especial dos 
formadores que seja verdadeiramente técnica, pedagógica, 
espiritual, humana e teológica, mas também o espírito de 
comunhão e de colaboração na unidade” (PDV 66). 
 Quanto ao corpo docente, o sínodo sobre formação 
coloca em destaque os professores de teologia como co-
formadores. São eles que conduzem o estudante ao contato 
com a doutrina da Igreja. Por isso o teólogo não sustenta seu 
ensino em si mesmo, mas na fé da Igreja. Deste modo ele 
“colabora com o Bispo na tarefa de ensinar” (PDV 67). 
 Dentro da comunidade cristã há também os 
responsáveis pela formação. Eles auxiliam e possibilitam o 
amadurecimento dos formandos. Nela, os pais assumem 
papel de destaque, bem como os irmãos e irmãs. A 
experiência mostra que, em muitos casos, este apoio é 
decisivo na opção definitiva do candidato. Destes a Igreja 
espera que possam “acompanhar o caminho formativo, com 
a oração, o respeito, o bom exemplo das virtudes 
domésticas, e a ajuda espiritual e material, sobretudo nos 
momentos difíceis” (PDV 68). 

Junto à família, está a comunidade paroquial, ligada 
pelos laços da educação na fé. Pode também a paróquia, por 
diversos fatores, assumir o papel da família por meio de suas 
pastorais e movimentos. A paróquia como espaço extensivo 
da formação tem um papel singular e precioso. O jovem não 
deixa de ser membro da comunidade, por isso ela deve 
“acompanhá-lo com a oração, acolhê-lo cordialmente nos 
períodos de férias, respeitar e favorecer o desenvolvimento 
da sua identidade presbiteral, oferecendo-lhe ocasiões 
oportunas e estímulos fortes para por à prova sua vocação 
para a missão sacerdotal” (PDV 68). Deve-se, contudo, 
observar se a participação não cria obstáculos a uma maior 
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abertura eclesial por parte do futuro presbítero, pois ele deve 
ser, também, disponível a todos. 

É nas paróquias que se encontram as equipes de 
pastoral vocacional, tão importantes na catequese do 
anúncio vocacional e na tarefa do cultivo das vocações, 
frutos de uma sincera aproximação da realidade dos jovens 
vocacionados. Por certo que a pastoral vocacional toma 
espaço indispensável na fomentação e formação dos 
discípulos-missionários de Jesus. Perante o pedido do 
Senhor “Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie 
operários para a sua colheita” (Mt 9,38) somos concordes em 
dizer que tal pastoral é de responsabilidade de todo povo de 
Deus, da família à comunidade cristã. Uma autêntica pastoral 
vocacional, portanto, “é fruto de uma sólida pastoral de 
conjunto, nas famílias, na paróquia, nas escolas católicas e 
nas demais instituições eclesiais” (DP 314). 

Por fim, outro membro do processo formativo e que 
não podemos desconsiderar, já que necessário e 
insubstituível é o próprio formando, uma vez que toda 
formação é também autoformação. É o formando que, em 
contato salutar com todos os agentes da formação e consigo 
mesmo, poderá tornar vivo o processo formativo. É mister 
que ele tenha consciência do processo de cristificação-
maturação sabendo, no entanto, que o “protagonista por 
antonomásia da sua formação é o Espírito Santo que, com o 
dom do coração novo, configura e assimila a Jesus Cristo, 
Bom Pastor” (PDV 69). 

Esta formação sobre qual lançamos luzes não cessa 
com a superação das fases formativas que antecedem a 
ordenação como se mais nada houvesse a ser feito, pelo 
contrário, como dizia Paulo Freire, na vida não há mestre e 
sim aprendizes, ou seja, até mesmo o que exerce o múnus 
docente é um aprendiz, uma vez que necessita de atualização. 
Ela é um longo processo que perpassa, de diversos modos, 
todas as fases da vida.   
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3.3 Formação permanente 
 

Com o alvorecer da nova primavera da Igreja, o 
Concilio Vaticano II apontou também para a formação 
permanente dos presbíteros. Os padres conciliares 
recomendaram tal formação durante toda a vida lembrando 
que “os presbíteros são chamados a aperfeiçoar, de maneira 
adequada e ininterrupta, seus conhecimentos divinos e 
humanos e a preparar-se assim para iniciarem com mais 
vantagem o diálogo com os homens de hoje” (PO 19). 

 Sentindo esta mesma necessidade, o sínodo sobre a 
formação presbiteral retomou este tema frente a constante 
evolução das sociedades e das ciências. Urge, dizem os 
padres sinodais, uma continuada e apurada formação dos 
presbíteros que se caracteriza eminentemente como 
“fidelidade ao ministério sacerdotal e como processo de 
continua conversão” (PDV 70). E acrescentam: “constitui 
também um ato de amor ao Povo de Deus, ao serviço do 
qual, o sacerdote, esta posto” (PDV 70). 
 Ela se torna, portanto necessária para que o 
presbítero possa, com dignidade responder aos direitos do 
Povo de Deus à Palavra, aos Sacramentos e a Caridade. 
Podemos categoricamente afirmar que a formação contínua 
é como um imperativo a toda pessoa humana historicamente 
situada e imbuída de responsabilidades.  

No caso do presbítero, se configura, além disso, é 
uma exigência que brota do próprio sacramento da ordem. 
Trata-se, portanto “duma necessidade intrínseca ao próprio 
dom divino que deve ser quotidianamente vivificado para 
que o presbítero possa responder adequadamente à sua 
vocação” (DMVP 69). 
 O caráter ontológico, portanto indelével do 
sacramento da ordem, imprime no presbítero um caráter, 
isto é, uma identidade. Se recorrermos ao conceito 
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eriksoniano de identidade vemos que ela corrobora, 
sobretudo num 
 

senso interior de mesmidade e continuidade no 
tempo, e de homogeneidade interior em 
determinado momento. [...] Baseia-se tudo isso em 
boa integração entre as pulsões e os desejos 
interiores, por uma parte, e nas condições sociais, 
por outra; concretiza-se essa integração nas áreas do 
trabalho, do sexo e das relações com os 
companheiros e a comunidade.163 

 
3.3.1 Formação perene: lugar de reavivar o dom de 
Deus 

 
De fato o que torna isto possível é a contínua 

atualização, isto é, a formação permanente. Reafirmando a 
tradição conciliar, Aparecida lembra desta necessidade 
dizendo ser “oportuno indicar a complementaridade entre a 
formação iniciada no Seminário e o processo de formação 
que abrange as diversas etapas do presbítero” (DA 326). 

 Paulo, ao bispo Timóteo legitima a aplicação do 
ordenado a esta formação como resposta ao zelo vocacional 
e por conseqüência as suas implicações dizendo “exorto-te a 
reavivar o dom espiritual que Deus depositou em ti pela 
imposição de minhas mãos” (IITm 1,6). 
 A formação permanente permite ao presbítero de 
hoje atingir o fim de sua vocação, ou seja, servir a Deus e seu 
povo em santidade e justiça. Em termos práticos, tal 
formação consiste em oferecer instrumentos que permitam 
ao sacerdote responder generosamente àquilo que é próprio 
de sua vocação.  

Com os ouvidos atentos no que diz Paulo a Timóteo, 
somos concordes ao afirmar que a “vida espiritual do 

                                                 
163MÉZERVILLE,G. de. Maturidade sacerdotal e religiosa : a vivência da 
maturidade. São Paulo: Paulus, 2000, p. 298. Vol II. 
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sacerdote e o seu ministério pastoral estão unidos ao 
contínuo trabalho de perfeição pessoal de modo a 
aprofundar e reunir em síntese harmoniosa quer a formação 
espiritual, quer a humana, intelectual e pastoral” (DMVP 70). 
  
3.3.2 Traços de uma formação permanente e 
sistemática 
 

Tornando a necessidade e importância desta 
formação um direito e dever do presbítero, portanto um 
direito e dever da Igreja oferecer, o Diretório para o 
Ministério e a Vida do Presbítero lembra que esta formação 
“seja estruturada não como qualquer coisa de episódico, mas 
como uma proposta sistemática de conteúdos que se 
desenrola por etapas e se reveste de modalidades precisas” 
(DMVP 79). 

Seguindo a idéia de uma formação seqüencial, o 
diretório propõe encontros com reflexão sobre o plano de 
pastoral da diocese, lembrando que não pode faltar também 
temas ligado  

 
à vida e à prática pastoral dos presbíteros como, por 
exemplo, a moral fundamental, a ética na vida 
profissional e social [...] outros temas 
particularmente úteis [...] catequese, à família, às 
vocações sacerdotais e religiosas, aos jovens, aos 
idosos, aos enfermos, ao ecumenismo, aos afastados, 
etc (DMVP 78). 
 

 De uma salutar e continuada formação é que vai 
depender o êxito pastoral e pessoal do próprio interessado, 
no caso o presbítero. Tal élan pela formação permanente não 
pode ser creditado ao ingênuo espontaneismo, mas é algo 
que deve ser cultivado desde o período formativo “através 
da educação à leitura, à informação sistemática, à reflexão 
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pastoral, ao uso dos meios de comunicação adequados e à 
sadia distribuição do próprio tempo de trabalho e lazer”.164 
 Uma vez despertado este interesse ele deve ser 
forjado de modo que, ao ingressar no presbitério, o novo 
presbítero tenha acesso oportuno a uma formação 
continuada de modo progressivo, como sugerem os padres 
conciliares com o decreto OptatamTotius ao dizerem: “Assim 
seja o clero mais jovem introduzido gradativamente na vida 
sacerdotal e na atividade apostólica, renovando-as e 
fomentando-as, sob o aspecto espiritual, intelectual e 
pastoral” (OT 22). 
 A formação permanente tem um imperativo tal que 
todos são chamados a este direito-dever, independente do 
período ou condição de vida ou ainda de responsabilidade 
eclesial, salvo as possibilidades de cada um. Sua importância 
é tal que afirma a CNBB: “seja dada a oportunidade aos 
presbíteros de freqüentar cursos de atualização, mesmo 
privando temporariamente a comunidade de seu serviço”.165 
Por este motivo se incentiva que haja também, no próprio 
presbitério, alguns padres especializados em áreas especificas 
para poderem contribuir com a edificação do clero e, por 
conseqüência do Povo de Deus a estes confiado.  
 Por fim, podemos dizer que o processo de 
cristificação-maturação do presbítero o insere nesta 
dinâmica de formação. Tomando consciência de que o 
caminho para a plenitude é constante, ele pode se lançar 
sempre mais “para águas mais profundas” (Lc 5,4) dos 
mistérios humano e divino imbuído, todavia, do espírito de 
caridade pastoral que o leva a ter olhos, coração e mãos que 
vão ao encontro das esperanças, angústias, necessidades, 
problemas, alegrias e sensibilidades dos filhos e filhas de 

                                                 
164CNBB, Formação dos presbíteros da Igreja no Brasil. Doc. 55, São Paulo: 
Paulus, 1995, n. 189. 

165CNBB, Vida e ministério do presbítero: Pastoral vocacional. Doc. 20, São 
Paulo: Paulus, 1982,n. 348. 
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Deus.Afinal, “é necessário despertar a consciência de que a 
formação só termina com a morte” (DA 326). 



Conclusão 
 
  

A conclusão desta pesquisa monográfica torna 
evidente que nosso ponto de partida deverá ser sempre o ser 
humano concreto, isto é, inserido nas categorias de espaço e 
tempo, como um ser em transição da hominização à 
humanização, da finitude à infinitude, da contingência à 
transcendência. Ele, por sua vez, explicita seu valor absoluto 
ao compreender e termos claro que é imagem e semelhança 
do próprio Criador. 

Sem dúvida os vocacionados vêm de realidades cada 
vez mais distintas, o que torna mais desafiante o trabalho 
daqueles que se dedicam à formação presbiteral, exigindo um 
olhar atento e uma atitude acolhedora, porém não passiva e 
sim propositiva. Acreditamos ser possível pensar a formação 
presbiteral frente a tantos desafios que hoje se impõem à 
sociedade e a Igreja, nela inserida. Para isso é importante 
termos sempre consciência da singularidade de cada 
vocacionado à vida presbiteral bem como sua potencialidade 
a ser desenvolvida a caminho da plenitude humana.  

Continuaremos afirmando o que logo no início já 
mencionamos: o ser humano é mistério para si, quanto mais 
para outrem. No entanto não acreditamos ser um mistério 
inatingível e inacessível, mas possível de ser conhecido e 
contemplado desde a forma como transparecem suas opções 
fundamentais na edificação de seu ser e da história na qual 
está inserido. 

Como cristão o vocacionado precisa compreender-
se desde a pia batismal, isto é, desde o seu batismo, inserção 
fidedigna no corpo místico de Cristo. Para tal, propusemos 
no início da pesquisa, e agora podemos concluir, que o 
vocacionado precisa ser formado tendo em conta sua 
história, suas características e sua consciência cristã. Num 
mundo marcado por tantos antagonismos, como 
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conscientização e desrespeito à vida, busca de experiências 
radicais e superficialidade na forma de viver a vida, o 
ministério presbiteral deve ser compreendido desde a 
formação como uma expressão de decisão livre. Chamado 
por Cristo, consciente da sua vocação à santidade, à 
cristificação ou, como preferimos nos referir ao longo do 
texto, à plenitude, o presbítero opta por viver tal chamado. 

Assim ancorados, acreditamos ser importante a 
compreensão de que o processo de crescimento na 
santidade, ou seja, de plenificação humana, se dá na medida 
em que associamos a nossa humanidade à humanidade de 
Cristo. Por isso ao longo do texto o termo cristificação foi 
tido como equivalente à plenificação humana. 

Assimilar a humanidade de Cristo na nossa 
humanidade. Eis o sentido da formação presbiteral. Afinal, 
pode ser diferente o estilo de exercermos o ministério 
presbiteral hoje do que fora ontem ou pode ser diferente sua 
explicitação. No entanto, em sua raiz e fundamentação, sua 
essência será sempre a mesma, ou seja, a identificação com 
o Cristo-sacerdote. Ele, assumindo nossa humana condição, 
elevou-a à divina dignidade como sabiamente expressou o 
salmista “o fizeste pouco menos do que um deus, coroando 
de glória e beleza” (Sl 8,6). 

Por fim, a consciência de formando deve ser a de um 
sujeito em formação permanente. Crer-se pronto priva o 
sujeito da dinâmica da plenificação, da cristificação da vida. 
É neste sentido que se torna importante a formação 
permanente, a atualização constante e a perene abertura ao 
novo. Por isso a formação pré e pós-ordenação presbiteral 
deve ser constante e sistemática. Como Igreja deve ser 
crescente nosso empenho por uma formação de qualidade e 
sistemática. 

Neste sentido, o seminário deve ser uma verdadeira 
ponte entre o formando e o presbitério, do qual fará parte 
num futuro próximo. O seminário se torna ponte quando 
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inicia um processo de formação contínua e ininterrupta em 
conjunto com a própria pastoral presbiteral. 

Não se deve acreditar que uma vez ordenado já se 
está pronto ou que é suficiente o que aprendera até aqui. 
Como também não é correto pensar que seminário e vida 
presbiteral são dois âmbitos estanques. Pelo contrário, um 
deve perpassar o outro, pois como se diz, o seminário é em 
larga proporção uma caixa de ressonância do presbitério que 
está ligado. 

Enfim, o que propomos é que sentir-se chamado ao 
presbiterato e a ele responder deve ser sobretudo um assumir 
com mais afinco o processo de plenificação, santidade ou 
cristificação já iniciado no batismo e conduzido ao longo da 
vida até o dia em que amanhecer o dia eterno, quando 
tivermos a plena visão. Sem dúvida este é um processo que 
acompanhará toda vida até que possamos tomar posse do 
“que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o 
coração do homem não percebeu”, de “tudo o que Deus 
preparou para os que o amam” (I Cor 2,9). 
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