
 

DIOCESE DE SANTIAGO DE CABO VERDE 

 

 

 

 

 

 

Comissão Diocesana para a Promoção dos Valores da Família 

 

  

  

CDPVF 
Praia, maio de 2021 

      

VOLUME I 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica 

Título: AÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PASTORAIS 

Autor: Comissão Diocesana para a Promoção dos Valores da Família 

Fotografia, Design e Paginação: CDPVF 

Revisão: CDPVF 

Impressão: CDPVF 

 



 

   

   

Sumário 
Nota de Abertura ........................................................................................................................... 4 

Mensagem do casal presidente ..................................................................................................... 5 

Alocução de Sua Eminência o Cardeal D. Arlindo Furtado ..................................................... 6 

Homem e Mulher, segundo os planos de Deus ............................................................................ 8 

Padre Paulo Borges Vaz  

Sexualidade e Moral da Família: “Teologia do Corpo” ou “O amor humano no plano divino”  23 

Padre Carlos Varela 

A sexualidade e identidade do homem e da mulher ................................................................. 31 

Padre José Eduardo Furtado Afonso 

Desafios atuais do género na educação dos filhos ..................................................................... 44 

Doutora Maria Augusta Évora Teixeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

4 

 

 

 

Nota de Abertura 
 

  

Tendo em conta a missão que lhe foi 

confiada por Sua Eminência o Bispo da 

Diocese de Santiago, a Comissão Diocesana 

para a Proteção dos Valores da Família 

promoveu dois workshops destinados aos 

agentes pastorais dos diferentes secretariados 

e movimentos que, em cada paróquia, se 

ocupam das questões e desafios ligados à 

proteção da família e dos seus valores. 

O primeiro workshop de capacitação 

para agentes pastorais teve lugar na Praia, no 

Centro Paroquial Nossa Senhora da Graça, no 

dia 9 de novembro de 2019, das 9 às 13 horas; 

contou com a participação expressiva de 

agentes pastorais provenientes de todas as 

paróquias e representantes dos diferentes 

movimentos a serviço da Igreja, na ilha de 

Santiago. O segundo, realizado na paróquia 

de São Miguel Arcanjo, teve lugar no dia 8 de 

fevereiro de 2020, das 9 às 13 horas. 

As duas sessões tiveram como 

propósito: 

- Aprofundar a compreensão sobre as 

diferenças entre o homem e a mulher, os 

papéis e as abordagens de género na 

sociedade, os processos de desi-gualdade e 

discriminação; conscien-cializar para a 

valorização e o respeito pela diferença entre 

o homem e a mulher e para a vivência sã da 

feminilidade e da masculinidade como dons e 

na perspectiva da complementaridade.  

- Orientar os agentes pastorais para a 

sua formação espiritual; desenvolver ações 

visando a promoção e a salvaguarda dos 

valores fundamentais da família, tendo como 

base a visão cristã da família e as orientações 

da Igreja Católica sobre a Pastoral Familiar. 

- Poder contar, como resultado, com 

agentes pastorais engajados na promoção dos 

valores da família. 

Foram apresentados os seguintes 

temas: “Homem e Mulher, segundo os planos 

de Deus”; “Teologia do Corpo” ou  “O amor 

humano no plano divino”; “Sexualidade e 

Identidade do Homem e da Mulher” e por 

último “Desafios atuais do género na 

educação dos filhos”. 

Foram conferencistas os reverendos 

padres Paulo Borges Vaz, Carlos Varela, José 

Eduardo e a Doutora Maria Augusta Évora 

Teixeira. 
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Mensagem do casal presidente 
 

  

A família é, reconhecidamente, a 

célula básica da sociedade, cabendo-lhe, em 

primeira mão, a responsabilidade de 

assegurar o desenvolvimento de uma pessoa, 

num exercício permanente e complexo de 

integração social orientado simultaneamente 

para o indivíduo e para o coletivo, almejando 

a sã convivência entre os membros de uma 

comunidade. 

Tendo em conta a missão que lhe foi 

confiada por S. Eminência, o Bispo da 

Diocese de Santiago, a Comissão Diocesana 

para a Promoção dos Valores da Família 

(CDPVF) definiu um plano indicativo de 

ação para o horizonte temporal até 2021, 

tendo como foco a sexualidade humana e as 

ameaças das novas abordagens sobre o 

homem, a mulher e a família. A 

implementação do plano visa sobretudo a 

capacitação dos agentes pastorais e dos 

educadores, sem negligenciar a importância 

da informação e capacitação dos leigos e do 

público em geral sobre os assuntos candentes 

à volta da sexualidade e da família, sendo as 

crianças e os jovens os destinatários 

principais de todo o esforço.  

A aposta na formação dos agentes 

pastorais e dos educadores visa a criação de 

um corpo de atores com capacidade para uma 

abordagem consistente dos aspetos relativos 

a sexualidade humana mediante o discer-

nimento adequado entre a visão Cristã e as 

outras visões nem sempre condizentes com os 

propósitos que alegadamente as sustentam. 

Face aos desafios que se apresentam 

para as famílias e para a sociedade, as ações 

propostas pela CDPVF visam, de entre outros 

objetivos: a) promover uma visão sobre o 

Homem e a Mulher como criaturas de Deus 

que, sendo diferentes entre si, são chamados 

a se complementarem no cumprimento da 

missão fundamental do ser humano: o amor a 

si e ao próximo; b) despertar a consciência 

para as ameaças das novas visões que 

procuram eliminar as diferenças entre 

homem e mulher, e para os riscos das 

soluções oferecidas pela ‘indústria do 

género’; promover uma educação para a 

consciência de que a diferença entre os 

indivíduos (homem e mulher,  raças e 

culturas, etc.) constitui uma riqueza que deve 

ser preservada através da valorização mútua 

e da promoção da igualdade do direito à 

dignidade pessoal (de cada indivíduo), assim 

como pela salvaguarda dos valores comuns. 

Cidade da Praia, julho de 2020. 

 

O Casal Presidente 

Paulina e João Cardoso  
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Alocução de Sua Eminência o Cardeal D. Arlindo Furtado 
 

  

Ao ter conhecimento da bela ideia da 

Comissão Diocesana para a Promoção dos 

Valores da Família (CDPVF) de criar o seu 

“Folheto”, de periodicidade semestral, fiquei 

feliz e aproveito agora esta oportunidade para 

manifestar o meu apoio à iniciativa. 

Tantas vezes acontece que, conteúdos 

ricos e pertinentes são tratados em ambientes 

restritos, e quase por lá ficam ou atingem 

apenas um público muito limitado, quando, 

na verdade, poderiam ser partilhados de 

forma muito mais alargada, trazendo grandes 

benefícios a um número muito maior de 

pessoas. 

É verdade que hoje, mediante a 

internet e redes sociais, se pode veicular 

muita coisa, em grande escala e em tempo 

real. Todavia, um trabalho estruturado, 

intencionalmente dirigido a um determinado 

público-alvo, procurando dar cobertura a 

necessidades específicas, como é o caso da 

Família, faz todo o sentido e tem outro 

impacto naqueles que, no seu dia-a-dia, se 

veem confrontados com tantos desafios 

decorrentes do próprio estatuto e missão. 

Tendo em conta que a Comissão 

Diocesaa para a Promoção dos Valores da 

Família se propõe trabalhar periodicamente 

determinadas temáticas ligadas à realidade 

familiar e aos desafios que enfrenta, 

pretendendo que essas reflexões sejam 

partilhadas com o maior número possível de 

outras famílias, é muito pertinente a ideia de 

criar o seu folheto semestral como mais um 

meio de encontro com os seus congéneres. 

O intuito é de prestar serviço, dar as 

mãos para uma caminhada solidária na 

vivência de autênticos valores da família, à 

luz da Palavra de Deus, da autêntica 

exigência da realidade familiar e na assunção 

plena da nobilíssima missão confiada pelo 

Criador ao casal humano. 

Congratulando-se com a Comissão 

por essa iniciativa, auguro ao nosso “Folheto 

semestral” longa vida e muito sucesso junto 

do público-alvo, enquanto portador de boas 

novas, águas refrescantes e muitas bênçãos 

para a vida e missão das nossas famílias. 

 

 

†Arlindo Cardeal Gomes Furtado, Bispo 
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Padre Paulo Borges Vaz 

Paulo Borges Vaz, nasceu 12/05/1970 em Santa Catarina de Santiago. Fez estudos primários e liceais entre 

Cabo Verde e Paris. Fez estudos em ciências Filo-psicologia em Universidade de Sèvres1989-1992. Em 

1993 entra no Seminário Maior de Zaragoza e foi ordenado Sacerdote pela mesma Diocese a 2/07/2000 

depois de obter licenciatura em Teologia pela Faculdade de Ciências Eclesiásticas da Universidade de 

Salamanca. De 2007-2009 fez uma licenciatura em Cristologia pela Universidade Gregoriana de Roma onde, 

em 2016, se doutorou em Teologia Dogmática. Em Cabo Verde atualmente é Pároco das Paroquias de São 

Vicente e de Santo Antônio em Mindelo, Vigário Geral da Diocese de Mindelo, Diretor da Escola Teológica 

Cristã e Reitor do Seminário. 
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Homem e Mulher, segundo os planos de Deus 

Padre Paulo Borges Vaz 

  

Introdução 

Falar deste tema é sempre complexo e 

árido, pelo facto que hoje em dia, este tema 

ressoa nos nossos ouvidos e entra pelos 

nossos olhos de forma inadequada e 

incorreta. A tendência é deixar-nos levar por 

essa incorreta compreensão do conceito e do 

significado «género». Neste sentido se faz 

necessário partir de uma justa compreensão 

do conceito género para podemos entrar de 

cheio na nossa reflexão.  

O Conceito e o significado do «Género» 

Género pode ser definido como aquilo 

que identifica e diferencia o homem e a 

mulher, ou seja, o género masculino e o 

género feminino. De acordo com a definição 

“tradicional” de género, este pode ser usado 

como sinônimo de “sexo”, referindo-se ao 

que é próprio do sexo masculino, assim como 

do sexo feminino. A Igreja posiciona-se no 

documento «Homem e Mulher Deus os 

criou» afirmando que, na visão da 

antropologia, vê na sexualidade uma 

componente fundamental da personalidade, 

um próprio modo de ser, de se manifestar, de 

se comunicar com os outros, de sentir, de 

exprimir e de viver o amor humano.  

Essa é parte integrante do 

desenvolvimento de personalidade e do seu 

 
1 Cf. CEC «Homem e Mulher Deus os criou», Ensino 

para uma via de diálogo sobre a questão de Gender na 

educação (2019) nº 4. A Igreja posiciona-se que nós 

nos encontramos diante de uma verdadeira e própria 

emergência educativa respeito aos temas da 

afetividade e da sexualidade, porque são-nos 

apresentadas estruturas e propostas de percursos 

educativos que propagam conceções da pessoa e da 

vida permanentemente neutras refletindo uma 

antropologia contraria à fé e à razão. A desorientação 

antropológica que carateriza o nosso tempo contribui 

para a destruição da família, tendendo assim apagar a 

diferença entre o homem e a mulher, considerados 

processo educativo. É do sexo, que a pessoa 

humana recebe aqueles caracteres que, no 

plano biológico, psicológico e espiritual, a 

fazem homem e mulher. Esta diversidade que 

tem como fim a complementaridade dos dois 

sexos permite responder plenamente ao 

desígnio de Deus conforme a vocação a qual 

cada qual é chamado.1 

No entanto, a partir do ponto de vista 

das Ciências Sociais e da Psicologia, 

principalmente, o género é entendido como 

aquilo que diferencia socialmente as pessoas, 

levando em consideração os padrões 

histórico-culturais atribuídos para os homens 

e mulheres. Por ser um papel social, o género 

pode ser construído e desconstruído, ou seja, 

pode ser entendido como algo mutável e não 

limitado, como definem as Ciências 

Biológicas2. 

Segundo a Ideologia de género, este 

conceito consiste no modo como 

determinado indivíduo se identifica na 

sociedade, com base no papel social do 

gênero e no sentimento individual de 

identidade da pessoa. O conceito da 

identidade de género não está relacionado 

com os fatores biológicos, mas sim com a 

identificação do indivíduo com determinado 

género (masculino, feminino ou ambos). Por 

tanto é incorreto, no entanto, relacionar a 

como simples efeitos de um condicionamento 

histórico (CEC 1).   
2 O Magistério da Igreja, considera que a Igreja se 

encontra com o desafio da ideologia do género que 

nega a diferença e a reciprocidade natural do homem e 

da mulher, prevê uma sociedade sem diferença de sexo 

e esvazia a base antropológica da família. Esta 

ideologia promove uma identidade pessoal, uma 

intimidade afetiva radicalmente desvinculadas da 

diversidade biológica entre homem e mulher. Para a 

Ideologia do Género, a identidade humana é 

determinada por uma opção individualista que muda 

com o tempo (CEC 2).   
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identidade de género com a orientação 

sexual. Mas de acordo com esta ideologia, as 

pessoas nascem iguais e, ao longo da vida, 

vão construindo a sua própria identidade, seja 

como homem, mulher ou ambos3 .  

 

O homem e a mulher no plano de Deus 

Uma vez ouvida a breve noção do que 

realmente é o género podemos debruçar sobre 

o tema que nos é pedido que é a antropologia 

no plano divino. «Homem e Mulher Deus os 

criou (Gn 1,27)». Se Deus os criou homem e 

mulher, macho e fêmea é para se 

complementarem no amor e na mútua 

entrega. A humanidade leva em si o selo da 

diferença e da complementaridade. O rosto 

humano tem duas faces: homem e mulher 

Deus os criou macho e fêmea: significando 

que o homem é moldado por Deus à sua 

imagem e semelhança para ser com Ele o 

mistério de relações interpessoais. Nisto 

consiste este mistério: Deus é comunhão de 

vida na Santíssima Trindade, sendo assim, é 

na comunhão que cada pessoa divina se 

exprime a sua realidade pessoal de modo 

único, original, irrepetível e com uma infinita 

capacidade de amar. Por isso que podemos 

dizer que o ser e o estar de Deus é um mistério 

de relações, porque a Santíssima Trindade é 

a vida intra-divina, é um campo espiritual de 

interações amorosas, o qual constitui a 

interioridade máxima de toda a realidade, 

 
3 Entre homem e mulher existe a diferença entre os 

dois sexos. Em nós se encontra plasmado a nossa 

diferença, e esta visivelmente a identificamos no 

homem enquanto homem e na mulher enquanto 

mulher. No entanto, nossas diferenças não estão só na 

dimensão do corpo; mas sim, o psíquico e o coração 

trazem muito mais diferenças do que a simples 

imagem do corpo. Aliás, é no interior que acontece a 

maior parte das características diferentes entre o 

homem e a mulher. Somos distintos na maneira de 

pensar, na forma de ver, sentir e perceber o mundo e o 

ambiente que nos rodeia. Também é diferente entre o 

homem e a mulher a noção de profundidade, de cores 

e cheiros, etc. Somos diferentes nos anseios e nas 

expectativas. Que bom que Deus nos criou assim e ter-

inclusive a realidade do coração humano, 

neste sentido o ponto de encontro com Deus 

e com toda a realidade transcendente e 

imanente começa a partir do coração. Daí que 

o Deus que veio ao mundo na encarnação, ao 

participar da criação do homem sendo Ele a 

imagem na qual o Pai plasmou o ser humano, 

ao criar o homem à sua Imagem e 

Semelhança, não o poderia deixar de o criar 

como pessoa aberta às relações e à comunhão 

amorosa, posto que a semelhança principal 

entre Deus e o homem radica-se no facto da 

divindade ser pessoa e a humanidade 

também. Esta humanidade a emergir e fluir 

dirige-se à comunhão infinita na Santíssima 

Trindade. Isto mostra que uma pessoa isolada 

da união orgânica, ou que pretende cimentar 

a felicidade sobre uma relação neutra da 

ideologia de género nunca poderia realizar-se 

nem atingir a sua plenitude, pelo facto de que, 

a própria condição sexual do ser humano é o 

alicerce onde se edifica a pessoa como ser 

formado e moldado por Deus para a relação e 

o amor como interação da diferença. Daí que 

o homem sendo criado à imagem de Deus, 

não pode estar só, porque somos feitos para 

estar com os outros e vê-Lo face a face. O 

homem e a mulher não podem reduzir a sua 

vocação sobre gosto egoísta da ideologia de 

género, fechando sobre si mesmo e 

impedindo a sua vocação à plenitude 

enquanto pessoa humana chamada a viver a 

reciprocidade amorosa4. 

nos feito diferentes. Portanto, tudo o que Deus fez é 

muito bom! 
4 Deus sendo Mistério de amor e Comunhão pensou o 

homem e plasmou-o como macho e fêmea. Varão e 

mulher. os pensou para o encontro, relacionamento e 

complementaridade. O homem é absolutamente igual 

em dignidade com a mulher, pois são seres chamados 

a emergir como pessoas livres, conscientes, 

responsáveis e capazes de amar com ternura, coragem 

e firmeza. A face feminina na vida do homem confere-

lhe essa dimensão de ternura, tolerância e compaixão, 

a face masculina por sua vez lhe é pedido ser para a 

mulher o sentido de firmeza e do amor para manter 

preservado e não claudicado os grandes valores da 

humanização que não podem ser posto em questão 

como é que Deus nos criou homem e mulher, para 
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1. O homem e a mulher criados por Deus 

para complementaridade 

Partindo do relato Javista da criação 

do homem 2,4b-25, tomando aquilo que nos 

interessa a partir dos versículos 18-25, 

pretendo dizer o seguinte: Deus do início da 

criação, o autor sagrado teve esta consciência 

de nos dizer que Deus viu que «não é bom 

que o homem esteja só». Com esta declaração 

divina o autor sagrado nos quer dizer que o 

homem não está completo. Na verdade, Deus 

criou o homem para relacionar-se com ele. O 

homem não está só porque tem a Deus como 

interlocutor e é interlocutor de Deus. Mas 

aqui a constatação é clara: O homem para 

exercer a interlocução transcendente precisa 

de um interlocutor imanente. Para que seja 

 
completar-se no amor e na complementaridade (Gn 

1,27). 
5 A congregação para a Educação Católica, nos orienta 

com algumas reflexões para nos ajudar a compreender 

essa diferença. Ela nos convida ler a ensinar a 

sexualidade humana à luz da vocação para o amor a 

que cada pessoa é chamada, promovendo uma 

metodologia articulada, fundamentando-a em três 

atitudes: escutar; analisar e propor às comunidades e à 

sociedade noções e compreensão da sexualidade que 

favorece a complementaridade e respondem as 

exigências da comunidade. Esta compreensão deve 

cimentar-se sobre a base da fé e a ajudar o homem e a 

mulher a conhecer e compreender o desígnio divino 

sobre o qual se baseia a vocação integral do homem e 

orientar o próprio homem para soluções plenamente 

humanas (CEC 5). 
6 Por isso, o homem é e existe na medida em que Deus 

se fez homem (encarnação) [cf. Padre Paulo Borges, 

Reflexão]; para K. Barth, só desde a Palavra de Deus 

sabemos quem é Deus e só desde a Palavra de Deus 

realmente o “tu de Deus” o homem precisa 

um “tu humano”, um ser que lhe seja ao 

mesmo tempo semelhante e diferente5. Com 

este ser semelhante e diferente o homem pode 

afirmar ao outro Ser semelhante e diferente 

que é o Tu Divino (Deus)6. A antropologia 

bíblica introduz o termo basar (carne), para 

indicar que o homem é carne junto a carne. 

Sendo assim, ele precisa da relação 

interpessoal criada com outra carne. O sim do 

homem ao tu de Deus e ao seu meio natural, 

mostra que revela que precisa de uma «ajuda 

adequada». Esta ajuda adequada para o 

homem é a criação da mulher. O relato 

Javista criou uma polémica para mostrar-nos 

porque Deus criou a mulher para completar o 

homem, e só a mulher e nada mais pode 

preencher a solidão humana. Deus para 

completar o homem criou os animais, mas o 

homem não encontrou neles ajuda nem 

companhia. Não conseguiu encontrar neles a 

sua complementaridade porque o transcende 

os animais. A partir disto pode constatar que 

existe no homem Adão uma ruptura de nível 

por si mesmo, para poder assim tomar a 

consciência da sua singularidade. Os animais 

não acompanham o homem, mas o servem. O 

homem continua estando só e sendo 

incompleto7.  

quem é o homem. Em Cristo novo Adão se dá a plena 

revelação e definitiva de Deus. Porque Deus na sua 

mais plena e definitiva revelação da sua Palavra 

chegou a ser homem, uma vez que, o mesmo Deus é 

homem.  Por conseguinte, não vale uma valoração 

genérica do homem, não uma aproximação que parte 

da natureza humana. Só vale a Palavra de Deus e o que 

Deus disse. Para Barth, o homem é objeto da graça de 

Deus. O Homem Jesus sendo Palavra reveladora de 

Deus é fonte do nosso conhecimento sobre o homem 

criatural. Portanto a revelação de Deus em Cristo, 

mostra que o homem é enquanto ser relacional que se 

realiza com seus semelhantes na diferença dos seus 

contrários. A relação do homem com Deus exige 

também a relação com o semelhante e contrário. Cf. K. 

Barth, Antropologia da Criação, en L.F. Ladaria, 

«homem como tema teológico» em questões de 

Antropologia teológica, Roma 1994, 39].      
7 Com isto o autor sagrado, quer denunciar o pecado 

da zoolatria. É contrário ao projeto de Deus e do seu 

amor ao homem e a humanidade quando o homem. A 
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Neste sentido a singularidade da 

mulher como do homem diferenciam-se 

qualitativamente como os animais. Com a 

mulher Deus alcança o seu objeto que é fazer 

com que o homem não se sinta sozinho. Toda 

a relação de Deus para com o homem 

fundamenta-se sobre a base do amor. Deus 

infunde nele um profundo sono. A Tradição 

bíblica mostra que o sono é espaço de 

revelação, onde se manifesta a gratuidade da 

ação divina e o seu carácter misterioso. Para 

compreender essa singularidade e diferença 

entre o homem e a mulher é preciso entender 

que Ele não participou na criação da mulher. 

O homem não pode dar-se a si mesmo o que 

lhe falta. Ele só pode recebe-la como dom 

gratuito, assim como recebeu a sua própria 

existência como absoluta oferta divina. Esta 

passagem do Versículo 2,21, sugere-nos que 

a mulher tirada do homem neste profundo 

sono, é a expressão do mistério insondável da 

relação sexual, enquanto complementaridade 

e plenitude entre o homem e a mulher. Esta 

unidade e conhecimento é a parábola do 

mistério insondável da relação teologal8. Para 

que o Adão esteja realmente completo 

necessita abrir-se continuamente ao outro e 

dar-se. Do mesmo modo que do lado aberto 

do Senhor Jesus brotou a nova humanidade, 

também do lado aberto do homem Adão 

surgiu a mulher Eva, a mãe da humanidade 

(Gen 3,209). Por conseguinte, a origem da 

 
Zoolatria é a perversão da hierarquia natural. A lei e a 

tradição hebraica denunciaram e perseguiram a 

bestialidade e animalidade, abolindo-a porque era uma 

aberração (cf. Paulo Borges Vaz, Reflexão; ver J. L. 

Ruiz de la Peña, Imagem de Deus, 36).   
8 Deus tira uma costela do homem. Antes de fechá-lo 

encheu-o de carne, porque a ação divina não deixa 

ferida nem sensação de vazio. Portanto, a criação da 

mulher é a chave significativa para compreender o 

Evangelho de João quando afirma «que do lado aberto 

de Jesus jorrou sangue e água». É uma leitura 

cristológica de João sobre a Gn 1 (Jo 1). O lado aberto 

do Senhor Jesus o novo Adão (Jo 19,31-36), reproduz 

e decifra a primeira abertura do lado do homem 

quando foi arrancado a costela. Com isto o autor 

sagrado nos quer dizer que o ser humano alcança a sua 

consumação na medida em que se abre e se entrega. O 

homem alcança a sua identidade, sabendo o que ele é, 

mulher aponta e sublinha o fenómeno da 

experiência e da atração mútua entre os dois 

sexos. O homem sente a atração pela mulher 

porque percebe nela algo que é seu e sabe que 

se sente incompleto sem ela, a sua metade. 

Deus deu o homem à mulher e entregou-a ao 

homem (Gen 2,22-23). O homem ao recebê-

la deve descobri-la, reconhecê-la e aceitá-la 

como o seu “tu”. Ele saudou-a com júbilo e 

ação de graças «agora sim: aqui está carne da 

minha carne e osso dos meus ossos». 

O acolhimento do homem à mulher é 

livre. É um sim com consciência do homem 

para com o seu semelhante e diferente. O sim 

do homem à mulher que Deus lhe deu é a 

aprovação da sua própria a humanidade, 

reconhecendo a outra que lhe é dada, como 

dom e companheira para a sua própria 

realização, sua interlocutora e possibilidade 

de ser feliz. Entre o homem e a mulher existe 

um vínculo indissolúvel que os liga, assim 

como existe um vínculo indissolúvel entre o 

homem e a terra. O vínculo é que a mulher foi 

tirada do homem e o homem foi tirado da 

terra. A mulher é carne da carne, isto é, ela é 

humana, a mais que o homem porque ela é 

humana desde a sua mesma origem. O 

homem é a terra da mulher. Por isso que entre 

eles não pode existir um neutro. A 

sexualidade humana é constitutiva da nossa 

identidade pessoal10. Ela forma a base 

quando se dá (cf. Paulo Borges Vaz, Reflexão; ver J. 

L. Ruiz de la Peña, Imagem de Deus, 38-39).   
9 Na mulher dada por Deus ao homem, Adão tem a 

oportunidade de autoconhecer-se, acolher-se e 

aprovar-se a si mesmo, porque a única forma correta 

da autoafirmação a efetua o ser humana quando afirma 

a seu semelhante. É na mulher que o homem se 

autorreconhece como tal (homem) [cf. Paulo Borges 

Vaz, Reflexão] 
10 A Ideologia de género deve ser visto desde o ponto 

de vista crítico para poder empreender uma via de 

diálogo sobre esta questão do «género». No campo 

educativo, esta questão do género requer ter presente a 

diferença entre Ideologia de género e as diversas 

investigações sobre o género realizadas pelas ciências 

humanas. Esta por sua vez, pretende dar resposta a 

certas aspirações e impor-se como pensamento único 

que determina a própria educação. Devemos estar 
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necessária para todo o nosso agir, enquanto 

homem e mulher.  O homem escolheu 

livremente a mulher como o seu tu. Isto 

exige, do homem rejeitar as alternativas. 

Acolhendo a mulher o homem assume e 

acolhe a sua própria humanidade 

distinguindo-a da animalidade. Acolhendo a 

mulher na sua vida o homem é um ser 

completo e finalmente humano. Esta 

humanidade se faz plenamente na 

comunidade interpessoal e não na solidão 

existencial. Deste modo, se entende que é 

com a criação da mulher, que alcança o seu 

fim, e Deus termina assim a criação do 

homem.   

2. Deus os criou à sua imagem e 

Semelhança 

Deus ao criar o homem e a mulher, 

quis que o ser humano se expressasse de dois 

modos distintos e complementários. Ele, 

amando tanto a mulher como o homem, deu-

lhes a imensa dignidade de serem reflexo da 

 
atentos para escutar e compreender sobre que tipo de 

pensamento ideológico se baseia a «Género» e 

entendê-lo que é através de duas formas de leitura: 1) 

Sobre o puramente sociológico da diferenciação 

sexual 2) sobre a influência da liberdade individual. 

Na segunda metade do séc. XX, tentaram mostrar o 

condicionamento externo como factor e a sua 

influência na determinação da personalidade. Tudo 

isto pretenderam acentuá-los sobre a sexualidade para 

demostrar como a identidade sexual deriva de uma 

construção social. Esta falsa concepção se converge 

para a negação da existência de um dom originário que 

nos precede. É uma concepção disparatada, que 

defende a possibilidade dos indivíduos de 

autoderminarem as próprias inclinações sexuais sem 

ter em conta a reciprocidade e complementaridade da 

relação homem-mulher e da finalidade reprodutora da 

sexualidade, fazendo uma separação radical entre o 

género e o sexo. Entendendo e acontecendo assim, o 

género tem prioridade sobre o sexo e fica sempre por 

cima (CEC 11). 
11 «Em realidade, o mistério do homem só se esclarece 

no mistério do Verbo encarnado. Porque Adão, o 

primeiro homem, era figura do que havia de vir, isto 

é, Cristo nosso Senhor, Cristo, o novo Adão, na mesma 

revelação do mistério do Pai e do seu amor, manifesta 

plenamente o homem ao próprio homem e lhe 

descobre a sublimidade da sua vocação. Nada 

estranho pois, todas as verdades até aqui exposta 

sua imagem. Isto é, o característico e 

fundamental da imagem é aquilo que 

representa. O facto de Ser imagem de Deus, 

mostra que o homem não está fechado em si 

mesmo lhe remete a um outro, ao seu Criador, 

no qual está em íntima conexão com Ele e 

entra na história através dele. Por isso, é 

contemplando o mistério divino que o 

homem entra no seu próprio mistério11, 

portanto o ponto de partida de uma 

verdadeira antropologia é a consciência do 

homem interpelado pessoalmente por Deus. 

De um ser aberto ao infinito, e interpelado 

por Deus não como ser abstrato, mas 

enquanto homem real, expressa a sua 

criaturalidade e especificidade de abertura a 

Deus na sua chamada e vocação à vida 

divina12. Na antropologia do NT, podemos 

compreender melhor este conceito da 

imagem de Deus. O discurso antropológico 

não está em função da teologia, mas está em 

Cristologia e Soteriologia. O homem é 

imagem de Deus em Cristo13. Para o NT, 

encontram em Cristo a sua fonte e a sua coroa» (GS 

22). Em Cristo, homem novo e perfeito, podemos 

compreender que o homem e a mulher foram criados 

no Filho de Deus desde início até Cristo homem 

renovado. O homem novo sublinha esta história de 

renovação e este novo início se fez necessário porque 

o homem quebrou a sua relação com Deus e entrou na 

dimensão do pecado. O primeiro Adão era a figura 

daquele que devia de vir (Rom 5,14) (cf. Paulo Borges 

Vaz, Reflexão). Quando Deus plasmava do barro o 

homem Adão, pensava em seu Filho que deveria 

encarnar-se. O homem é formado e plasmado na 

imagem de Cristo. A criação do homem era mais que 

que uma criação. Era a garantia da encarnação futura 

(Tertuliano, em L.F. Ladaria, Introdução a la 

antropologia teológica, Roma 1994). 
12 Cf. L.F. Ladaria, Introdução a la antropologia 

teológica, 25. 
13 Para Paulo, a imagem de Deus no homem, é uma 

realidade dinámica que tem como ponto de 

referimento a relação interpessoal do cristão com 

Cristo. Paulo afirma que a promessa do AT foi 

cumprida em Jesus Cristo. Isto significa que, para que 

o homem seja realmente imagem de Deus precisa 

realizá-la acabadamente. Ser Imagem de Deus e ser 

homem um só e uma só realidade no mesmo Cristo. 

Para Paulo é na Imagem de Deus humanada (Cristo 

encarnado e ressuscitado) é que se nos dá toda a 

realidade imaginado. Por conseguinte, Cristo é 
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Cristo é o Thelios Antropus, o homem cabal 

a diferença de Adão o homem antonomástico 

(AT) que era o simples esboço14. O NT, 

concebe o homem não só como criatura de 

Deus, mas aquele que recebe do mesmo Deus 

a continuidade da existência, daí que surge 

uma atitude de completa disponibilidade, 

como a do servo perante o seu Senhor (Mt 

13,27; 18,23; 24,45; 25,14-30); porque sendo 

o homem radicalmente dependente do seu 

criador deve amar o Senhor (Mc 12,29-32), 

fazer a sua vontade (Mt 6,10), na sua oração 

e no seu desenvolvimento quotidiano sentir-

se servo inútil que fez o que pode e deve fazer 

(Lc 17,10). O NT, apresenta o Criador como 

Senhor que é Pai e o homem criado como 

servo que é também o Filho. Jesus mostra 

esta paternidade de Deus na parábola da 

misericórdia em Lc 15,11-32. Perante esta 

 
imagem de Deus, o homem imagem de Cristo imagem 

de Deus. Será Imagem de Deus Aquele que está na 

forma de Deus «Façamos do homem a nossa imagem 

e semelhança». Portanto, não há vida verdadeira e 

cabal para o homem sem a sua conformação com 

Cristo, porque quem está em Cristo é uma nova 

criatura e vive na nova criação (2Cor 5,14; Gal 6,15). 
14 Cf. Paulo Borges Vaz, Reflexão.  A aportação mais 

original do Apóstolo sobre o tema da «imagem e 

semelhança» se localiza no giro cristocéntrico que o 

imprime. Para Paulo Adão no era a imagem de Deus 

sino a «figura-typós». Adão claudicou na sua vocação, 

deformando a imagem pelo pecado (Rom 5,12-19). 

Era preciso um Adão verdadeiro, um homem cabal em 

quem a imagem de Deus se reflexa com toda 

autenticidade. Esse homem segundo Paulo, é Cristo, 

quem é imagem de Deus (2Cor 4,4). Cristo 

ressuscitado leva impressa nele as marcas da 

majestade e da santidade divina. No seu rosto está a 

glória de Deus. Com isto, vem a dizer que Ele é a 

manifestação fidedigna e inequívoca da divindade. Por 

isso, São Paulo proclama como «Imagem de Deus 

invisível», porque no Filho está realmente plasmado a 

imagem de Deus. Para Paulo, se o homem Adão era 

figura da imagem de Deus, Cristo é a imagem 

arquetípica acabada porque é o primogénito de toda a 

criação, nele se recapitula todo, e tudo recebe d’Ele a 

sua consistência (Col 1,15.17.18). Em Cristo o destino 

do homem não é ser imagem de Deus, mas sim ser 

imagem de Cristo (cf. J. L. Ruiz de la Peña, Teologia 

da criação, 71-80). 
15 Cf. Paulo Borges Vaz, Reflexão.  O homem é o ser 

constitutivamente aberto para o alto. Ele está diante de 

Deus na sua totalidade indivisível. Esta abertura 

paternidade de Deus para com o homem, o 

homem deve corresponder com a mesma 

atitude amorosa e confiada de filho para com 

o Pai. Contudo, o NT mostra que, se o homem 

se realiza como tal na filial abertura a Deus; 

a existência humana há-de ter uma estrutura 

dialogal porque o Ser humano é antes de tudo 

ouvinte da palavra (Mt 4,4). Por conseguinte, 

o homem, por relação a Deus e à sua Palavra, 

é o mais alto valor da criação. Daí que «O 

Sábado foi criado para o homem e não o 

homem para o sábado» (Mt 2,27; Mc 10, 31; 

12,12)15.       

Neste sentido, a existência humana é 

essencialmente dialógica, pela sua 

capacidade responsorial e pela sua ação 

sempre ativa e dinâmica na história. O 

homem sendo eleito de Deus experimenta 

uma potenciação desta capacidade de ser, um 

transcendental do homem pode ser colmatada pela 

infusão do Ruah que significa: brisa, vento, inspiração 

e vitalidade. A comunicação do Espírito de Deus Javé 

ao homem no Ruah, é a força criadora. É um conceito 

Teoantropológico com o que podemos expressar uma 

nova dimensão do homem, isto é a sua apertura. A 

contraposição entre o Basar-Ruah, expressa a dialética 

entre a finitude e limitação da criatura e o poder 

soberano e criador de Deus. Neste sentido, tudo isto 

mostra que o homem enquanto ser em si, é Nefés ou 

Basar. Está consagrado à caducidade à impotência, 

mas enquanto apertura, está verticalmente aberto e é 

capaz de sustentar uma relação dinámica com Deus. 

Pela força infusória do Ruah, apesar da sua 

humanidade na carne (basar-nefés) transcende e 

participa do dom divino. O homem entendido no 

AT/NT é uma unidade psicossomática, dinámica, 

multidimensional e sujeito de uma tríplice relação 

constitutiva: Com o mundo, com os outros e com Deus 

que lhe criou e lhe alentou de vida e a estrutura 

existencial. O homem é basar enquanto ser mundano e 

solidário com outros seres; nefés enquanto ser 

constituído de um dinamismo imanente que participa 

de Ruah divino, enquanto recetor do influxo 

carismático de Deus que o põe ao seu serviço e o 

chama a um destino salvífico. É através do Ruah 

infundido no ser humano que se plasma a decisiva 

relação Deus-homem. O homem é criatura de Deus, 

sua imagem e semelhança quando responde 

verbalmente ao seu Criador, porque Deus criou tudo 

através da Palavra e espera da criatura uma resposta 

(Ver também J.L. Ruiz de la Peña, Imagem de Dios: 

Antropologia fundamental, 20-80. 



 

14 

Ser-para Deus e o fundamento deste ser-para 

Deus está no ser-desde a Criaturalidade em 

relação com os outros e com a sua metade, a 

mulher. De modo que o homem criado e 

dotado de vida e dinamismo existencial é o 

homem consciente chamado a relacionar-se 

com Deus e a responder ao seu chamamento. 

Recebeu de Deus o Psiché-nefés (vida), e o 

mesmo Deus o habita com o sopro de vida 

(Ruah), contemplada como unidade 

indivisível que se logra ou se malogra na 

medida em que se aceita ou se rejeita a oferta 

divina no seguimento de Jesus «Quem queira 

salvar a sua vida perdê-la-á; quem perder a 

sua vida por minha causa ganhá-la-á para 

vida eterna» (Jo 12,25). Na Antropologia do 

NT, a vida (psiché), significa princípio da 

existência terrena, a Vitalidade. E Jesus o que 

quer, é que o homem seja homem aceitando a 

vida na sua plenitude. Esta vida é oferecida 

pela fé em Cristo ressuscitado «quem cré em 

mim nunca morrerá, mesmo que haja morto 

viverá». É uma vida oferecida àqueles que 

acreditam em Cristo. Por conseguinte, é aqui 

onde se deve ver o valor da obra salvífica de 

Cristo, como único meio em que dispõe o 

homem para assegurar-se a vida, porque a 

vocação humana é por excelência uma 

 
16 A concepção antropológica católica, percebe que a 

diferença sexual masculino/feminino é parte 

constitutiva da identidade humana e é próprio na 

essência onde se encontra o elemento transcendente 

que recompõe e harmoniza a diferença entre o 

feminino e masculino na unicidade da pessoa humana. 

Neste sentido, a diferença sexual constitui, na relação, 

a identidade pessoal seja em sentido horizontal 

(didático H-M), seja no sentido vertical (triádico: H-

M-Deus), seja no âmbito interpessoal (H-M[eu-tu]), 

seja no âmbito da relação familiar (tu/eu/nós). Por 

conseguinte, a formação da alteridade baseia-se na 

alteridade, no confronto imediato com o tu diferente 

de mim no qual reconheço a essência do meu eu. Deste 

modo a diferença é a condição para o conhecimento de 

modo genérico, e do conhecimento da própria 

identidade. Daí que é muito importante a família na 

educação, porque facilita a criança o processo de 

elaboração da própria identidade/diferença sexual. 

Esta diferença emerge plenamente no confronto 

sinérgico da diferenciação sexual (cf. CEC 26-27).   
17 A dimensão completa e unitária da criaturalidade do 

homem, mostra que a sua criação não consiste somente 

chamada à comunhão com Deus na vida 

intra-trinitaria16. Uma vida que não se 

consegue sozinho, mas em relação com Deus, 

com os outros e com a comunidade humana 

na qual também está inserida a sua metade a 

mulher. O homem sendo ser com os outros é 

chamado a realizar-se na complementaridade 

e na reciprocidade com a mulher, porque 

homem e mulher Deus os criou a serem 

imagem e semelhança de Deus17. No NT, nos 

escritos Paulino, psiché indica a força vital 

própria de cada ser, o mesmo ser e o homem 

enquanto Pronome pessoal (Rom 11,3; 1Cor 

15,45). O homem é entendido como uma 

unidade indivisível dotada de espírito 

(pneuma), alma (psiché/nefés) e corpo 

(soma), expressando assim, um modo 

tipicamente hebraico de designar a pessoa na 

totalidade das suas dimensões. O homem 

sendo ser pessoal recebe de Deus o Ruah-

pneuma, que vem a significar espírito 

comunicado por Deus, o dom gracioso com 

que Deus distingue o homem aberto ao 

diálogo com Ele (1Cor 2,10.12). Esta 

concepção paulina do homem (Espírito, alma 

e corpo), é preciso entendê-lo como um 

princípio solidário e comunicativo, que faz 

dele um conceito essencialmente corpóreo e 

em dar vida a um ser humano, mas para assignar-lhe 

uma tarefa como ser activo, colaborador e cooperador 

com Deus na criação, recordando-lhe a sua 

responsabilidade diante de Deus, a sua relação com os 

outros e com a mulher que lhe é dado por 

companheira. Só quando o homem tome consciência 

de tudo isto estará completo e Deus concluirá com ele 

a obra criada. O homem cabal é aquele que está dotado 

de vida, enraizado e comprometido com a realidade da 

sua existência, mas ao mesmo tempo aberto à 

transcendência divina. Este homem é completado por 

Deus por uma relação de igualdade, amor e 

complementaridade com a mulher (cf. Paulo Borges 

Vaz, Reflexão). A complementaridade baseada na 

diferença sexual, assegura as condições necessárias 

para a procriação. É preciso o diálogo entre a fé e a 

razão, porque é próprio da natureza da educação a 

capacidade de construir as bases para um diálogo 

pacífico e permitir o encontro profícuo entre as 

pessoas e as ideias como alargamento da razão à 

dimensão transcendente (cf. CEC 29). 
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corporativo que vem a significar essa 

realidade comunitária que é Corpo de Cristo. 

Por isso, o Corpo é o homem incardinado no 

espaço-tempo (2Cor 5,6-10), solidário com 

outros homens (1Cor 6,15-16), portador da 

imagem de Adão e capaz de reproduzir a 

imagem de Cristo (1Cor 15,49), submetido à 

debilidade e à condição natural chamado a 

uma gloriosa transformação do seu modo de 

existência (1Cor 15,42-44, 50.53; rom 8,11). 

A antropologia paulina, fundamenta-se 

sobre o corpo (soma), permitindo assim, 

desenhar o homem na pluralidade da 

dimensão do seu ser relacional sempre co-

implicado com Deus e com o próximo. O 

homem é concebido como totalidade 

indivisível: o eu encarnado, unitário e 

relacional que se logra ou malogra no seu 

encontro com o próximo e com Deus (o 

homem só é e existe em relação).      

3. Criados para amar e ser feliz no coração 

da Trindade Santíssima 

A felicidade do homem é ter a Deus 

como interlocutor por excelência e a mulher 

que lhe é dada por companheira. «Homem e 

mulher Deus os criou» para amarem e serem 

felizes. Deus nos criou para sermos imagem 

do seu amor, assim dotado de plena 

consciência para compreendermos que a sua 

revelação como Trindade é para termos 

acesso à sua vida interior e à sua intimidade 

como mistério de doação mútua e constante 

porque segundo Jutta Burggraf “o Pai 

mostra-se como o Grande Amante”. A sua 

existência consiste em dar-se ao outro, ao 

Filho e se realiza em ser Pai do Filho. Esta 

relação estreita entre o Pai e o Filho é uma 

relação de amor que não exclui, mas que nos 

deixa a possibilidade de entrarmos nas suas 

vidas para experimentarmos quanto é grande 

o amor de Deus para conosco assim como 

somos chamados a viver a nossa vocação ao 

 
18 Cf. CIC 357. 

amor porque somos criados para amar e ser 

feliz. 

 Neste sentido, a relação amorosa na 

Trindade deixa aberta a possibilidade de que 

o Espírito Santo seu con-dilecto que é fruto 

dos dois, seja aquele que os dinamiza como 

família e cria comunhão e harmonia na vida 

intra-divina. É o Espírito Santo que nos faz 

família de Deus e família humana. Ele é 

aquele que faz possível a paternidade e a 

filiação. Por Ele e com Ele o Pai ama o Filho 

e o Filho ama o Pai, e consume a unidade na 

Trindade e nos revela a essência de Deus, sua 

vida interior e sua comunhão de amor. O 

homem enquanto imagem de Deus, tem 

dignidade de pessoa porque é alguém capaz 

de conhecer e amar18. Deus dotou-lhe nas 

suas dimensões constitutivas profundidades 

impensadas de entendimento, liberdade e 

criatividade. É alguém cuja dignidade está 

fundamentada em Deus, e com razão se 

afirma que o mais nobre que existe no homem 

é imagem divina que radica no seu ser 

enquanto unidade somática (Espírito/Al-

ma/corpo). Todo Homem enquanto unidade 

somática é imagem de Deus. Esta imagem 

divina é constitutiva do homem e pertence à 

estrutura do seu mesmo ser, porque Deus não 

cria primeiro o homem e logo lhe dá a 

imagem, nem o homem tem uma imagem de 

Deus. O homem pela ação amorosa de Deus 

é imagem de Deus desde o princípio, para 

amar e viver no amor, posto que tem em si 

mesmo as prerrogativas de Deus. No homem 

está co-naturalmente impressa a imagem do 

amor e da bondade de Deus na sua vida e na 

sua existência. Por conseguinte, o homem 

interpelado ao amor, estava sempre na 

perspectiva de Deus amor o seu Criador. O 

amor é próprio do homem e sua vocação 

amor está co-naturalmente nele porque 

participa do tu-divino que é Amor por 

excelência. Criado por Deus em amor carrega 

sobre si o reflexo do que existe em Deus, 
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carrega no seu próprio ser a realidade 

trinitária do Deus «amor e bondade» (Gen 

1,26)19. O homem pela sua própria liberdade 

recebe de Deus a capacidade para amar e 

fazer o bem. Esta comunicação de amor de 

Deus para o homem, é para que seja 

plenamente homem porque fomos criados a 

imagem de Deus e projetados livremente por 

Ele no seu amor, para nos tornarmos 

livremente amor. Porque o homem é si se 

torna o que deve ser (imagem de Deus 

amor20). 

 Segundo o teólogo K. Rahner, «a 

capacidade fundamental de amar, é a única 

estrutura da pessoa, aquela que expressa (…) 

a lei do preceito do amor e que não impõe 

nada ao homem, mas o mesmo homem é 

confiado aceitar a possibilidade do amor de 

Deus, no qual ele não dá nada mas que doa 

gratuitamente a si mesmo»21. O amor que 

permite o homem entrar no coração, vida e 

existência de outro ser humano distinto, 

enquanto reciprocidade e complemen-

taridade, exige o dom de si mesmo. O homem 

deve morrer para si mesmo para ser aquele 

 
19 O homem é uma criatura dotada de discernimento e 

autoconsciência. Ele é capa de amar, sofrer e rir, 

comunicar, dar e receber à sua vontade, com 

capacidade de iniciativa, imaginação e criatividade. 

Sendo um ser aberto às coisas, com a sua inteligência 

pode penetrar mais profundamente no conhecimento 

das coisas, da natureza da qual ele faz parte. No 

homem está a culminação e a grandeza da obra divina. 

Por isso n’Ele está o valor fundamental da vida 

humana e da sua dignidade, sobre os quais sãos 

expressados a sua integridade e o seu significado 

ontológico e transcendente. Neste sentido, se 

compreende que é o valor de uma realidade 

transcendente o que dá sentido e propósito à existência 

humana. Portanto, a pessoa humana com a sua 

sacralidade e dignidade tem um valor único que é 

expressão de um divino absoluto. Por ser fascinante, 

ele só pode ser compreendido através da sua 

transcendência. O homem é reflexo do mistério de 

Deus porque manifesta na sua realidade pessoal estar 

em perfeito amor e liberdade com Deus e o próximo 

(cf. Paulo Borges Vaz, Reflexão).   
20 O amor que Deus derramou no coração humano é 

livre e consciente. É aquele que é capaz de sair de si 

para dar-se ao outro e ir ao encontro, abra o homem e 

a mulher para os outros. Todos precisamos ser e sentir-

vazio de amor que acolhe o outro e a própria 

vida de Deus realizada entre os homens. É 

necessário que cada homem descubra na sua 

vida a medida de amor. A medida de amor é 

Jesus abandonado e vazio no nada de amor. 

Aquele que por amor entrou na história dos 

homens dando tudo de Si mesmo. Jesus 

Cristo é o Deus encarnado, manifestado na 

carne, se colocou entre nós e viveu ao nosso 

lado. Aquele que uniu a sua própria carne à 

nossa fragilidade humana e assumiu em Si 

toda a nossa miséria, até à morte de cruz, 

experimentando até o extremo a Kenosis 

total. Neste sentido, é no mistério de amor, 

morte e ressurreição que o homem pode 

encontrar o sentido da sua vida e a dignidade 

dos filhos de Deus. É precisamente na 

Kenosis de Jesus que Deus derrame sobre nós 

o próprio amor permitindo a vida do outro e 

que o outro se desenvolva. O homem só pode 

viver com sentido se se deixa conduzir por 

Deus até à fonte do verdadeiro amor onde 

este não conhece limites e se abrange todas as 

dimensões da nossa humanidade condu-

zindo-nos à verdadeira liberdade e plena 

realização22. É no relacionamento essencial 

se amados. Ninguém é uma ilha em si mesma. Todos 

formamos parte desta realidade mundana no qual 

chamos humanidade. Amar significa reconhecer o 

outro e acolhê-lo na sua diferença (cf. Paulo Borges 

Vaz, Reflexão). 
21 O homem sendo livre pode ou não aceitar ou 

obedecer essa lei do amor de Deus na sua vida de 

forma livre e responsável. Fechar-se ao amor de Deus 

é fechar-se também ao próximo. Só o puro e 

verdadeiro amor pode iluminar e dar significado a 

todos os nossos projetos e desejos de amar e de sermos 

felizes (cf. Paulo Borges Vaz, Reflexão). 
22 O homem se experimenta como chamado a aceitar 

livremente no amor o Absoluto e viver o seu ser 

homem como acto total da sua vida na resposta 

integral de si mesmo a Deus. É uma antropologia 

culminada no evento Cristo, motivo e fim da 

verdadeira humanidade. Em Jesus Cristo, obra 
criadora de Deus, o homem teve a sua o seu início e a 

sua culminação. Por conseguinte, é n’Ele que a 

dignidade e a transcendência do homem alcancem a 

sua altíssima vocação a la comunhão com Deus. A 

índole comunitária do homem só pode encontrar-se a 

si mesmo através do dom sincero dos outros (cf. Paulo 

Borges Vaz, Jesus Cristo Verdade e Libertação, 186-

19). 
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que a pessoa humana encontra com a razão 

última da sua dignidade inviolada e primazia 

absoluta e o seu destino intrínseco de viver 

em relação23. Por conseguinte a verdadeira 

liberdade e criatividade humana afirma as 

suas raízes num amor que se torna recíproco, 

onde cada um mantendo a sua identidade na 

unidade e distinção se percebe que Deus nos 

criou distintos (unidade e pluralidade)24. O 

mandamento novo dado por Cristo à 

humanidade (Jo 13,34) exige do homem 

viver a reciprocidade e a radicalidade. Dizia 

Chiara Libich «Fui criado como um 

presente para quem está ao meu lado e quem 

está ao meu lado um presente para mim»25.  

4. Visão da Antropológica no magistério da 

Igreja 

O Documento do Dicastério para a 

Educação Católica, afirma que a Igreja pela 

natureza mesma da sua missão, orientada e 

assistida pelo dinamismo e ação do Espírito 

se abra à razão e se põe ao serviço da 

sociedade humana para clarificar a confusão 

semeada pela Ideologia de género. Perante 

isto, que oferecer à comunidade social 

propostas convincentes da Antropologia, 

«sobre a qual se funda o significado da 

sexualidade e da afetividade de modo 

 
23 O homem realiza-se como pessoa quando se entrega 

e se dá. O homem na medida em que ama com a 

dimensão da reciprocidade, descobre nele mesmo que 

a dimensão essencial da pessoa humana é a sua 

capacidade de realização e reciprocidade. É 

precisamente diante de outros homens que o homem 

toma a consciência de si mesmo, da sua autonomia e 

da sua liberdade. Daí a exigência de o homem viver 

em comunidade porque ele tem uma demanda 

intrínseca da sua natureza para viver «com» (cf. Paulo 

Borges Vaz, Reflexão). 
24 O processo da identificação, é hoje obstaculizado 

pela construção fictícia de um «género neutro» ou um 

terceiro género. Esta concepção fictícia e falsa de 

entender o ser humano a sexualidade como 

qualificação estruturante da identidade masculina e 

feminina. A tentativa de superar a diferença 

constitutiva de masculino e feminino, conduz a uma 

ambiguidade masculina e feminina de modo 

contraditória a aquela diferença sexual que se pretende 

negar ou superar (cf. CEC 25). 

correto, para um percurso educativo 

coerente com a natureza do homem como 

pessoa, com o fim de orientá-lo para a 

plenitude da sua identidade sexual no 

contexto da vocação ao dom de si»26. 

 Com esta clarificação, a Igreja é 

determinante. Ela entende que no homem 

existe uma natureza que é preciso ser 

respeitado e evitar-se nele todo tipo de 

manipulação, portanto «É preciso o 

reconhecimento da dignidade peculiar do ser 

humano e a relação necessária da vida do ser 

humano com a lei moral inscrita na sua 

própria natureza». A Antropologia cristã 

funda as suas raízes no relato bíblico da 

criação do livro de Genesis 1,27 «Deus os 

criou à sua imagem (…), Homem e mulher 

Deus os criou». A Igreja entende que neste 

parágrafo bíblico, está o núcleo não só da 

criação, mas também de relação vivificante 

entre homem e mulher, colocando-lhes em 

íntima união com Deus. Entre o homem e a 

mulher há uma relação de 

complementaridade. Os dois se completam 

segundo a sua identidade. É na própria 

identidade da pessoa humana é que se 

encontra o que constitui o dinamismo da 

reciprocidade sustentada e derivada do 

Criador. O Desejo de Deus é que, o corpo do 

25 É em Cristo que o homem encontra sentido sobre si 

mesmo e a humanidade, assim como o segredo do 

respeito pela dignidade de cada homem e mulher nos 

seus direitos fundamentais. O homem ao tomar a 

consciência de ser criados a imagem de Deus, reafirma 

a sua dignidade de filhos e encontra o seu pleno 

desenvolvimento em conformidade com Cristo o 

homem cabal, imagem perfeita do Pai. Portanto, 

somente aderindo a Cristo e ao seu amor podemos 

verdadeiramente aprender a amar e a fazer a vontade 

de Deus cooperando com Ele para o cumprimento do 

seu plano sobre nós e sobre a humanidade. O homem 

que deseja amar e ser feliz, só em Cristo pode 

compreender que Deus é realmente amor e caridade 

(1Jo 4,8). E só Jesus nos poderá ensinar que a lei da 

perfeição e da caridade humana é de transformar o 

mundo no mandamento novo de amor (cf. Paulo 

Borges Vaz, Reflexão; Ver também Ana Fratta, «A 

saúde do homem hoje: um equilíbrio viável», Roma 

2001).    
26 Cf. CEC 30. 
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homem na sua masculinidade e feminilidade, 

o defina a sua humanidade e dignidade de 

pessoa e que este seja para ele sinal 

transparente da comunhão interpessoal, 

porque o homem se realiza através do dom 

autêntico de si; posto que, a natureza humana 

deve compreender-se à luz da unidade 

somática da alma e do corpo. E próprio na 

unidade das suas inclinações que o homem 

alcance o seu fim. Neste sentido, o homem e 

a mulher, enquanto totalidade unificada, são 

chamados a viver a dimensão vertical da 

comunhão com Deus, e a horizontal da 

comunhão interpessoal porque a pessoa 

humana amadurece de modo autêntico que se 

abre aos outros na configuração do próprio 

modo de ser. A pessoa humana só se torna ela 

mesma a partir do outro e o outro só se torna 

ele próprio a partir do tu e do vós27. Porque 

somos chamados à vida e à existência para o 

diálogo e na comunhão. É só no encontro 

com o tu e o nós que o eu se abre a si mesmo. 

A Igreja insiste que é necessário voltar sobre 

a raiz metafísica e biológica da diferença 

sexual, porque H/M, são duas modalidades 

nas quais se exprime e realiza a realidade 

ontológica da pessoa humana. Negar essa 

dualidade entre o feminino e o masculino 

colocaria em perigo a família e a sua geração, 

e anularia a visão da criação. Homem e 

mulher na criação são exigências ditadas pela 

mesma criação, onde as pessoas humanas se 

completam mutuamente28. Portanto educar 

para a sexualidade e a afetividade significa 

aprender qual é o significado do corpo em 

toda a verdade original da masculinidade e da 

 
27 No ser homem/mulher, masculino/feminino 

confluem uma multiplicidade de factos, biológicos, 

genéticos, amigos, familiares e circunstâncias (cf. 

CEC 33). 
28 Se a dualidade entre H/M seja anulada e excluída, 

deixaria de existir a família pré-estabelecida pela 

criação e a prole «perdeu o lugar que até agora lhe 

competia, que é a dignidade particular que lhe é 

própria».   
29 Por conseguinte, à luz de uma ecologia plenamente 

humana e integral a mulher e o homem reconhecem o 

significado da sexualidade e da parentalidade na 

feminilidade. Aceita a si mesmo e cuidar de 

si na sua unidade somática29. O lugar e a 

perspectiva essencial desde onde se pode 

questionar e compreender essa diferença 

entre o H/M, há-de ser a partir do diálogo 

entre Deus e homem. Deus que lhe criou 

H/M, e que lhe fará compreender quem ele é 

realmente desde este marco da liberdade. A 

decisão de reconhecer-se como como H/M, 

está no mais íntimo do seu ser como unidade 

somática, implicando a mesma liberdade 

humana a possibilitar esse diálogo de amor 

com Deus. Por isso a liberdade é inseparável 

da pessoa e a afirmação desta é irrenunciável 

para o homem/mulher. O que possibilita o 

encontro/relação do homem (eu) com o (tu), 

do (tu) com (eu) e do (eu-tu) com o (nós) é a 

Graça (Deus). A graça como encontro, 

relação e intercambio, permite que Deus saia 

ao encontro do homem feito a sua imagem 

como um fator atrativo e fascinante30.  

Neste sentido o mistério do homem 

implica compreender o homem como 

mistério em si mesmo, onde aceitando esse 

dom de Deus se implique na relação de 

comunhão com Deus e com os outros. Esta 

autocompreensão do homem traz 

necessariamente uma forma diferente de 

conceber a sua relação com Deus. Por isso 

uma verdadeira antropologia deve partir 

sempre de Jesus Cristo o homem por 

excelência, perfeito, completo, acabado e 

definitivo. É preciso recuperar a antropologia 

desde o ponto de vista histórico-existencial, 

posto que o homem tem uma só vocação que 

procede de uma só chamada: a comunhão 

intrínseca intenção relacional e comunicativa, «que 

atravessa a própria corporeidade e os envia um para o 

outro mutuamente» (cf. CEC 35). 
30 É a grança que nos possibilita o diálogo com Deus. 

Cristo é quem dá o verdadeiro significado do nosso ser 

como pessoa humana. O homem está chamado a ser 

livre e a liberdade é parte essencial e constitutiva da 

pessoa humana e um direito inalienável da natureza 

criada. Por isso, somente na comunhão imediata o 

homem pode chegar a sua plenitude pessoal (cf. Paulo 

Borges Vaz, Jesus Cristo Verdade e Libertação, 187). 
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gratuita com Deus. Daí que em Jesus Cristo 

cada ser humano é reconhecido no seu valor 

infinito. 

  Por conseguinte, a Antropologia 

teológica une a visão do homem peregrino 

pelo desejo de Deus, com o testemunho de 

Deus por nós, como fundamento da 

dignidade infinita do homem, e garantia do 

seu destino eterno. Portanto é a antropologia 

em liberdade a que fundamenta a dignidade 

da pessoa31. 

   

    

5. O homem e Mulher realiza-se no amor 

como no mútuo dom de si   

Realizar-se no amor segundo o plano 

de Deus, significa sair ao encontro do outro. 

De igual maneira que Adão saiu ao encontro 

da Eva e vice-versa, e tal como Deus saiu ao 

encontro da humanidade na encarnação do 

Verbo. A Humanidade representa o Homem 

e a mulher que na reciprocidade são 

receptivos na feminidade e masculinidade 

porque o homem e a mulher são imagem de 

Deus «a Imagem de Deus, Deus os criou 

Homem e Mulher». Deus os criou 

humanidade, para que na reciprocidade do 

amor possam alcançar a plenitude e a 

 
31 O Termo da «Antropogéneses» reside na 

«Cristogéneses», isto é, na inefável unidade de Deus e 

do homem num só ser, Jesus Cristo. Neste sentido 

Cristo é imagem de Deus, e na sua Ressurreição se 

transformou no Senhor e Filho de Deus. Em Jesus se 

dá o início do diálogo entre Deus e o homem (cf. Paulo 

realização em Deus enquanto Varão e 

Mulher. Neste sentido é preciso fazer um 

excurso comparativo desta família humana 

(H/M) com a família divina (Trindade). E 

precisamente no interior da Trindade que se 

nos revela uma vida insondável de comunhão 

plena e feliz, porque o Pai se dá todo ao Filho 

o que Ele é, o Filho recebe e entrega com 

igual generosidade ao Pai, e ambos atuam no 

Espírito que é o mesmo amor.  

Contemplando este mistério podemos 

descobrir que o amor perfeito consiste em dar 

e receber, porque também é assim no interior 

da vida divina, para mostrar-nos que o poder 

receber é uma exigência do amor, e que para 

nós é mais difícil porque receber exige viver 

a humildade. Partindo desta premissa, nos 

leva a voltar sobre a relação entre os sexos. 

Na relação H/M, não só é o varão é que dá e 

nem só é a mulher que é recebe, posto que, o 

amor em que ambos estão chamados se 

expressa numa entrega livre e recíproca. Este 

amor só é possível se é mútua a disposição a 

receber. Deste modo a receptividade junto à 

entrega é outro elemento constitutivo da 

comunhão que tem efeitos positivos em 

ambas direções: O H/M ao receber se 

enriquece, se fortalece e se faz feliz um ao 

outro, dado que a receptividade em si, é já um 

dos maiores dons que se pode fazer a outra 

pessoa. Por isso, sem o outro a pessoa se 

sente só e experimenta a sua própria carência, 

porque o Varão tende constitutivamente à 

mulher e a mulher ao Varão. Por conseguinte 

o homem e a mulher se precisam mutuamente 

para desenvolver plenamente a sua 

humanidade, posto que a mulher lhe dado ao 

homem como ajuda e companheira e o 

homem lhe dado a mulher como ajuda e 

companheiro (Sal 70,6; 115,9; 118,7)32.  

Borges Vaz, Jesus Cristo Verdade e Libertação, 2018-

2026). 
32 A reciprocidade aponta a uma actividade, mas uma 

actividade que aceita, interioriza e está serviço da 

aprofundação da acção do outro. A receptividade só se 

pode compreender integramente quando reconhe-
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6. O amor doado como dom de si, se 

expressa no sentido da sexualidade humana 

como identidade e alteridade 

Partindo de uma leitura atenta do 

artigo de Juan de Deus Larrú «A vocação 

ao amor e a missão da família», não poderia 

deixar de dizer que com o Vaticano II o 

homem não pode realizar-se plenamente 

senão pelo dom sincero de si mesmo aos 

outros; posto que a realidade do dom de si 

contém um paradoxo que é dar-se como 

caminho para ter-se: neste sentido quem 

procurar salvar a sua vida há-de perdê-la e 

quem a perder há-de salvá-la (Lc 17,33). Para 

o Magistério da Igreja, o dom de si mesmo é 

um ato em que a pessoa entrega a sua própria 

vida e a sua própria pessoa. Este ato de 

liberdade da pessoa é um dom de si, e este se 

define necessariamente como dom da própria 

liberdade.  Por isso, este pede um destinatário 

pessoal que só a pessoa pode entregar-se 

plenamente a outra pessoa, e só ele é capaz de 

receber esta entrega total e irrevogável do ser 

da pessoa33. A partir da própria ciência 

biológica e o ato mesmo da criação, fica 

demostrado que é precisamente nas relações 

 
cemos nela uma forma especial de actividade, de 

expressão e criatividade. A reciprocidade se expressa 

nas suas múltiplas facetas e situações diversas da vida 

numa pluralidade de relações interpessoais como as da 

maternidade, paternidade, a filhação e fraternidade, a 

colegialidade e amizade e tantas outas que afetam 

com-temporaneamente a cada pessoa. Trata-se de uma 

reciprocidade assimétrica. A mulher constitui por 

excelência o nexo sobre o qual gira uma nova forma 

de ser do homem em relação com o tu, que só podemos 

compreendê-lo na radicalidade à luz de Cristo que se 

deu tudo ao Pai e por Ele à humanidade. Por 

conseguinte, Jesus Cristo com a sua encarnação, morte 

e ressurreição, veio trazer um novo homem e a criar 

uma nova antropologia;  não aquele que se fundamenta 

no egoísmo do sexo e trata a mulher como objeto ao 

uso e descarte, mas aquele que faz com que o novo 

homem se solidifica na reciprocidade e entra na 

perspectiva do mutuo dar e receber à luz da 

especificidade do mutuo dom de si. O homem e a 

mulher devem ser fontes criadores de novas atitudes 

positivas e humanizantes perante uma sociedade 

desumanizante (cf. Paulo Borges Vaz, Jesus Cristo 

Verdade e Libertação, 219-233).      

interpessoais que cada pessoa descobre a sua 

vocação à comunhão. 

Neste sentido é muito importante 

descobrir o significado esponsal do corpo e a 

sua capacidade de exprimir o amor. Tudo isto 

implica uma progressiva e adequada 

educação da afetividade, como ajuda a 

descobrir a própria vocação ao dom total de 

si. Por tanto cada H/M, é convidado a vencer 

o medo porque Cristo com a sua entrega 

revelou-nos a plenitude do amor que só se 

experimenta pondo em jogo a liberdade e a 

vida inteira. Daí que, o Amor só se 

experimenta, se vive e se compreende quando 

a Eucaristia sacramento do Corpo de Cristo 

se converte para nós no santuário onde cada 

homem pode descobrir o mais profundo 

significado esponsal do corpo e do amor. Este 

amor esponsal consiste em que à medida em 

que se dirige a outra pessoa abre-se à 

dimensão da doação, como singularidade do 

dom de si e da entrega total e exclusiva à 

outra pessoa. Por isso, a vocação humana 

realiza-se num amor de doação que termina 

sempre numa pessoa porque ela é sempre o 

fim de todo ato de amor34. Para vivê-la, é 

33 Infelizmente hoje nos deparamos perante uma 

sociedade infantil que infantiza, uma boa camada do 

extrato social, fundamentalmente aos jovens. No 

contexto cultural em que nós nos estamos, devemos 

reconhecer que isto é particularmente dramático. Os 

jovens são infantilizados e impedidos de progredir na 

sua maturidade. A maior dificuldade que eles têm hoje 

é perceber, entender e descobrir dentro deste 

Pansexualismo reinante o significado esponsal do 

corpo, para entender que a vocação ao amor está 

inscrita na diferença sexual. Diferença que não ser 

entendida como uma Neutralidade, como entende a 

Ideologia do género e quer empurrar a sociedade a 

impor um género sobre o outro (cf. Padre Paulo Borges 

Vaz, Reflexão); ver também J. De Deus Larrú, 

Vocação ao amor e a missão da família: 
34 Este amor esponsal tem dois modos fundamentais de 

ser vivido: o amor conjugal e virginal. O amor 
conjugal é próprio dos esposos. Esta caracteriza-se 

pela entrega mútua dos esposos. O matrimónio é a 

vocação a um amor peculiar que amor conjugal no 

recíproco dom de si e fazendo nascer a comunhão. 

Neste sentido a comunhão conjugal, que é a descoberta 

de que um cônjuge esta empenhada na liberdade do 

outro e vice-versa. Neste sentido a comunhão é o fim 
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preciso estar na escuta permanente do 

Espírito que nos introduz na profundidade do 

outro. 

  O homem/Mulher, enquanto sexuado, 

todo o seu ser mostra a semelhança divina na 

sua dimensão corporal porque no seu próprio 

ser é reflexo do esplendor de Deus e da sua 

bondade, a pesar do pecado que lhe ofusca 

impedindo-lhe irradiar permanentemente 

essa semelhança divina; mas o corpo humano 

manifesta sempre a imagem de Deus, o 

manifesta precisamente através da 

sexualidade, posto que ela em todas as suas 

manifestações é um espelho nevoso da glória 

divina. Mas poderíamos perguntar: porquê é 

que Deus fez o homem como Varão e 

Mulher? Porquê quis que o ser humano se 

expressasse de dois modos distintos e 

complementários? Deus quis isso porque, a 

sexualidade humana significa uma clara 

disposição para o outro. Ela mostra que a 

plenitude humana reside na relação do ser 

para outro, porque impulsa o homem a sair de 

si mesmo em busca do outro e alegra-se na 

sua presença. É o selo de Deus de amor na 

estrutura mesma da natureza humana, posto 

cada pessoa é amada por Deus por si mesma 

e chamada a uma plenitude individual, por 

isso a condição sexual que tem um enorme 

valor em si mesma, mostra-nos que os sexos 

Feminino e Masculino pelo mesmo Deus a 

agir e a viver conjuntamente. Por 

conseguinte, Deus não criou o homem Varão 

e Mulher porque o homem tem a capacidade 

de gerar para perpetuar a imagem divina que 

ele mesmo na sua condição sexuada35.      

Mindelo, 6 de novembro de 2019 

Padre Doutor, Paulo Borges Vaz   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
da liberdade. É um amor recíproco que tem sempre 

uma mediação objetiva posto que, o próprio bem que 

une os esposos é a união na carne (Gen 2,24). E o «ser 

uma só carne» significa conjuntos de dinamismos, 

tendências afetivas de convivência que configuram a 

comunhão conjugal. A relação de comunhão entre o 

H/M, é algo vivo e dinâmico chamado 

permanentemente a crescer em intimidade, vivencias 

afetivas, conhecimento, conhecimento mútuo e 

aceitação do outro no partilhar o bem que os une, para 

crescerem na sua vocação conjugal (J. De Deus 

Larrú, Vocação ao amor e a missão da família, da 

CE). 
35 A Sexualidade, refere-se a Identidade e alteridade. 

Varão e Mulher tem a mesma natureza e distintos, mas 

de modos distintos, recíprocos e se complementam. A 

diferença sexual deve ser bem entendida porque ela 

não é um produto social e nem é uma realidade que se 

limita só no plano corporal. Posto cada pessoa inteira 

é Varão e Mulher na unidade somática do corpo a 

masculinidade e a feminilidade se extende a todos os 

âmbitos do seu ser.  Essas diferenças no homem 

enquanto Varão e Mulher, se dá no físico, no amor 

corporal, no psíquico e até no modo de relacionar com 

Deus, porque até a última célula que compõe o seu ser 

a sus personalidade, tem tudo de masculino no Varão 

e tudo de feminino na mulher. Os Tipicamente 

femininos e masculinos estão entrelaçados desde o 

princípio (JP II, Carta apostólica, Mulieris dignitatem, 

1995,7; Von Balthasar, Teodramatica, Milão1982,, 

348). 
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Sexualidade e Moral da Família 

“Teologia Do Corpo” ou “O amor humano no plano divino” 

Padre Carlos Varela 

 

  

Introdução 

Foi me pedido abordar, neste 

Workshop, A teologia do Corpo enquadrado 

dentro do ensinamento da Igreja sobre a 

Sexualidade e moral da família, com um 

enfoque particular sobre três aspectos: a) 

identidade do homem com Deus (o corpo 

humano como templo de Deus); b) o 

serviço ao próximo; c) liberdade. 

Quero começar por contextualizar o 

porquê da Teologia do Corpo. Mas pensam 

em corpo quando ouvem a palavra 

“Teologia”? Quando falamos de Teologia, 

pensamos em Deus, Céu, divindade, alma, 

realidade espiritual ... mas corpo! Podemos 

exclamar, herdeiros que somos de uma 

mentalidade mais grega do que judaica, 

podemos pensar que “viver bem seria libertar 

a alma, ou pelo menos, controlar o corpo, a 

carne e os seus apetites”36. Mas o Catecismo 

da Igreja Católica ensina que “sendo o 

homem um ser ao mesmo tempo corporal e 

espiritual, exprime e percebe as realidades 

espirituais através de sinais e de símbolos 

materiais” (CIC nº 1146). 

Como criaturas corporais que somos, 

esta é, em certo sentido, a única via pela qual 

nos é dado experimentar o mundo espiritual: 

no mundo físico e através dele, em nosso 

corpo e através dele. Deus, ao assumir um 

corpo na Encarnação, é justamente aqui que, 

com toda a humildade, se encontra conosco, 

 
36 JOÃO PAULO II, Teologia do Corpo, O Amor 

Humano no Plano Divino, Coord. Pe. Miguel Pereira, 

Aletheia, Lisboa, 2013, 5. 

isto é, em nosso estado físico e humano, no 

nosso corpo. 

Tragicamente, muitos cristãos 

crescem pensando que seus corpos 

(especialmente sua sexualidade) são 

obstáculos inerentes à vida espiritual. Acham 

que a doutrina cristã considera a alma como 

“boa”, e o corpo como “má”. Ora, esta 

maneira de pensar está longe da autêntica 

perspectiva cristã! A ideia de o corpo ser mau 

é uma heresia (um erro aberrante, 

explicitamente condenado pela Igreja) 

conhecida com o nome de Maniqueísmo.  

A fé cristã nunca aceitou isso e 

sempre viu no corpo uma bela obra de Deus, 

que quis que o homem fosse uma unidade de 

corpo e alma. Depois de criar o homem 

“Deus viu que tudo era muito bom” (Gen 

3,21). Sobretudo, o mistério da Encarnação 

do Verbo divino, o Filho de Deus que assume 

a nossa carne, fez a Igreja entender mais 

ainda a grandeza do corpo humano, e assim, 

valorizá-lo e protegê-lo desde a gestação 

materna. É com o nosso corpo que nos 

relacionamos com os outros, com a natureza 

e com o cosmos. Ele não é apenas uma 

máquina fria, sem expressão. Nós não temos 

um corpo, mas somos um corpo. 

Na pessoa humana o corpo é o sinal, 

o instrumento privilegiado do espírito; é um 

reflexo da vida interior, tanto que todos 

podem ver nele o cansaço do espírito, a 

depressão da alma, ou a alegria por ele 

expressa. A teologia e a filosofia do corpo 
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humano se unem aos estudos modernos da 

sociologia do corpo. 

Para o cristão, a pessoa humana é uma 

vida espiritual no corpo; matéria e espírito 

são duas dimensões ontológicas do seu único 

ser. Contudo, o corpo não é uma “prisão da 

alma” como entendia Platão, influenciado 

pelo gnosticismo dualista. 

Então, o problema da nossa cultura 

saturada de sexo não é propriamente a 

supervalorização do corpo e do sexo. O 

problema está em termos falhado na 

compreensão de quanto o corpo e o sexo são 

realmente valiosos. O cristianismo não rejeita 

o corpo! Numa espécie de “ode à carne”, o 

Catecismo proclama: “‘A carne é o eixo da 

salvação’. Cremos em Deus que é o criador 

da carne. Cremos na Palavra feita carne para 

redimir a carne. Cremos na ressurreição da 

carne, na consumação da criação e na 

redenção da carne” (CIC 1015, ênfase do 

autor). 

A Teologia do Corpo, evidenciada de 

maneira especial pelo Papa João Paulo II, tem 

como objetivo revelar toda a beleza e a 

importância do corpo humano, fazendo com 

que seja respeitado e não profanado. Segundo 

o Papa João Paulo II, só o corpo “é capaz de 

tornar visível o que é invisível: o espiritual 

e o divino”; ele “foi criado para transferir 

para a realidade visível do mundo o 

mistério oculto desde a eternidade em 

Deus e assim ser sinal dele”. Eis aí a 

intuição fundamental das catequeses que ele 

fez nas audiências gerais entre setembro de 

1979 e novembro de 1984, a respeito da 

Teologia do Corpo, um importante capítulo 

da antropologia teológica e moral familiar da 

Igreja Católica (também, em parte, proposto 

na sua obra “Amor e Responsabilidade”). 

Trata-se de uma resposta suscitada pelo 

Espírito Santo à crescente onda de ideias e 

práticas que, na sua essência, acabam por 

destruir a família, o matrimónio e a 

própria dignidade humana. 

A coisificação do corpo humano por parte 

da atual sociedade 

A nossa sociedade procura 

“coisificar” nossos corpos, fazer do prazer a 

nossa última meta e nos assemelhar a objetos 

para satisfação pessoal. A Teologia do Corpo 

vem nos recordar, com olhar sereno e mãos 

estendidas, que o nosso corpo é bom, é santo, 

é templo onde o próprio Deus habita (I Cor 

3,16). E somente a partir do nosso corpo 

podemos amar verdadeiramente, traduzir 

esse amor em gestos de doação e entrega ao 

outro, como dirá o Sumo Pontífice, Papa João 

Paulo II: 

“O corpo humano tem toda a beleza e 

importância, mas se não pode ter uma 

primazia sobre o espírito. Na antiguidade 

valorizava-se somente o espírito 

desprezando-se o corpo; hoje corremos o 

risco de ver o contrário acontecer. Há 

pessoas que estão se tornando escravas do 

corpo; e algumas pessoas que até se revoltam 

e sofrem porque não têm aquele corpinho 

escultural de “top model”, ou aquele cabelo 

como o da artista da novela; ou porque a sua 

estatura é baixa… Ora, não é exatamente 

nisso que está o valor e a beleza do nosso 

corpo. ” 

As academias de ginástica se 

multiplicam, e isso não é mau desde que 

sejam bem usadas, sem exageros e sem 

querer fazer do corpo um meio de exibição e 

de sucesso. As clínicas de cirurgia plástica, 

de emagrecimento e de embelezamento 

crescem a cada dia, e isso também pode ser 

bom, se for bem usado para se melhorar a 

saúde; mas não pode ser um fim para cultivo 

da vaidade. Uma plástica é necessária para 

corrigir um defeito físico que me incomoda e, 

principalmente aos outros; mas não deve ser 

usada por pura vaidade. Ora, um corpo bem 

tratado ajuda a felicidade, mas esta tem sua 

fonte, sobretudo, na alma. O corpo é belo, 

mas é um meio, não um fim. 
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Toda a Bíblia ressalta a grandeza do 

nosso corpo. São Paulo fala do cristão como 

o “templo vivo da Santíssima Trindade”. 

Jesus disse aos Apóstolos que “Se alguém me 

ama, meu Pai o amará, viremos a ele e 

faremos nele nossa morada” (Jo 14,23). Por 

isso, São Paulo pergunta severamente aos 

coríntios sobre a pureza espiritual do corpo: 

“Não sabeis que sois o templo de Deus e que 

o espírito de Deus habita em vós? (1 Cor 

3,16; 6,15). “Ora, vós sois o corpo de Cristo 

e cada um dos seus membros” (1Cor 12,27), 

diz São Paulo, “… assim nós, embora 

sejamos muitos, formamos um só corpo em 

Cristo, e cada um de nós somos membros uns 

dos outros” (Rm 12,5). É importante notar 

que São Paulo ensina que devemos dar glória 

a Deus com o nosso corpo. Ele diz: 

“Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo” (1 

Cor 6,20).   

 

Para o cristão, seu corpo é morada 

santa da divindade, por isso deve ser 

protegido, cuidado, defendido e respeitado. 

Não pode ser comercializado, vendido, 

amputado sem necessidade, etc.  

O Papa São João Paulo II mostrou 

com maestria a grandeza, o significado 

teológico e a dignidade do corpo humano. Ele 

ensina que, sendo criaturas físicas, corporais, 

não podemos ver Deus, porque Ele é puro 

espírito e invisível. Mas Deus quis tornar 

visível para nós seu mistério, e para isso 

estampou em nossos corpos um sinal Dele, 

criando-nos homem e mulher em sua própria 

imagem (Gen 1, 27). A grandeza do corpo 

está então nessa função de refletir a Trindade. 

 

Homem e mulher no plano criador 

O ser humano –  26Depois, Deus 

disse: «Façamos o ser humano à nossa 

imagem, à nossa semelhança, para que 

domine sobre os peixes do mar, sobre as aves 

do céu, sobre os animais domésticos e sobre 

todos os répteis que rastejam pela terra». 
27Deus criou o ser humano à sua imagem, 

criou-o à imagem de Deus; Ele os criou 

homem e mulher. 28Abençoando-os, Deus 

disse-lhes: «Crescei, multiplicai-vos, enchei 

e submetei a terra. Dominai sobre os peixes 

do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos 

os animais que se movem na terra». 29Deus 

disse: «Também vos dou todas as ervas com 

semente que existem à superfície da terra, 

assim como todas as árvores de fruto com 

semente, para que vos sirvam de alimento. 
30E a todos os animais da terra, a todas as 

aves dos céus e a todos os seres vivos que 

existem e se movem sobre a terra, igualmente 

dou por alimento toda a erva verde que a 

terra produzir». E assim aconteceu. 31Deus, 

vendo toda a sua obra, considerou-a muito 

boa. Assim, surgiu a tarde e, em seguida, a 

manhã: foi o sexto dia.” (Gn 1,26-31) 

O homem – Quando o SENHOR 

Deus fez a Terra e os céus, 5e ainda não havia 

arbusto algum pelos campos, nem sequer 

uma planta germinara ainda, porque o 

SENHOR Deus ainda não tinha feito chover 

sobre a terra, e não havia homem para a 

cultivar, 6e da terra brotava uma nascente 

que regava toda a superfície, 7então o 

SENHOR Deus formou o homem do pó da 

terra e insuflou-lhe pelas narinas o sopro da 

vida, e o homem transformou-se num ser 

vivo. 8Depois, o SENHOR Deus plantou um 

jardim no Éden, ao oriente, e nele colocou o 

homem que tinha formado. 9O SENHOR 

Deus fez brotar da terra toda a espécie de 
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árvores agradáveis à vista e de saborosos 

frutos para comer; a árvore da Vida estava 

no meio do jardim, assim como a árvore do 

conhecimento do bem e do mal. 10Um rio 

nascia no Éden para regar o jardim, 

dividindo-se, a seguir, em quatro braços. 11O 

nome do primeiro é Pichon, rio que rodeia 

toda a região de Havilá, onde se encontra 

ouro, 12ouro puro, sem misturas, e também se 

encontra lá bdélio e ónix. 13O nome do 

segundo rio é Guion, o qual rodeia toda a 

terra de Cuche. 14O nome do terceiro é Tigre, 

e corre ao oriente da Assíria. O quarto rio é 

o Eufrates. 15O SENHOR Deus levou o 

homem e colocou-o no jardim do Éden, para 

o cultivar e, também, para o guardar. 16E o 

SENHOR Deus deu esta ordem ao homem: 

«Podes comer do fruto de todas as árvores do 

jardim; 17mas não comas o da árvore do 

conhecimento do bem e do mal, porque, no 

dia em que o comeres, certamente morrerás.» 

(1,26-29; Jb 38,1-39,30; Sl 8; 104) 

A mulher – 18O SENHOR Deus 

disse: «Não é conveniente que o homem 

esteja só; vou dar-lhe uma auxiliar 

semelhante a ele.» 19Então, o SENHOR Deus, 

após ter formado da terra todos os animais 

dos campos e todas as aves dos céus, 

conduziu-os até junto do homem, a fim de 

verificar como ele os chamaria, para que 

todos os seres vivos fossem conhecidos pelos 

nomes que o homem lhes desse. 20O homem 

designou com nomes todos os animais 

domésticos, todas as aves dos céus e todos os 

animais ferozes; contudo, não encontrou 

auxiliar semelhante a ele. 21Então, o 

SENHOR Deus fez cair sobre o homem um 

sono profundo; e, enquanto ele dormia, tirou-

lhe uma das suas costelas, cujo lugar 

preencheu de carne. 22Da costela que 

retirara do homem, o SENHOR Deus fez a 

mulher e conduziu-a até ao homem. 23Então, 

o homem exclamou: «Esta é, realmente, osso 

dos meus ossos e carne da minha carne. 

 
37 A. R. Rodrigues, Vínculos imortais. A família 

santuário da vida, p. 17. 

Chamar-se-á mulher, visto ter sido tirada do 

homem!» 24Por esse motivo, o homem 

deixará o pai e a mãe, para se unir à sua 

mulher; e os dois serão uma só carne.” (Gn 

2,18-24) 

O livro do Génesis no relato da 

Criação, descrito em seis fases, coloca a 

criação do ser humano em último lugar, como 

o coroamento de todo o criado. O ser humano 

é não só o remate mas a obra-prima do 

universo visível. O Ser Humano foi criado à 

imagem e semelhança de Deus, Deus os criou 

homem e mulher, e deu-lhes a missão de 

encher a terra, submetê-la e dominá-la. 

Deixando nos filhos a continuidade do género 

humano. 

«Façamos o ser humano à nossa 

imagem, à nossa semelhança, … criou-o à 

imagem de Deus; Ele os criou homem e 

mulher.» O homem e a mulher foram criados 

complementares entre si, para que um e 

outro, unindo-se, possam chegar à plenitude 

da sua idêntica natureza. S. Paulo nos diz que 

todos somos um só em Cristo (cf. Gal 3,28). 

A imagem de Deus em nós nos ensina 

muitas coisas: o pensar, a liberdade, o 

trabalho, … mas sobretudo o AMOR. O 

amor entre homem e mulher é a mais 

admirável criatura de Deus porque, réplica, 

imagem da própria vida íntima de Deus37  

(Deus, Trindade, é comunhão de amor; e a 

família, o seu reflexo vivente … «O nosso 

Deus, no seu mistério mais íntimo, não é 

solidão, mas uma família, dado que tem em 

Si mesmo paternidade, filiação e a essência 

da família, que é o amor. Este amor, na 

família divina, é o Espírito Santo»)38. O amor 

não é simples entrega espiritual entre o 

homem e a mulher, mas por igual entrega 

física ou carnal. É uma entrega total, 

plena.Por esse motivo, o homem deixará o 

38 FRANCISCO, Amoris Laetitia, nº 11. 
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pai e a mãe, para se unir à sua mulher; e os 

dois serão uma só carne. 

O homem e a mulher se concedem um 

ao outro, no que possuem de mais íntimo e 

pessoal, a masculinidade e a feminilidade, 

por isso se atraem e completam, alimentando 

desse modo o amor com que se entregam. A 

fecundidade aparece assim como fruto, sinal 

e testemunho deste amor conjugal. 

Sem precisar de nenhuma explicação 

teológica, nossos primeiros pais sabiam que 

eram chamados a participar da íntima união 

do próprio Deus. Ele próprio é uma 

Comunidade de Amor. Seus corpos falavam 

sobre isso: o homem foi feito para a mulher e 

a mulher para o homem. Ambos são 

chamados a se complementarem em uma 

sintonia de amor e doação. Somente por meio 

dessa entrega total de si, descobrirem o 

significado esponsal do corpo. 

 

A vida matrimonial 

Depois de tratar, com a sutileza de um 

maestro, sobre o princípio, João Paulo II nos 

conduz para a vida matrimonial. Ele nos 

apresenta a imensidão de belezas e 

possibilidades de santificação dentro desse 

estado de vida. Sua visão clara deixa 

transparecer o belo de se viver a plena união 

entre um homem e uma mulher. Ele 

demonstra a magnitude a que somos 

 
39 https://formacao.cancaonova.com/afetividade-e-

sexualidade/o-que-e-teologia-do-

convidados ao experimentar o amor de 

maneira integral. Como Adão e Eva, os 

esposos são chamados a se doarem 

inteiramente por meio de seus corpos. Por 

conseguinte, a partir dessa união livre, total, 

fiel e fecunda, ingressarem na sacralidade da 

própria Trindade39. 

Pela relação amorosa dos seus corpos o casal 

celebra a “liturgia” conjugal e dá vida a um 

novo ser, imagem de Deus.  

A Castidade 

Infelizmente, hoje se tem um conceito 

muito deformado sobre a castidade; alguns 

pensam que castidade é não ter vida sexual, 

que seja só para os que fizeram o voto de 

castidade e não é isso; castidade é ter vida 

sexual sim, mas correta, de acordo com o 

sábio plano de Deus. “A castidade é uma das 

maiores disciplinas, sem a qual a mente não 

pode alcançar a firmeza necessária”. “A 

vida sem castidade parece-me vazia e 

animalesca” (Mahatma Gandhi). 

O Catecismo da Igreja mostra a 

grandeza da castidade: “A castidade 

significa a integração correta da sexualidade 

na pessoa e, com isso, a unidade interior do 

homem em seu ser corporal e espiritual. A 

sexualidade, na qual se exprime a pertença 

do homem ao mundo corporal e biológico, 

torna-se pessoal e verdadeiramente humana 

quando é integrada na relação de pessoa a 

pessoa, na doação mútua integral e 

temporalmente ilimitada do homem e da 

mulher” (§2337). A virtude da castidade 

comporta, portanto, a integridade da pessoa e 

a integralidade da doação. A pessoa casta 

mantém a integridade das forças vitais de 

amor depositadas nela. Esta integridade 

garante a unidade da pessoa e se opõe a todo 

comportamento que venha feri-la; não tolera 

nem a vida dupla nem a linguagem dupla. 

corpo/?fb_comment_id=294213324035824_3097626

65814223, Consultado a 03.11.2019 às 20:34. 
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1. Os homens e as mulheres são 

criados à imagem de Deus 

“O ser humano, a quem Deus criou 

‘homem e mulher’, carrega a imagem divina 

impressa no seu corpo “desde o princípio”; 

homem e mulher constituem duas formas 

diferentes do humano ‘ser corpo’ na unidade 

daquela imagem” (2 de janeiro de 1980). 

2. O homem e a mulher são feitos um para 

o outro 

“Sozinho, o homem não realiza 

totalmente esta essência [de ser pessoa]. Ele 

só a realiza existindo ‘com alguém’ – e ainda 

mais profunda e completamente: existindo 

‘para alguém’… Comunhão das pessoas 

significa existir num recíproco ‘para’, numa 

relação de recíproco dom” (9 de janeiro de 

1980). 

3. O nosso corpo nos permite tornar um dom 

para os outros no amor 

“O corpo humano (…) encerra ‘desde o 

princípio’ (…) a capacidade de exprimir o 

amor: aquele amor em que o homem-pessoa 

se torna dom e, mediante esse dom, realiza o 

próprio sentido do seu ser e existir” (16 de 

janeiro de 1980). 

4. O corpo revela o mistério do amor de 

Deus pelos seres humanos 

“O corpo, e só ele, é capaz de tornar 

visível o que é invisível: o espiritual e o 

divino. Ele foi criado para transferir para a 

realidade visível do mundo o mistério 

escondido desde a eternidade em Deus [o 

amor de Deus pelo homem] e, assim, ser seu 

sinal” (20 de fevereiro de 1980). 

5. O casamento é a mais antiga revelação do 

plano de Deus 

“O casamento [é] a mais antiga 

revelação (e ‘manifestação’) do plano [de 

Deus] no mundo criado, com a revelação e 

‘manifestação’ definitiva, a revelação de que 

‘Cristo amou a Igreja e se entregou por ela’ 

(Ef 5, 25), conferindo ao seu amor redentor 

um caráter e um sentido esponsal” (8 de 

setembro de 1982). 

6. O casamento é a união numa só carne 

“O casamento [é] o sacramento em 

que o homem e a mulher, chamados a se 

tornar ‘uma só carne’, participam do amor 

criador de Deus mesmo. E participam tanto 

pelo fato de criados à imagem de Deus, terem 

sido chamados em virtude desta imagem a 

uma união particular (‘comunhão de 

pessoas’), quanto porque esta mesma união 

foi desde o princípio abençoada com a 

bênção da fecundidade” (15 de dezembro de 

1982). 

7. Os maridos são chamados a amar suas 

esposas como Cristo ama, e as mulheres a 

submeterem-se porque amam a Cristo 

“O marido é especialmente aquele 

que ama e a esposa é aquela que é amada. 

Pode-se até arriscar a ideia de que a 

‘submissão’ da esposa ao marido, entendida 

no contexto de toda a passagem da carta aos 

efésios (Ef 5, 22-23), signifique acima de 

tudo ‘experimentar o amor’. Tanto mais que 

esta ‘submissão’ se refere à imagem da 

submissão da Igreja a Cristo, que, 

certamente, consiste em experimentar o seu 

amor” (1º de setembro de 1982). 

8. A vocação ao matrimônio exige a 

compreensão da Teologia do Corpo 

“Aqueles que procuram o 

cumprimento da sua vocação humana e 

cristã no casamento, em primeiro lugar, são 

chamados a fazer dessa ‘teologia do corpo’, 

cujo ‘princípio’ está nos primeiros capítulos 

do livro do Gênesis, o conteúdo da sua vida 

e do seu comportamento. O indispensável, no 

caminho desta vocação, é a consciência 

profunda do significado do corpo, na sua 

masculinidade e feminilidade! Como é 

necessária uma consciência precisa do 
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significado esponsal do corpo, do seu 

significado gerador!” (2 de abril de 1980). 

9. A sexualidade humana é um dom de si no 

casamento e é procriativa 

“Porque ao mesmo tempo ‘o ato 

conjugal une profundamente os esposos (…) 

e os torna capazes de gerar novas vidas’, e 

ambas as coisas acontecem ‘por causa da 

sua estrutura íntima’, segue-se que a pessoa 

humana (com a necessidade própria da 

razão, a necessidade lógica) ‘deve’ ler 

contemporaneamente os ‘dois significados 

do ato conjugal’ e a ‘conexão inseparável 

entre os dois significados do ato conjugal’. 

Trata-se de ler na verdade a ‘linguagem do 

corpo’” (11 de julho de 1984). 

10. Cristo é o modelo para o matrimônio 

cristão 

“Cristo manifesta o amor com que a 

amou [a Igreja] dando-se por ela. Aquele 

amor é a imagem e, acima de tudo, o modelo 

do amor que o marido deve manifestar à 

esposa no matrimônio, quando ambos estão 

submetidos um ao outro ‘no temor de 

Cristo’” (25 de agosto de 1982)40. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 https://pt.aleteia.org/2015/10/22/10-grandes-

citacoes-da-teologia-do-corpo-de-sao-joao-paulo-ii/, 

consultado no dia 03.11.2019 às 20:37 
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A sexualidade e identidade do homem e da mulher 

Padre José Eduardo Furtado Afonso 

 

  

Introdução 

Um dos traços caraterísticos e 

dominantes da cultura atual é constituído pela 

perda do significado identitário da diferença 

sexual entre o homem e a mulher. Embora, os 

dados da observação e experimentação,  

particularmente,  no  campo  da  biomedicina  

apontem  para  uma  compreensão natural  da 

identidade diferenciada da corporeidade do 

homo sapiens, cresce o consenso, tanto civil 

como  político,  versus  uma  tese  oposta,  isto  

é,  aquela  segunda  a  qual  a  referida  

identidade- diferenciada   do  homo  sapiens   

é  uma  mera   construção   cultural,   

conduzida   historicamente, promovida  

socialmente,  imposta  educativamente  e  

difundida  largamente  nos  mídia41.  Hoje o 

comum, o “correto”, o “moderno” é ver a 

orientação sexual como uma dimensão 

desligada da pessoa, negando, em absoluto, 

que a genealogia da pessoa, tanto do sexo 

masculino como do sexo feminino tem a sua 

raiz na biologia da diferenciação sexual, 

como bem defendeu o então Papa João Paulo 

II em Gratissimam sane (1994) e Evangelium 

vitae sobre o valor da vida humana (2013). 

Hoje tende-se a aceitar, diria, acriticamente, 

que o ser homem ou o ser mulher é uma 

questão de livre arbítrio ou resultado da 

escolha arbitrária de cada indivíduo, privado 

de responsabilidade e de relevância, tanto do 

 
41 Cf R. COLOMBO,  «Sessualità:  il luogo 

biologico»,  in J. NORIEGA,  RENE & I. 

ECOCHARD,  in Dizionario  su sesso, amore e 

fecondità, Lateran Press, Vaticano, 2019, 870. 

 
42 Cf G.  KUBY, Gender   Revolution.  Il  relativismo   

in  azione,  Cantagalli,   Siena  2007.   O  referido  

império  da arbitrariedade individual ou do livre 

arbítrio enquadra bem naquilo que o papa emérito 

Bento XVI – em 20/05/05, num famoso discurso 

dirigido aos jovens por ocasião da XX Jornada 

ponto de vista moral como do ponto de vista 

social42. 

Seria de todo interessante se 

pudéssemos navegar nas “águas profundas” – 

quer do ponto de vista histórico como 

sociológico – e explorar as raízes de tal 

fenómeno (cultural?), mas não é isso que me 

foi solicitado43. O que me foi pedido neste 

workshop é apresentar uma reflexão sobre “A 

sexualidade e identidade do homem e da 

mulher”. 

No livro de Géneses 1, 27, o autor do 

livro da criação, afirma de modo categórico e 

peremptório: «Deus criou o homem à sua 

imagem e semelhança: a imagem de Deus os 

criou; homem (macho) e mulher (fêmea) ».  

A todos os níveis e de todos os ângulos de 

reflexão (desde que não sejam míopes), a 

supracitada afirmação constitui a verdade 

ontológica, psicoevolutiva, antropológica e 

teológica fundamental e decisiva sobre a 

sexualidade humana e, mais, pertence ao 

projeto criativo de Deus.  A diferença sexual 

do homem e da mulher, para além de ser 

«boa» em si mesma e benéfica para a 

sociedade humana perpetua e manifesta a 

própria imagem de Deus e vocação humana.  

O grande desafio – que assumo aqui também 

nesta minha partilha –, parafraseando o 

saudoso Papa João Paulo II, ao nº1 da 

Mundial da Juventude – chamou de “ditadura do 

relativismo”. 
43 Para um posterior  aprofundamento  sobre como 

nasceu essa tentativa  de desconstruir  o binarismo  dos 

sexos até à pretensão ideológica, sintetizada na teoria 

de gender, cf R. CARELLI, «La fecondità della 

defferenza. Retrospettive e prospettive teologice», in 

P. CARLOTTI (cura di), Identità e differenza 

sessuale. Il gender e la teologia,  Laas, Roma, ,  Laas, 

Roma, 2018, 121-135 
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Mulieris dignitatem, é «compreender a razão 

e as consequências da decisão do criador que 

quis que o ser humano existisse sempre e 

apenas na versão fêmea e macho». 

Quanto ao percurso que irei tentar 

construir convosco, partirei de uma breve 

abordagem, quase que relâmpago, da questão 

biológica e antropológica que consubs-

tanciam a estrutura da identidade (sexual) 

diferenciada, para   depois, propor-vos   ver   

–   do ponto   de   vista   da   hermenêutica 

antropológico-teológica –  corpo como dom e 

enquanto a perene afirmação da diferença 

inscrita na sexualidade. E no último ponto 

desta minha reflexão, em jeito de partilha, 

procurarei reconstruir convosco o discurso 

fundante e fundamental sobre o carácter 

sexuado do amor: distinguir para unir e 

distinguir no unido. 

1. O delicado equilíbrio entre a natureza e a 

cultura no processo (humano) de 

estruturação da identidade na diferença 

Um dos grandes desafios que toca a todos nós 

e que ninguém está autorizado, do ponto de 

vista ontológico, a ser indiferente é a 

estruturação da nossa própria identidade, ou 

melhor, a capacidade de autorrepresentar-se e 

perceber a si próprio enquanto sujeito 

unitário, com caraterísticas e qualidades 

estáveis, permanentes, próprias do ser 

humano, mas inscritas de modo único e 

irrepetível em cada um de nós. Daí que se 

costuma afirmar que não existem duas 

pessoas iguais, mesmo se se tratar dos 

gémeos monozigóticos. A construção de tal 

identidade exige um caminho longo e gradual 

que leva o indivíduo a adquirir a consciência 

e o autoconhecimento de si próprio, não a 

partir de elaboração de uma identidade 

pessoal e individual indiferenciada, mas sim, 

uma identidade pessoal e individual sexuada, 

que nos permite agir de modo a que seja 

 
44 Para um posterior aprofundamento  do percurso 

histórico-teórica  sobre a etiologia da ideia da 

sexualidade  em chave one-sex  e  two-sex,  confere:   

identificável o sexo (género) a que 

pertencemos bem como a orientação sexual 

consequente.  Este processo de identificação 

na diferença é confirmado, não somente pelos 

dados da biologia, psicologia, antropologia, 

teologia e sociologia, mas também é 

advogada pela simples observação empírico-

existencial milenar que nos atesta que cada 

indivíduo recebe um nome – masculino ou 

feminino – próprio para identificar o seu 

existir, o seu relacionar com os outros que 

passa, inevitavelmente, pelo reconhecimento 

como homem ou mulher, independentemente 

dos estereótipos. 

Para muitos a “heterossexualidade 

normativa”, isto é, o ser «macho» e o ser 

«fêmea», deve ser superada. Tal superação 

assinala a irrelevância do sex e da natura, 

posto à margem e negado na sua dimensão 

ontológica. Pensa-se que a diferenciação 

sexual é um produto meramente cultural: do 

ambiente. O novo estilo de vida a adoptar é o 

transgenderismo. A diferenciação sexual, 

mais do que uma questão biológico-

cromossómica, pertence ao foro psíquico-

cultural.  Por conseguinte, a «identidade 

igual» que se desvela na diferença sexual não 

é e nunca foi constitutivo do «ser pessoa».  

Coloca-se  aqui a questão  da  etiologia  da 

«identidade  do género»44:  qual é o papel da 

«natura» e qual o papel da cultura? Em vez 

de uma visão integrativa das dimensões que 

constituem o «ser pessoa», os defensores da 

teoria gender preferem desvalorizar os dados 

biológicos, anatómicos, cromossómicos, 

gonádicos, psíquicos e até cerebrais para 

absolutizar os dados antropológico-culturais 

e o ambiente em que se vive. O «sexo» do 

indivíduo é irrelevante. Portanto, deve ser 

colocado à margem. É negada radicalmente 

na sua dimensão ontológica. No fundo, ser 

«macho» ou ser «fêmea» é uma questão de 

R.  COLOMBO,   «Sessualità:   il  luogo  biológico»,   

in  J.  NORIEGA,   RENE   &  I. ECOCHARD, in 

Dizionario su sesso, amore e fecondità, 863-873. 
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«desejo». Da vontade. De autodeterminação 

individual.  

Na teologia moral cristã, entre tantas 

afirmações perenes está a de que “os meios 

não justificam os fins”. Isto para dizer que o 

legítimo superamento da discriminação 

sexual não pode ser perseguido à custa da 

própria diferença sexual, isto é, amortizar e 

neutralizar o mal não é o mesmo que 

mortificar e neutralizar o bem. Por outras 

palavras, travar a luta pelo respeito, 

dignidade e igualdade de oportunidade não 

implica lançar a água suja da subalternidade 

feminina em relação ao masculino, deitando 

também toda a novidade e fecundidade da 

diferença, ignorando a beleza da diversidade 

de ser homem, tanto na sua versão feminina e 

masculina. 

O conhecimento científico, a este 

propósito, nos desafia a levar mais a sério a 

“complexidade do real”. Seria superficial 

hoje propor a teoria do determinismo 

biológico ou o fatalismo cultural. Determinar 

a sexualidade e a identidade do homem e da 

mulher, partindo de uma base meramente 

convencional  ou pragmática,  sem ter em 

conta a natura,  é um erro antropológico  que 

a própria ciência biomédica comprova45. A 

descoberta científica da exposição pré-natal 

de hormonas sexuais que não apenas fazem o 

 
45 O sexo genético-cromossomático se distingue em 

46, XX (F) e 46, XY (M); o sexo gonádico, em ovário 

(F) e testículo (M); o sexo hormonal em andrógeno 

(M) e estrógeno/progesterona  (F); e, o sexo genital 

interno e externo coincide com o sexo anatómico. 
46 Cf L. PALAZZANI, Sex/gender: gli equivoci 

dell’ugualianza, G. Giappichelli Editore, Torino 2015, 

102. 
47  M.DIAMOND, H.K. SIGMUNDSON, Sex 

Reassignment at Birth, “Archives of Paediatries”, 

1977, 151, pp.298-304. 
48 A configuração genética e cromossómica determina 

a morfologia e estrutura gonádica que produz 

hormonas que desempenham  uma  função  

determinante  para  a formação  do aparelho  

reprodutivo  interno/externo  e  dos  caracteres 

primários e secundários. Tal processo se articula em 

uma direção não reduzível a causa/efeito, mas 

interpretável como tensão teleológica versus a um fim. 

imprinting hipotálamo, mas também 

contribuem para a identificação física dos 

bebés, mostram como não apenas os fatores 

psíquicos externos, familiares, sociais e 

culturais são  determinantes46.  Também  os 

fatores  biológicos  internos  têm  uma  função  

de  relevância  na definição da imagem 

psíquica e corpórea47  do ser humano, na sua 

versão feminina e masculina. Não podemos  

simplesmente   transcurar  os  fatores  

presentes  na  natura48.   Estes  fatores  

oferecem indicadores relevantes e objetivos 

para o reconhecimento e determinação 

sexual, que não podem ser simplesmente 

ignorados, desequilibrando  a balança em 

favor de uma atribuição arbitrária em nome 

da «autonomia individual»49. Porém, importa 

ter sempre presente que, não existe nenhum 

dado natural ou biológico que não seja 

culturalmente elaborado ou reconstruído50. 

A identidade sexual do homem na sua 

versão feminina e masculina emerge, 

portanto, de uma complexa interação entre a 

dimensão proveniente da natura do indivíduo 

e a cultura, dos dados somáticos e psíquicos, 

de fatores internos e externos, irreduzíveis de 

modo unívoco.  Ambos interagem de modo 

ontológico e constitutivo.  Porém, a axioma 

clássica atribuído a S Tomás de Aquino 

As anomalias do desenvolvimento  são “des-ordens”  

que pressupõe uma “ordem”. São irregularidades 

causadas por factores que interferem no normal e 

regular processo. 
49 Os bispos  alemãs,  no âmbito  do debate  sinodal  

sobre a família,  procuraram  clarificar  a questão 

acerca a legítima distinção  entre  a  dimensão  natural  

e  a  dimensão  cultural  no  âmbito  da  esfera  da  

sexualidade,  afirmando  que  a determinação da 

identidade sexual não pode reduzir-se a uma mera 

cisão entre o que é próprio da natura  e o que é fruto 

da cultura ou no cancelamento de um dos dois, como 

faz a ideologia do género, desrespeitando o homem. 
50 L’Osservatore Romano, 21 ottobre 2015. Segundo a 

compreensão cristã da unidade de corpo (basar)  e 

alma (ruah)  é possível destrinçar de modo analítico a 

sexualidade biológica (sex) e o papel sóciocultural dos 

sexos (gender), mas não podem ser anulados 

arbitrariamente. 
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afirma que agere sequitur esse51. A natura é 

o que somos. Antecede cronologicamente e é 

estruturalmente prioritária em relação ao 

ambiente e à cultura.  O estado 

morfofuncional do indivíduo, per si, constitui 

um elemento que condiciona a emergência da 

sexualidade, entendida na sua dimensão 

somática, psíquica e espiritual.  E a 

socialização não pode violentar nem trair a 

identidade biológica, constitutiva do 

indivíduo, enquanto elemento totalizante que 

recebe elementos decisivos que vem de fora 

para o desenvolvimento   ordenado e 

maturação equilibrada.   A socialização é um 

complemento relevante no desenvolvimento 

e maturação do indivíduo.  É um meio. E não 

um fim em si mesmo. 

O grau de exigência de integração dos 

não raros níveis (biológico, psíquico e 

espiritual), não é quantificável, e, por 

conseguinte, não nos é possível determinar 

matematicamente a extensão e os limites do 

influxo de cada um desses âmbitos ou níveis. 

A verdade, porém, é que hoje, os geneticistas 

 
51 Com este principio ontológico e ético, Tomas de 

Aquino afirma que a ação de qualquer ente depende da 

natureza do mesmo ente. 
52 Se nos anos 50 prevalecia o determinismo biológico, 

a partir da revolução sexual dos anos 60 iniciou-se a 

reconhecer a importância também dos fatores culturais 

até chegar ao extremo oposto, o determinismo 

sociocultural. Por exemplo, para Money a sexualidade  

psíquica é indiferenciada  no ato de nascer. A 

diferenciação  ocorre no curso das variadas e 

diversificadas experiências de crescimento, entre os 

dois primeiros anos de existência, não obstante haver 

já inscrito no individuo  recém  nascido  um  imprinting   

psíquico.   Esta  teoria  foi  desmentida   e  

desmascarada   com  o  caso  de ambiguidade  genital, 

o famoso caso de John. Este caso veio colocar à luz a 

questão da sexualização cerebral e fatores biológicos  

que não podem ser ignorados,  silenciados  ou 

menosprezados.  Cf M L DI PIETRO,  Bioetica e 

Famiglia, Lateran University Press, Vaticano 2008, 

92-94 
53 Desde  a fecundação  o embrião  traz  consigo  

informações  sobre  o próprio  sexo:  se  o património  

genético  há  44 cromossomas, mais 2 cromossomas 

XX, o embrião é do sexo feminino; e se o património 

genético há 44 cromossomas, mais 1 cromossomas X 

e um cromossoma Y, o embrião é do sexo masculino. 

estão cientes do imperativo de ter que incluir 

os fatores sociais e culturais nos estudos de 

diferenciação de indivíduos, bem como os 

sociólogos têm a consciência da importância 

dos fatores genéticos na identidade do 

indivíduo52. 

Mesmo sabendo que a sexualidade 

não é só um quid biológico, é da biologia que 

temos de partir para uma correta 

compreensão e justificação do porquê da 

existência como homem na sua versão 

feminina e masculina53. Internamente, até o 

próprio órgão genital do homem na sua 

versão feminina e masculina deriva de 

estruturas diversas, dependendo dos sexos.  

Ao lado do desenvolvimento físico, com a 

devida diferenciação sexual, se assiste já, 

durante a vida pré-natal, a um interessante 

evento:  a  sexualização  cerebral54.  Se  já  

durante  a  vida  intrauterina   a  identidade  

sexual  é diferenciada, isto é, se é «macho» 

ou «fêmea», com maior razão, depois do 

nascimento55. 

A presença do cromossoma Y representa um 

desenvolvimento do sexo masculino indepen-

dentemente do numero de cromossomas X presente e 

a ausência de cromossoma  Y determina  o 

desenvolvimento  no sentido feminino. O gene 

responsável  da diferenciação  gonádica no sentido 

masculino é o SRY (Sex Determining Region Y 

Gene). Por um posterior aprofundamento cf M L DI 

PIETRO, Bioetica e Famiglia,  Lateran University 

Press, Vaticano 2008, 86-89. 
54 Se trata de um conjunto de transformações que 

comportam a diferenciação sexual estrutural também 

de algumas áreas cerebrais do neocortex empenhado 

em atividades cognitivas e em experiências 

conscientes, modelando e influenciando o número, a 

morfologia, a disposição e a conexão dos neurónios, 

não obstante a modalidade e tempo de maturação da 

lateralização cerebral. 
55 A genitalidade  é pois  a caraterística  sensível  e 

externa  da sexualidade  e das duas  versões  da pessoa  

humana:  a feminina e a masculina. Ela não escurece a 

sexualidade (na sua inteireza), mas antes, 

consubstancia o fundamento dessa diferença e torna 

possível o exercício da comunhão conjugal. Do ponto 

de vista axiológico e hierarquia de valores, o primado 

da pessoa na sua unidualidade total vem primeiro e 

todas as outras dimensões complementares (inferiores) 
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Importa, porém, sublinhar que a 

sexualidade é muito mais que a dimensão 

genital, ou melhor, a genitalidade adquire o 

valor humano somente e a partir do momento 

em que é integrada na unitotalidade da 

pessoa. Neste sentido a relação pessoa/corpo 

sexuado entra na categoria do ser (leib) e não 

do haver (körper), como bem definiu Husserl 

na sua abordagem fenomenológica sobre o 

corpo. A sexualidade enquanto energia vital, 

realidade originária (porque desde a 

fecundação se é macho ou fêmea) e original 

(porque ser homem ou mulher é muito mais 

do que possuir órgão genital masculino ou 

feminino), capacidade de entrar em relação 

nos remete para a ideia da pessoa enquanto 

unitotalidade unificada de corpo (basar) e 

espírito (ruah), do qual é impossível pensar 

sem ser em no corpo pessoal que, por sua vez, 

não existe senão na diferença e na sua versão, 

feminina e masculina. Esta diferenciação não 

é apenas biológica e fisiológica, mas tem a 

ver também com a experiência e 

autoconsciência do indivíduo. Muito mais do 

que ter ou possuir um corpo (körper), somos 

um corpo (leib). Mas não somos um corpo 

indiferenciado, assexuado. Por conseguinte, 

reconhecer o significado e o valor do simples 

fato de sermos sujeitos sexuados, quer dizer 

compreender que a única forma ou 

modalidade legítima de troca entre as pessoas 

deve ser aquela do dom. Do dom total, 

reciproco e exclusivo. 

Neste contexto, urge reinterpretar a 

diferença sexual na sua pertinência e 

reencontrar a sua eventual fundamentação,  

não a partir da perspectiva  naturalista  

(reduzido  a um simples dado empírico de 

natura  biológica e fisiológica, ad esternum), 

nem a partir de uma fundamentação 

intelectualista de matriz escolástica (reduzido 

à função dos órgãos genitais) ou a partir de 

uma visão romântica do amor (reduzido à 

 
que só serão validadas se exprimirem a dignidade e a 

vocação original à comunhão inscrito no próprio 

código genético de cada pessoa.  Cf L. MELINA,  Per  

dimensão erótica enquanto evento irracional, 

não controlável cuja medida é a intensidade 

subjetiva do sujeito, e de consequência, 

privatista cujo corpo assume uma totalidade 

plástica, colocando-se ao serviço dos desejos 

subjetivos), mas a partir da experiência 

concreta do amor cujo corpo é “sacramento 

da pessoa”. 

2. O dom do corpo e a perene afirmação da 

diferença inscrita na sexualidade 

Estou convencido que o preâmbulo de 

toda a reflexão sobre a realidade performativa 

do homo sapiens, não enquanto uma 

substância indiferenciada, mas sim, na sua 

versão feminina e masculina deve assentar na 

reflexão sobre o corpo enquanto leib (corpo 

incarnado) e não enquanto körper (matéria 

biológica).  Só uma   antropologia adequada 

será capaz de dar as razões do significado 

objetivo da sexualidade humana, insuperável 

na sua polaridade constitutiva e assimetria 

irredutível, radicada ontologicamente   numa 

estrutura sexual no qual se mostra o peso da 

diferença e reciprocidade corpórea e a 

importância da “complementaridade 

integral” de ser homem ou mulher. O corpo 

que somos não é matéria indeterminada, 

inerte, amorfa, meramente quantitativa. O 

corpo não é objeto impessoal, do qual se 

despõe ao belo prazer e susceptível de 

qualquer mudança morfológica ou variação 

fisiológica do que se deseja. O corpo que 

somos não pode ser reduzido a uma máquina 

do desejo, decomposto e recomposto a belo 

prazer.  O corpo pressupõe um sujeito:  a 

própria desconstrução e reconstrução postula 

a existência de um sujeito que pode fazer e 

desfazer. O corpo é o sujeito encarnado. Por 

conseguinte, a sexualização não é uma 

atribuição acidental, mas é uma determinação 

substancial e qualitativa do corpo. Ela 

qualifica o corpo de modo constitutivo, e 

una  cultura  della  Famiglia:  il linguaggio  

dell’amore,    Marcianum  Press,Veneza 2006, 64. 
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nunca ocasional.  E é a experiência de 

fazemos.  A sexualização é uma atribuição 

necessária e inevitável.  Não é uma variante 

irrelevante e secundária ou que está ao 

mesmo nível de outras variantes como a pelo, 

a cor ou a raça ou classe. É um elemento 

constante e recorrente; é uma condição 

constitutiva do ser humano. Enquanto 

determinação substancial do corpo, a 

sexualidade é também a condição do existir, 

do pensar e exprimir-se.  É a condição estável 

e permanente que qualifica o sujeito e a sua 

identidade no tempo, mesmo com a 

modificação da idade, da posição social ou de 

pertença étnica. 

 

  Porém, a fragmentação da identidade 

humana atingiu hoje proporções inima-

gináveis e com consequências incalculáveis e 

de todo não previsível. Hoje, olha-se para o 

corpo como o último obstáculo que importa 

superar a todo custo para que o homem, na 

sua versão feminina e masculina possa 

alcançar a total liberdade e completa 

autodeterminação. O corpo hoje é 

 
56 Mediante a linguagem dos instintos, das emoções e 

da afetividade, o corpo exprime significados que a 

consciência é chamada a reconhecer e a viver ao nível 

pessoal. 
57 É verdade que o homem não é só corpo (basar),  só 

biologia e nem só alma ou espírito (ruah). A unidade 

de basar  e ruah  é substancial,  íntima  e estreitíssima,  

no dizer da tese de S Tomás.  Ele fala  da dimensão  

vegetativa,  animal  e espiritual  da  vida  pessoal  não  

como  uma  mera  justaposição  ou  uma  mera  

combinação  acidental;  mas  antes  pelo contrário,  a  

alma  racional  investe,  transfigura  e  transfere  num  

horizonte  novo  toda  a  corporeidade  humana,  uma 

considerado como um elemento estranho à 

humanidade do homem, não obstante às 

tentativas, até do ponto de vista filosófico, de 

fazer do corpo a chave para a compreensão 

do homem. Já S. Paulo – para usar uma 

linguagem bíblica – na sua carta aos 

Coríntios questionava os seus interlocutores 

acerca do corpo (sarx) como templo do 

Espírito Santo (Cf. 1Cor 6,19). É, portanto, 

Sagrado. É o lugar da revelação da pessoa, 

cujo significado profundo devemos acolher e 

reconhecer56. Muito antes de exercer um 

saber refletido sobre o corpo, corpo e o seu 

imprinting genético-cromossómico, goná-

dico-cerebral, hormonal e fenotípico-

morfológico apontam e constituem uma 

unidade de significado e de comunicação, 

que nenhum tipo de autodeterminação tem o 

direito de manipulá-lo arbitrariamente57. O 

corpo é parte integrante, decisiva e essencial 

da pessoa. Ser corporal inclui, portanto, na 

definição integral da pessoa. Como afirma 

João Paulo II, nas suas catequeses: o corpo 

humano na sua verdade mais profunda “é o 

corpo permeado de toda a realidade da pessoa 

e sua dignidade”. O corpo é expressão 

visível, única e concreta da pessoa; é 

“sacramento” da pessoa, manifestação visível 

da realidade invisível do que a pessoa é. 

Realidade esta que só se exprime e se realiza 

mediante a realidade visível e exterior do 

corpo58. A corporeidade exprime a condição 

de “ser criatura”, de ser pessoa, enquanto 

dependência de um dado prévio, que se aceita 

e se assume com a responsabilidade de fazer 

frutificar o que é doado. É daqui que emerge 

corporeidade não puramente material mas sim uma 

corporeidade pessoal. 
58 É simultaneamente condicionamento e riqueza. 

Enquanto condicionamento,  o corpo nos limita quanto 

à possibilidade de expressarmos como pessoa, ligado 

a um tempo e espaço determinado, dependente dos 

ritmos biológicos, fisiológicos e  psicológicos,  

condicionado  com inúmeras  necessidades  de ordem 

individual;  e enquanto riqueza,  o corpo constitui 

veículo  de comunicação  e de relação  com  os outros  

e com  o próprio  ambiente,  convidando  à 

criatividade,  não no sentido absoluto, mas no contexto 

das condições dadas. 
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a dignidade do corpo: não é nem um 

“cárcere” da alma, nem um ídolo e nem um 

dado puramente biológico, um conjunto de 

órgãos, tecido e funções: o corpo exprime e 

realiza a pessoa. E, por conseguinte, parte 

essencial da pessoa, elemento central da 

identidade do homem. 

A correlação estreita entre o corpo e a 

identidade do homem na sua versão feminina 

e masculina é tal que G. Marcel afirma que, 

mesmo que fosse possível pensar o “eu” 

individual sem um corpo, não é possível 

imaginarmos a nós mesmos como uma 

existência sem corpo. E. Mounier, por sua 

vez, dizia: “o eu existo” subjetivamente e o 

“eu existo” corporalmente forma uma única e 

a mesma experiência. Não posso pensar sem 

ser e ser sem o meu corpo: por meio dele eu 

sou exposto a mim mesmo, ao mundo, aos 

outros. O corpo é a única via através do qual 

paulatinamente aprendemos a ser uns pelos 

outros, enquanto plenitude da liberdade. Já 

alguém dizia: “eu sou o que pelos outros 

sou”. Mas, ser para o outro, enquanto 

expressão da amizade ou amor esponsal só é 

possível e só se concretiza através do corpo, 

sem que nenhum perca a sua individualidade 

sexuada; e desta forma, a relação entre o 

homem e a mulher torna-se um sinal não só 

de dualidade e reciprocidade, mas também, 

de complementaridade. São semelhantes e 

deferentes ao mesmo tempo; não são 

idênticos, mas têm a igual dignidade pelo fato 

de ambos serem pessoas. A interpessoalidade 

da sexualidade permite-nos perceber que a 

vocação ao amor só se realiza através do 

corpo sexuado, testemunho do dom 

reciproco, do ser e estar como dom com e 

para o outro. 

A indeterminação ou indefinição é 

uma anomalia que deve ser determinada.  A 

indeterminação como escolha é uma 

transgressão que pressupõe a determinação 

sexual diferenciada que, do ponto de vista 

genético, cognitivo, linguístico, ontológico e 

antropológico não podemos fugir. A 

determinação sexual diferenciada qualifica a 

unidade de ser a todos os níveis.  A diferença 

ontológica que existe alicerçada no 

fundamento da diferença teológica e 

antropológica dá sentido ao ser humano 

enquanto um ser livre e individual. O ser se 

oferece sempre e somente na diferença de 

confronto com o outro que é diverso do meu 

“eu” e o homem não é feito para viver não 

numa espécie ralismo silopsista, encerrado 

nas malhas do seu subjetivismo, mas para ser 

e estar em comunhão.  Por outras palavras, a 

unidade do ser é diferenciada e a identidade 

do homem é relacional. 

Focando a nossa atenção na diferença 

antropológica, não é difícil de se verificar 

que, no ser humano, a bipolaridade é 

constitutiva quer a nível intrapessoal como a 

nível interpessoal. A pessoa humana na sua 

originalidade fundante, no fundo, está 

marcada pelo confronto e tensão dual ou 

bipolar. A dualidade psicofísica, aquela 

sexual e social qualificam a diferença 

particularmente paradoxalmente através do 

qual o homem vive o equilíbrio entre a 

pertença a uma espécie e a singularidade da 

sua pessoa, isto é, o equilíbrio entre o 

pertencer a espécie humana e ao mesmo 

tempo ser único e irrepetível. Por isso, 

reconhecer a polaridade constitutiva do ser 

humano, saber “unir” e “destrinçar” os polos, 

superando a tentação de neutralização ou de 

radicalização, é o desafio. Assim sendo, por 

exemplo, a dualidade humana na sua versão 

feminina e masculina não pode ser 

interpretada no sentido meramente 

simbólico, prescindindo do seu fundamento 

biológico, bem como o fato de a identidade 

social não prestar à alternativa da versão 

identitária e societária. O reconhecimento da 

própria singularidade não pode ser 

alcançado, prescindindo da afetividade dos 

atos e da visibilidade das funções que cada 

um desempenha. A singularidade da pessoa 

deve ser reconhecida na sua posição 

arquitetónica entre a diferença psicofísica e 
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aquela social, que segundo E. Mounier 

reenvia à transcendência de Deus enquanto 

origem e destino último59. 

Quer do ponto de vista ontológico, 

antropológico como teológico, a indicação 

decisiva é aquela de procurar a unidade sem 

negar a diferença, até porque a diferença é 

condição elementar de unidade na ótica do 

amor.  Com efeito, sob o perfil estrutural, o 

amor é sempre unidade da diferença, 

comunhão na distinção, liberdade vinculada e 

vinculativa. Porque o amor é unidade da 

diferença, se se perde a diferença, se perde 

também a unidade, e qualquer tipo de diálogo 

termina em conflito. E hoje, é próprio isto que 

está em jogo, em particular sob a vertente 

antropológica60. No fundo o que está em jogo 

é a redução sentimental do amor tipicamente 

pós-moderno elevado ao ideário ideológico 

do debate cultural e social. A proposta pós-

moderna é a emancipação de aspetos 

considerados repressivos e opressivos dos 

cânones antigos e modernos da ligação 

familiar e civil, favorecendo o império da 

autolegitimação do sentimento amoroso e a 

desqualificação do peso romântico e 

simbólico do corpo sexuado, indepen-

dentemente do imprinting biológico, mesmo 

se se sabe que a diferença entre os sexos 

biologicamente é irredutível. O homem na 

sua versão feminina ou masculina não é um 

simples atributo da pessoa, mas representa e 

é um dado constitutivo e inalienável. Mas, 

infelizmente, chegamos ao ponto tal que, 

quem não compartilhar ou quem não esteja 

disposto a aceitar a neutralidade do sexo,  

sofre  estigma  de  homofobia  e  é  catalogado  

de retrógrado e antiquado61. 

 
59 Cf L. MELINA, Il corpo nuzial e la sua vocazione 

all’amore,  112. 
60 A diferença  do homem,  na sua versão feminina  e 

masculina,  com todas as suas implicações  e 

consequências,  se coloca hoje como a questão central 

3. O carácter sexuado do amor: distinguir 

para unir e distinguir no unido 

Na lógica do amor humano, a par da 

biologia, antropologia e teológica, a 

diferença sexual também não é opcional, mas 

sim um dado constitutivo e qualitativo da 

pessoa, precisamente porque o ser é amor e 

amor é unidade da diferença. Essa diferença 

está no próprio ato de doar ao que é diferente 

de mim por amor e também no ato generativo 

de vida. Daí que o Homem é sempre Homem 

na sua versão feminina ou masculina. O 

Homem nasce com tudo que é próprio da 

masculinidade ou feminilidade.  Portanto, na 

lógica do amor a unidade/fecundidade é o 

telos da diferença, e a diferença é a condição 

da unidade/fecundidade.   Por outras pala-

vras, o homem é um ser essencialmente 

familiar, não suporta nem comporta a 

alternativa dicotómica entre natura e cultura. 

Não é possível falar de identidade se não na 

lógica da diferença. A identidade e diferença 

estão como que duas faces de uma mesma 

moeda: se se quer destruir um tem que 

destruir os dois. A família é anterior ao 

estado, ao direito e ao mercado. Ela depende 

essencialmente da natura antes de ser 

ordenada pela cultura. Muraro afirma que não 

existe um homem que não seja sexuado e nem 

uma identidade pessoal que não seja 

atravessado, de maneira transversal, pela 

diferença sexual62. A identidade familiar do 

homem diz-nos que o homem existe sempre 

e somente como macho e fêmea, esposo e 

esposas, filhos e filhas, irmãos e irmãs, etc., 

e, isto é confirmado tanto pelo senso comum, 

como senso religioso, isto sem falar das 

ciências biomédicas e ciências humanas. De 

consequência a própria capacidade gene-

rativa e educativa deve ser proporcionada à 

no âmbito do debate não apenas teórico mas também 

político. 
61 Cf G. AMATO, Omofobia o eterofobia?,  Fede 

&Cultura 2014. 
62 L. MURARO, «Il valore della differenza sessuale», 

in Gender, Roma, Città Nuova, 2016, 9-40, 31.32. 



 

39 

clareza da distinção homem-mulher e à 

visibilidade do amor que lhes une. Daí que 

cancelar arbitrariamente a gramática dos 

sexos é mortificar a síntese do amor. Na 

realidade, assim como os laços naturais não 

se opõem à liberdade pessoal, mas antes são 

a condição para tal exercício não arbitrário e 

não aleatório, assim também, a heteros-

sexualidade e a reciprocidade existente entre 

o homem e a mulher não impedem mas 

tornam efetivo a originalidade de cada 

história de amor. As variantes, a estabilidade, 

as recorrências e tipologias de laços que 

dizem respeito às relações sexuais e parentais 

não inibem o carácter surpreendente, 

espontâneo, invocativo e criativo da 

experiência amorosa, antes pelo contrário, se 

colocam ao seu serviço.  Isto vale também e 

sobretudo para o campo afetivo cujo 

matrimónio, amor ágape que transfigura o 

eros, constitui o fundamento.  Ora, se a 

diferença é condição e forma 

própria/específica da unidade do amor, 

significa que vale a pena contrabalançar a 

nominação dos aspetos distintivos da 

masculinidade e feminilidade. E o faremos na 

esteira da luz teológica, que como tal é 

forçosamente antropológica, à luz do 

mistério da encarnação e redenção operada 

por Jesus Cristo. 

Nem a teologia, nem a filosofia e nem 

as ciências humanas e empíricas têm dúvidas 

quanto ao fato de que o Homem, na sua 

versão feminina e masculina, é evidência 

simbólica da dimensão ativa e recreativa do 

amor63. Um amor que é sempre um dar e um 

receber, um amar e deixar ser amado, 

respeitando a diferença, a todos os níveis. E 

estamos aqui perante uma tarefa teoricamente 

legítima e socialmente urgente, dado que 

individuar o que é típico dos dois sexos não é 

deixar-se levar necessariamente pelo 

estereótipo, mas orientar-se para o que é 

 
63 R. CARELLI, L’uomo e la donna nella teologia di 

Hans Urs von Balthasar,  Eupress, Lugano 2007. 

tipológico e específico de cada um, na linha 

da complementaridade na diferença. 

Falar da evidência simbólica da 

dimensão ativa e recreativa do amor, isto é, 

da representação qualificada, emergência 

dinâmica é garantir a firme negação de cisão, 

de qualquer definição rígida essencialista, de 

qualquer teimosia na repartição de tarefas e 

funções, de qualquer retrocesso patriarcal e 

matriarcal, de qualquer pretensão de definir 

os sexos fora do âmbito do amor que se faz 

dom e que comporta a capacidade de unir-se 

na diferença. Para participar e comparticipar 

na lógica do amor é necessário que o Homem 

na sua versão feminina e masculina participa 

reciprocamente no dom daquilo que os 

distingue como diferente, por um lado, mas 

complementar, por outro.  O diferente de 

mim, me completa; é condição para a minha 

plena realização no amor. A determinação 

sexual orienta e favorece a distinção materna 

e paterna do homem na sua versão feminina 

e masculina no qual um e outro prevalece a 

bem dos filhos que mais não são senão frutos 

do acolhimento incondicional do dom da vida 

e emergência da própria singularidade e 

exigência da sociabilidade conjugal no e do 

amor que se realiza e se concretiza na 

diferença. Surpreendentemente a imagem de 

Deus tem como seu paralelo o homem na sua 

versão feminina e masculina. Daí que o amor 

fecundo é considerado e é de fato símbolo da 

realidade íntima de Deus, como afirma 

Amoris Laetitia ao nº10. O Deus trinitário é 

comunhão e a família é o Seu reflexo vivente. 

O homem na sua versão feminina e 

masculina, portanto, reflete a perfeição de 

Deus, cada um na sua individualidade 

ontológica64. 

Conclusão 

Chegado ao fim deste percurso, eis 

algumas as ideias e notas soltas que nos 

64 R. CARELLI, “La fecondità della differenza. 

Retrospettive e prospetive teologiche”, in Identita e 

defferenza sessuale, 154. 
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poderão ajudar a fazer a nossa própria 

síntese: 

1. A identidade   pressupõe   a 

diferença.   Se tudo fosse indiferente, o “eu” 

não poderia identificar-se, e, por conseguinte, 

não poderia existir. O princípio de identidade 

não é a de repetição ou predicação 

tautológica de si (eu sou, eu identifico a mim 

mesmo). A identidade aponta para a 

diferença:  se não fosse a diferença sexual, 

não existiria a identidade.  A condição da 

identidade é o reconhecimento de ser parte e 

não todo, de ser uma polaridade, uma 

prospetiva, um ponto de vista que não pode 

pretender ser tudo, excluindo que existe o 

modo de ser, agir, querer diferente.  A 

dualidade apositiva sexual é, portanto, um  

valor enquanto geradora de singularidade e 

de heterogeneidade65. A ambivalência ou 

neutralidade é uma contradição lógica e  

condição  irrealizável  na  prática  e  

desmontável   com  as descobertas científicas 

que mostram que a diferença entre o homem 

e a mulher é cerebral, hormonal e 

psicológico66. É constitutivo do sujeito 

sexuado ser masculino ou feminino enquanto 

expressão do ser e do agir.  A identidade do 

ser e a identidade do género se estruturam e 

si entrecruzam reciprocamente. A conotação 

sexual não é um elemento meramente 

acidental da pessoa, mas sim constitui o seu 

carácter decisivo para explicar a natura e fato 

de ter sido criado à imagem e semelhança de 

Deus. É o dado originário do corpo, que 

orienta a vocação, isto é, a assunção de uma 

função e de uma tarefa no contexto da relação 

entre pessoas. 

2. A diferença sexual revela antes de 

mais o limite e a dependência constitutiva de 

cada ser humano, portanto, de cada pessoa. 

Cada ser humano somente realiza em parte a 

 
65 S. AGACINSKI, La politica dei sessi, Ponte delle 

Grazie, Milano 1998. 
66 Cf. P.J. CAPLAN, J.B. CAPLAN, Thinking 

Critically about Research on Sex and Gender, 

Pearson, Boston 2009. 

sua humanidade e tem sempre diante si o 

outro, versão diversa e de certo modo, 

inacessível. Na própria carne, cada pessoa 

exprime, em certo sentido, a incompetência, 

o limite e o vazio. A este propósito, João 

Paulo II, no seu comentário sobre o livro de 

Géneses fala da “solicitude originária” do 

homem. «Esta dimensão da contingência de 

ser criatura reclama a dependência de Deus 

e, em certo sentido, da necessidade de 

estabelecer uma relação com o outro do sexo 

oposto, do qual se sente misteriosamente 

atraído. A diferença sexual diz, de fato, 

contemporaneamente, atração e 

complementaridade.  A diferença sexual é um 

sinal da condição de criatura e finita do ser 

humano: «nenhum homem em si é em grau de 

exaurir sozinho todo o homem: há sempre 

diante de si próprio o outro modo, outro 

respeito a si, de ser homem»67 . Ao mesmo 

tempo representa um convite ao encontro e à 

comunhão, constituindo, em senso próprio, 

uma vocação. A diferença sexual institui, 

portanto, uma polaridade entre o homem e a 

mulher, que orienta versus uma 

reciprocidade, sem, porém, que a alteridade 

possa vir alguma vez absorvida. A alteridade 

não esgota o ser do outro diante do “eu”, mas, 

em certo sentido, é já inscrita no “eu”: sem 

destruir a unidade do “eu”, se orienta à 

reciprocidade, não como integração de uma 

falta, mas como condição de um livre 

autorrealização., 

3. A reciprocidade deriva não tanto da 

pura complementaridade, porque possuiu 

carácter assimétrico, ou seja, diante da pessoa 

do outro sexo, o homem descobre com 

estupore que a diferença sexual é um bem e 

promessa de um cumprimento na relação.  

Diz o livro de Gêneses: «o homem não pode 

estar só» (Gn 2,18). Ele existe unicamente 

67 SCOLA, Hans von Baltasar: uno stile teologico, 

Jaca Book, Milano, 1991, 109. 
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como unidade dual (de dois), e, por 

conseguinte, em relação com uma outra 

pessoa. A sexualidade, inscrita no corpo, se 

manifesta, portanto, como convite a uma 

reciprocidade na comunhão, tendo como 

pressuposto a identidade e diferença.  

Identidade na comum humanidade e na 

dignidade pessoal, mas também 

iniludivelmente diferente. Antes de qualquer 

decisão e influxo social, o homem é orientado 

versus a mulher e vice-versa. O fenómeno 

erótico não é, portanto, uma variante 

irracional cuja origem deriva do pensamento 

racional: o amor não deriva do “eu”, mas o 

precede. A alteridade do homem e da mulher, 

sinal do próprio limite de ser criatura, é, na 

realidade, o fundamento de uma 

reciprocidade.  A específica diferença sexual 

entre o homem e a mulher indica a forma do 

dom a que são chamados, a vocação e o lugar 

que cada um deve assumir na relação com o 

outro. É na própria diferença sexual que tanto 

o homem como a mulher descobrem que são 

destinados a realizarem-se na unidade com 

outra pessoa de sexo oposto. A sexualidade é, 

portanto, uma possibilidade de comunhão. 

Comunhão essa que não confunde e nem 

dissolve as duas identidades pessoais, mas 

orienta-as para abertura, comunhão, num sair 

de si próprio para uma relação que enriquece. 

A sexualidade revela, portanto, algo de 

essencial: a pessoa realiza-se no encontro, a 

partir do autêntico dom de si, em 

reciprocidade íntima. 

4. A pessoa humana como criatura de 

Deus, querida por Deus por amor, é um ser 

entregue a si próprio e, ao mesmo tempo, 

chamado ao dom de si mesmo. Como afirma 

GS, nº 24, o homem é a única criatura que 

Deus quis por si próprio, porém não pode 

encontrar-se plenamente a si próprio se não 

através do dom sincero de si próprio. Esta 

vocação, isto é, o dom sincero de si a que o 

homem é chamado, envolve-o na sua 

 
68 GIOVANI PAOLO II, Uomo e donna, cit. XIX, 90-

92. 

plenitude e totalidade: alma e corpo. No 

corpo testemunha a verdade originária e a 

exprime. E neste sentido o corpo é 

“sacramento primordial” da criação68: 

testemunho do dom que é a criação e apelo ao 

dom cujo corpo constitui um chamado ao 

amor enquanto dom de si próprio. A 

linguagem do corpo, não é, portanto, 

arbitrário:  há um critério objetivo da 

verdade.  Em síntese:  a linguagem do corpo 

deve ser a linguagem do dom da pessoa. 

5. A pretensão de superar a diferença 

sexual pode ser só uma trágica ilusão (GS, 

48). O significado procriativo e unitivo não 

se resume ao aspeto biológico, apenas. Ao 

contrário, elas representam a sua identidade 

mais profunda da pessoa. A unidade no amor 

é sempre fecunda e a fecundidade do corpo, 

que se abre no encontro sexual à 

possibilidade da procriação, é   um   sinal   da   

fecundidade   espiritual   do   encontro   

esponsal   do   amor. Parafraseando M. 

Blondel «dois seres não são um, e quando 

são um tornam-se três»69. Os filhos são o 

coroamento   do amor conjugal que não pode 

ser pensado senão na abertura à fecundidade. 

A necessária transcendência da sexualidade 

versus uma dimensão que lhe ultrapassa é 

representada pelo próprio filho. O filho 

aparece como sacramento vivente do amor 

realizado: sinal visível da realidade invisível 

do amor esponsal. A diferença sexual tem, 

portanto, um   significado   que   transcende   

a mera   facticidade:   é a nível   ontológico, 

primeiramente que fisiológico, pertencente à 

alma, primeiro que ao corpo. A sua última 

explicação encontra-se na lógica criatural   da 

relação entre Deus e o mundo, que d’Ele 

provém. 

6. Do ponto de vista antropológico, 

esquecer a distinção nupcial do homem e da 

mulher em Deus e com Deus é tornar abstrato 

todo e qualquer discurso sobre a corporeidade   

69 Citado em : A. Sicari, Breve catechesi sul 

matrimonio, Jaca Book, Milano 1990, 56. 



 

42 

e degradar a nível ôntico o discurso sobre a 

sexualidade.  Como afirma João Paulo II «o 

corpo, na sua masculinidade e feminilidade, é 

dado como uma tarefa ao espírito humano, de 

modo que o corpo se torna sempre mais sinal 

da pessoa e possa assim exprimir e realizar-

se o seu significado esponsal.» Dar im-

portância ao mistério nupcial significa 

reencontrar tanto em teologia como em 

ontologia e antropologia a articulação e o 

ritmo da unidade que é sempre 

dramaticamente diferente, amor e vida, que é 

sempre unidade e fecundidade da diferença. 

Não existe identidade sem alteridade e 

ulterioridade, isto é, existe sempre o «eu», o 

«tu» e o «nós», o mesmo é dizer, o amante, o 

amado e o fruto comum do recíproco amor.  

7. Hoje é urgente a necessidade de 

uma nova alfabetização e evangelização do 

amor.  A hodierna   crise   antropológica   

fruto   da liquefação   e liquidação   de todos   

os aspetos constitutivos   e   distintivos   da   

experiência   amorosa   requer   um   esforço   

gigante   de reconstrução da gramática dos 

sexos e da relativa sintaxe afetiva, sem as 

quais o discurso do amor não consegue 

articular de modo eficaz. A redução do amor 

ao sentimento que ignora o fundamento sacro 

e natural do amor, mas também do ponto de 

vista experiencial, sapiencial e científico, 

compromete globalmente a fecundidade da 

diferença, matando tanto a diferença como a 

fecundidade. Uma nova alfabetização da 

experiência de amor; uma nova semantização 

da diferença como resposta a recente e reativa 

prescrição de qualquer tentativa de 

nominação do específico dos sexos.  Uma  

nova  evangelização  do amor que supere  o 

impasse de um pensamento incapaz de 

reconciliar a polaridade antropológica da 

realidade e linguagem, natura  e cultura, 

biológico e simbólico, cujo estatuto é 

positivamente paradoxal, sinal de um 

mistério que não deve ser transformado em 

problema; onde evitar de conjugar o que é já 

unido, ou demonstrar  o que já se mostra,  

trata-se  de reinterpretar  a polaridade 

homem-mulher a nível originário e como 

dimensão essencial   da imagem e 

semelhança de Deus que como tal não pode  

ser reduzida numa compreensão unívoca. 
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Desafios atuais do género na educação dos filhos 

Doutora Maria Augusta Évora Teixeira 

 

  

Introdução 

O tema “Desafios atuais do género na 

educação dos filhos” enquadra-se nas sessões 

de capacitação para agentes pastorais 

organizadas pela Comissão Diocesana para a 

Promoço dos Valores da Família (CDPVF), 

tendo em conta a missão que lhe foi confiada 

por Sua Eminência o Cardeal D. Arlindo 

Furtado, Bispo da Diocese de Santiago. Esta 

ação que teve lugar na Paróquia de São 

Miguel Arcanjo, no dia 8 de fevereiro de 

2020, foi destinada a agentes pastorais de 

diferentes secretariados e movimentos 

paroquiais que se ocupam das questões e 

desafios ligados à proteção da família. 

Como metodologia, foi utilizada uma 

abordagem comunicativa e participativa, 

linguagem acessível, propensa ao debate, que 

conjugou a língua materna nacional com a 

língua oficial, conforme as necessidades. O 

workshop de capacitação procurou 

proporcionar uma reflexão aberta à partilha 

de experiências da vivência familiar, tendo 

em vista o enfrentamento dos desafios que a 

sociedade atual nos apresenta. Assim, 

pretendeu-se alcançar os seguintes objetivos: 

Objetivos 

1. Aprofundar o conhecimento sobre as 

etapas de desenvolvimento psicoafetivo e as 

manifestações da sexualidade como sendo 

relevantes na formação da personalidade e no 

desenvolvimento da vocação pessoal;  

2. Promover o reconhecimento e a 

valorização de diferenças entre o homem e a 

mulher e a importância da comple-

mentaridade entre os dois sexos para a 

família e para a sociedade; 

3. Consciencializar para a necessidade de 

interpretação crítica dos papéis sociais 

tradicionalmente atribuídos ao homem e à 

mulher e para os perigos das visões baseadas 

em ideologias; 

4. Despertar o interesse pela moral cristã na 

organização das relações na família e na 

sociedade; 

5. Sensibilizar para alguns aspectos da 

literacia mediática e a consciencialização das 

famílias na seleção de conteúdos oferecidos 

pelos órgãos de comunicação social.  

 

Resumo dos principais aspectos da 

apresentação 

Tema e conceito 

O primeiro dos desafios atuais do 

género na educação dos filhos está ligado ao 

próprio conceito de género que, pelas 

características fluidas do ponto de vista da 

terminologia, provoca uma certa insegurança 

que despotencializa tanto o pensamento 

quanto a ação educativa. É, por isso, muito 

importante estar atento para se precaver da 

poluição conceitual, que traz, ao mesmo 

tempo, um grande vazio e uma polifonia de 

conceitos. Devemos considerar que uma das 

maiores formas de poder é exercida através 

da linguagem. Sendo assim, perante a 

existência de uma grande quantidade de 

nomes que designam uma diversidade de 

géneros e opções sexuais, situação agravada 

pela alteração constante desse repertório 

lexical, é natural que as famílias não se 

sintam preparadas para orientar seus filhos. E 

nem sequer emitir opinião sobre esta 

temática. 
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  O ambiente fluido e a terminologia 

que nos escapa pelos dedos podem levar o 

poder a quem está numa extremidade oposta 

à dignidade humana e os transforma em 

donos do discurso, enfraquecendo a nossa 

capacidade de compreensão e, por isso, de 

ação. Assim, a primeira palavra que 

gostaríamos de vos deixar é a de que a 

autoridade da família vem de Deus. E do 

nosso Pai vem a capacidade de educar, 

perdoar e ser perdoado; compreender, 

partilhar e comungar alegrias e desafios. Na 

qualidade de igreja doméstica, o 

acolhimento, a oração, são essenciais aos 

demais atributos de um cristão e suplantam a 

necessidade de se estar constantemente 

atualizado com a nomenclatura fluida da 

temática de género. 

Reconhecemos, todavia, que é muito 

importante compreender cada irmão e cada 

irmã na sua individualidade e, por isso, 

tenhamos respeito pela forma como ele se 

designa ou se autointitula. Todavia, não 

confundamos o poder da palavra 

misericordiosa com a ditadura de um discurso 

polifónico, que apenas produz mais 

discursos, e não olha para o ser humano como 

Deus nos propõe. Afinal, a maior prova de 

amor foi dada no silêncio de uma cruz.  

A importância de se perceber as etapas de 

desenvolvimento psicoafetivo e as 

manifestações da sexualidade 

O processo de educação de um filho 

pode ter início antes de ele vir à luz e não se 

restringe às regras sociais, tampouco tem 

uma data de término. Por isso, tentar 

compreender e acompanhar as diferentes 

fases do desenvolvimento psicoafetivo da 

criança poderá trazer o necessário 

discernimento para melhor promovermos a 

formação dos nossos filhos enquanto 

indivíduos únicos e em formação, à luz da fé.  

A começar pelo período pré-

operatório, que engloba a fase pré-escolar, 

dos 2 anos até 7 anos de idade. Neste período 

a criança começa a deixar a fase do 

egocentrismo, por volta dos 3 anos; entre 4 a 

5 anos, ela já usa a lógica do pensamento. No 

período operatório concreto ou período 

escolar, que se prolonga dos 7 até os 11 anos, 

elas têm a tendência de contestar os pais, 

questionar as regras sociais, enquanto se 

reformulam para adquirir seus próprios 

valores e forma de conduta. O período 

operatório formal tem início a partir dos 12 

anos, etapa em que a criança propõe novos 

códigos de conduta: discute valores morais de 

seus pais e constrói e consolida os seus 

próprios valores e não mais mudará seus 

esquemas mentais. Aos 12 anos, a criança 

possui um padrão intelectual que persistirá 

durante a idade adulta. O desenvolvimento 

após 12 anos consistirá na ampliação e 

aprofundamento dos conhecimentos, tanto 

em extensão como em profundidade, mas não 

na aquisição de novos modos de 

funcionamento mental. 

 

Estas etapas de desenvolvimento 

devem ser tomadas como referências que 

ajudam os pais e educadores a planificarem 

os princípios e mecanismos importantes no 

processo de educação. Eles não são limites a 

fixar e naturalmente variam, de país, de 

cultura, de época, tanto para as meninas, 

quanto para os rapazes. Um exemplo 

importante é a menarca, que era apontada 

para a faixa etária de 12-13 anos, mas vem 

acontecendo, atualmente, a partir de 9-10 

anos, mesmo aqui em Cabo Verde. O mesmo 
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acontece em relação aos rapazes. Sabe-se 

hoje que a puberdade começa mais cedo, um 

dado que exige dos pais mais atenção e 

dedicação, para agirem na vertente da 

prevenção. Mesmo assim é uma das tabelas 

mais consensuais e, se considerada como um 

instrumento de orientação, terá a sua 

utilidade. 

O importante a se reter é que devemos 

manter um diálogo aberto e franco com os 

nossos filhos, dar-lhes as informações 

necessárias, de acordo com a sua idade, e 

acompanhá-los com serenidade. Não 

obstante a firmeza característica do educador, 

o amor paternal e maternal devem estar 

sempre presentes. Não tenhamos vergonha de 

perguntar, pesquisar e de ensinar aos nossos 

filhos o essencial sobre a sexualidade. 

Dediquemos-lhes tempo e afeto. Sejamos 

explícitos nos valores cristãos e ainda mais 

explícitos no amor que lhes temos.  

A importância de promover o 

reconhecimento e a valorização de 

diferenças entre o homem e a mulher e a 

importância da complementaridade entre 

os dois sexos para a família e para a 

sociedade 

A alegoria da criação do homem e da 

mulher, enquanto seres distintos e 

complementares, encontra respaldo em Cabo 

Verde no legado da nossa memória ancestral. 

Uma memória de resistência em que o código 

dos afetos foi preservado, não obstante a sua 

origem em idiomas ágrafos. Pode-se dizer 

que a conservação desta especificidade se 

deveu mais à persistência e tenacidade do 

povo escravizado do que à preservação do 

património, por parte do colonizador. Mas o 

certo é que a nossa língua materna guarda o 

repositório significativo das alteridades do 

homem e da mulher, bem como dos papéis 

sociais que lhes cabem, na perspectiva da 

diversidade e da complementaridade. 

Efetivamente, enquanto que na língua 

portuguesa o homem e a mulher, podem ser 

representados apenas por homem (no sentido 

de ser humano) e a mãe e o pai podem ter 

como plural a palavra “pais”, tal não acontece 

na língua cabo-verdiana. 

A palavra equivalente a homem, omi, 

não é igual à mulher, mudjer, nem consegue 

representá-la. Da mesma forma que não 

existe o signo linguístico para o equivalente a 

homem (humano, representativo dos dois 

sexos), também não existe pais como plural 

de Mai e Pai. Na nossa língua de berço, os 

dois seres são diferentes entre si, a ponto de 

não existir nenhuma imagem mental, 

chamada de significado que corresponda ao 

significante  pais. Quando assim é, entende-

se que não existe nenhum signo linguístico na 

nossa língua materna que substitua a figura e 

a função nem da mãe e nem do pai. Esta 

forma de conceber os papeis familiares está 

tão enraizada na linguagem verbal, que se 

afirma com o binómio Mai ku Pai, que, 

mentalmente, seria uma atitude forçada e 

bastante artificial para um falante da língua 

de berço misturar e ou substituir os papéis e 

as figuras materna e paterna. Por outra razão, 

mas com a mesma simbologia, encontram-se 

traços de valorização da genealogia, com 

base na ancestralidade, quando, ao lado das 

palavras avô/avó, coexistem os vocábulos 

dono/dona. O neto é apenas neto, mas o avô 

é dono, assim como a avó é dona. 

Como foi vastamente explicado, em 

todas as intervenções antecedentes, as 

diferenças que existem entre o homem e a 

mulher são uma bênção. Deus assim nos fez 

e com um claro propósito de comple-

mentaridade e de recurso à santidade. E a 

nossa herança cultural será uma aliada nesta 

compreensão das diferenças e da 

complementaridade na família. 

Consciencializar para a necessidade de 

interpretação crítica dos papéis sociais 

tradicionalmente atribuídos ao homem e à 

mulher e para os perigos das visões 

baseadas em ideologias 
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A necessidade de se exercitar a 

interpretação crítica dos papéis sociais 

tradicionalmente atribuídos ao homem e à 

mulher é efetivamente um desafio. Se 

pretendemos evitar os perigos das visões 

baseadas em ideologias, precisamos de uma 

agenda que aja sob tanto na perspectiva da 

não-discriminação como na perspectiva da 

promoção da paridade e equidade. 

As crianças devem aprender que os 

papéis sociais devem ser desempenhados de 

acordo com a utilidade e a necessidade do 

momento, sem preconceito de sexo ou 

género. 

A família e a sociedade devem ensinar 

às meninas e aos rapazes que devem respeitar 

as diferenças entre os sexos, mas deve ficar 

claro que tais diferenças não diminuem em 

nada a sua dignidade e nunca poderão ser 

motivo de discriminação. É de se encorajar a 

sadia competitividade, mas não a rivalidade, 

nem qualquer forma de violência baseada na 

identidade sexual das pessoas. A igualdade 

de oportunidades deve ser a palavra-chave.  

Entendemos que se deve procurar 

promover as condições necessárias para que 

as meninas e mulheres tenham iguais 

oportunidades de crescimento que os rapazes 

e homens, nas diversas áreas. Mas 

partilhamos a preocupação de que o 

insucesso e o abandono escolar que afetam 

sobretudo os rapazes merecem reflexão 

urgente, por parte das famílias e da 

sociedade. A atenção especial deve ser dada 

aos rapazes, pois não é a equidade feminina 

que os prejudica e sim a falta de limites e 

disciplina, a falta de visão e projetos de vida, 

ou a longo prazo. É muito provável que 

alguns rapazes estejam mal preparados para 

formarem família com as meninas de hoje. 

Basta compararmos os índices de abandono e 

de insucesso escolar, mas também os 

resultados de aproveitamento e de 

comportamento, as seleções feitas para os 

quadros de mérito, entre outras situações. 

A família poderá colaborar em fazer, 

por exemplo, a distribuição equitativa de 

tarefas domésticas e o estabelecimento de 

rotinas que ajudem no desenvolvimento 

psicossocial, preparando rapazes e meninas 

para serem homens e mulheres com 

autonomia e prontos para o autocuidado. 

 

Será relevante também combater 

estereótipos de género que envolvam 

brincadeiras e tarefas associadas a um ou 

outro sexo. Qualquer tarefa, como qualquer 

brincadeira podem ser permitidas às crianças 

de ambos os sexos, desde que não 

prejudiquem o desenvolvimento saudável da 

criança. 

Como despertar o interesse pela moral 

cristã na organização das relações na 

família e na sociedade 

Todos sabemos que as crianças 

aprendem por imitação, qualquer hábito 

cultivado pela família ou qualquer rotina à 

qual ela é exposta desde a fase pré-operatória. 

Assim, a primeira condição seria os próprios 

pais cultivarem tais hábitos de forma coerente 

e pedagógica. 

Quando a criança nasce, há uma lista 

de afazeres que assumimos como importantes 

e que já são pré-determinadas pela sociedade 

civil e de consumo: o registo, a abertura de 

uma conta bancária, festas de 7º dia, escolha 

de um nome, presentes, entre outras, que se 

vão diversificando à medida que a criança 

cresce. Os familiares acompanham o 

desenvolvimento social e escolar da criança, 

mas o crescimento religioso não é 

acompanhado com a mesma minúcia. Que 

bom seria se, ao diligenciarmos o registo e 

abertura de uma conta poupança, fóssemos à 

secretaria paroquial, para cuidarmos do 

batismo. Se juntamente com os resultados da 

escola primária, perguntássemos também 

pela catequese, pelas orações e todas as 

demais etapas do percurso religioso. 
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A escolha de um nome santo ou de 

importância simbólica marca pela positiva a 

formação da identidade da criança. As 

referências que promovemos, as 

personalidades cujas biografias e feitos 

heroicos escolhemos para apresentar aos 

nossos filhos devem também ser pessoas de 

bem, que prezam valores condizentes com a 

moral cristã. 

Por fim, levemos em conta que o 

mundo globalizado em que vivemos tem 

conduzido a uma reconceptualização da 

sociedade, e uma complexidade crescente 

dos conhecimentos necessários para um uso 

consciente e responsável da informação. 

Consequentemente, os códigos e linguagens 

característicos do mundo emergente apelam a 

um conceito de literacia que tenha por base 

não apenas a leitura, a escrita e o cálculo, mas 

também as imagens, os sons, a informação e 

as redes e, mais amplamente, as formas de 

comunicação digital e interativa. Alertamos 

para a Recomendação nº 6/2011: 50946 que 

consagra a educação para os media como 

vital para a vida de todos os cidadãos, 

advogando-se que o exercício inclusivo e 

abrangente da cidadania requer o uso 

esclarecido e crítico dos media. Este tipo de 

uso requer «competências processuais» 

relativas ao sentido crítico e criatividade, à 

capacidade de comunicação e argumentação, 

que se podem concretizar na procura e 

tratamento da informação para determinado 

objetivo (trabalhos académicos, relatórios 

profissionais, compra de produto/serviço) ou 

na sua partilha, conforme consta na 

recomendação sobre educação para a literacia 

mediática (Recomendação nº 6/2011). 

Consequentemente, este artigo explora os 

conceitos de cidadania digital e de literacia 

para os media, mais concretamente de 

literacia digital considerando o meio Internet, 

procurando relacioná-los e compreender 

como o cidadão digital usa a Web. É preciso 

proteger crianças e jovens e orientá-los para 

aproveitarem os benefícios da era digital e 

seus recursos. Não nos esqueçamos de que, 

na web as crianças hoje correm muito mais 

riscos do que na rua à noite. Tudo o que 

dissermos até agora, na perspectiva da 

formação e proteção dos nossos filhos ficará 

em perigo se a internet estiver fora do 

controle dos pais. 

Conclusão 

A nossa partilha teve como foco 

evitar que sejamos dominados pelas 

ideologias que destroem a família e que não 

olham para o ser humano como ser de 

dignidade peculiar. Procuramos cons-

ciencializar os irmãos contra os esforços de 

algumas camadas sociais em redefinir a 

própria instituição do matrimônio, mediante 

o relativismo, a cultura do fugaz e do trivial, 

princípios que não promovem a vida da 

pessoa humana. 

Todos estes cuidados são 

complementares e indissociáveis aos 

princípios cristãos e devemos vivenciá-los 

conservando a nossa fé, ancorados no nosso 

sentimento de pertença a Cristo, à Igreja e à 

nossa comunidade. 

A luz do Evangelho transforma-se em 

presença de Deus na família e essa luz faz 

maravilhas. Assim são sublinhados os dons 

da alegria, da simplicidade, do perdão e da 

oração como alguns ingredientes que devem 

estar presentes na família que pretende 

conservar a fé.  

Na base do sentimento de alegria 

profunda está a presença de Deus. E esta 

presença de Deus na família transforma a 

família em centro e refúgio, (ninho, escola e 

hospital de campanha) onde se pode 

encontrar: o seu amor acolhedor, 

misericordioso, respeitoso para com todos, 

que, não só reforça essa mesma fé, mas ainda 

permite a transição para a família luz e farol. 

Deixamos claro que cada filho é um 

milagre. O acolhimento começa em casa: não 
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obstante esforços, cansaço, desapego aos 

nossos interesses que somos obrigados a ter 

para os criarmos, eles são um grande dom que 

Deus nos confiou e é essencial dedicar tempo 

aos filhos: tempo de qualidade, mas tempo 

em quantidade também precisa-se. Devemos 

assegurar-lhes que o tempo é deles e que os 

ouvimos com atenção. Ouvir sem 

interromper e não concluir “a fala” dos filhos 

como se adivinhássemos tudo o que eles vão 

dizer. Buscar garantir que eles tenham 

sempre a confiança em nós e sejam capazes 

de serem eles mesmos; demonstrar paciência, 

sem pressa nem agitação. Não corrigir o 

modo de dizer porque despotencializa o 

discurso. Não os decepcionar. Devemos 

ampará-los sempre, independentemente do 

erro.  

Assim na família, o amor paterno, 

materno, filial e fraterno superam qualquer 

dificuldade. 

Sejamos tolerantes, mas procuremos 

ensinar aos filhos o modo de ser um homem 

de bem e a graça de ser uma mulher de Deus. 

E isto será sempre possível, com a autoridade 

que nos foi dada pelo Altíssimo, na qualidade 

de pai e mãe. Que assim Deus nos ajude. 

  

 


