
 

Deus Caritas est (I) 

O Papa Bento XVI escreveu a sua primeira encíclica ___ Deus Caritas est (Deus é Amor) 

___ num mundo em que ao nome de Deus se associa, por vezes, a vingança ou mesmo 

o dever do ódio e da violência. Realçando o amor que Deus gratuitamente oferece ao 

ser humano, pretende ele suscitar, neste mesmo mundo, uma resposta mais dinâmica 

e renovada ao amor de Deus por nós. 

A primeira parte da encíclica, intitulada “A unidade do Amor na Criação e na História 

da Salvação”, é de índole mais especulativa, parte de reflexões sobre a essência do 

amor e chega à abordagem da fé bíblica. A segunda, de caráter mais concreto, trata da 

prática eclesial do mandamento do amor ao próximo. Agora nos deteremos apenas na 

primeira dessas duas partes. 

O termo “amor” tornou-se hoje uma das palavras mais usadas, à qual associamos uma 

variedade de significados completamente diferentes. Na Grécia antiga havia três 

palavras relacionadas com o amor: eros, philia (amor de amizade) e agape. Esta última 

era quase posta de lado, mas se tornou o termo característico para a concepção bíblica 

do amor. Por eros se entendia o amor entre homem e mulher, que não nasce da 

inteligência e da vontade, mas de certa forma se impõe ao ser humano. 

Nas religiões antigas, o eros foi celebrado como força divina, como comunhão com o 

Divino. Era visto, sobretudo, como o inebriamento, a subjugação da razão por parte de 

uma “loucura divina”. A prostituição “sagrada” prosperava em muitos templos, já que 

cabia às prostitutas provocar o “êxtase” até o Divino. 

Contra esta forma de religião se opôs o Antigo Testamento com a maior firmeza, 

combatendo-a como perversão da religiosidade. A falsa divinização do eros que aí se 

verifica, priva-o da sua dignidade, desumaniza-o . O eros inebriante e descontrolado 

não é subida, “êxtase” até o Divino, mas queda, degradação do ser humano. Na 

realidade, as prostitutas que deveriam suscitar o inebriamento do Divino não eram 

deusas, mas pessoas humanas das quais se abusava. 

A fé bíblica não rejeita o eros, mas admite que ele necessita de disciplina, de 

purificação, para dar ao ser humano não o prazer de um instante, mas uma certa 

amostra do vértice da existência, daquela beatitude para que tende todo o nosso ser. 

Para nos elevar para o Divino, o eros tem que passar por um caminho de ascese, 

renúncias, purificações e saneamentos. 

Como afirma Bento XVI, o desafio do eros pode considerar-se verdadeiramente 

superado quando se consegue a unificação do corpo e da 

alma. Porque o ser humano é composto de corpo e alma e só se torna, realmente, ele 

mesmo, quando corpo e alma se encontram em íntima unidade. O eros degradado a 
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puro “sexo” torna-se mercadoria, uma “coisa” que se pode comprar e vender. O corpo 

humano deve ser expressão viva da totalidade do nosso ser, e não, ficar relegado ao 

campo puramente biológico. A fé cristã sempre considerou o ser humano como um ser 

unidual, em que espírito e matéria se compenetram mutuamente e, dessa forma, 

experimentam uma nova nobreza. 

No Cântico dos Cânticos, um dos livros do Antigo Testamento, vamos encontrar duas 

palavras distintas para designar o amor: dodim e ahabà (traduzida na versão grega por 

agape). A palavra dodim exprime o amor inseguro, numa situação de procura 

indeterminada. Agape exprime a experiência do amor que agora se torna, 

verdadeiramente, descoberta do outro, superando assim o caráter egoísta que antes, 

claramente, prevalecia. Agora, o amor torna-se cuidado do outro e pelo outro. Deixa 

de ser busca de si próprio, de imersão no inebriamento da felicidade, para buscar o 

bem do amado; torna-se renúncia, disposição ao sacrifício, e até o procura. 

O caminho pessoal de Jesus descreve a essência do amor e da existência humana em 

geral. É o caminho que, através da cruz, conduziu-O à ressurreição, o caminho do grão 

de trigo que cai na terra e morre e, desse modo, dá muito fruto. 

No debate filosófico e teológico, as distinções entre agape e eros foram, muitas vezes, 

radicalizadas, a ponto de serem colocadas em contraposição. Considerava-se 

tipicamente cristão a agape (amor descendente ou oblativo), enquanto a cultura não-

cristã, especialmente a grega, se caracterizaria pelo eros (amor ascendente, ambicioso 

e possessivo). Agape expressaria o amor fundado sobre a fé e por ela plasmado, e eros 

o amor “mundano”. 

Na visão cristã, eros e agape não devem separar-se completamente um do outro. 

Quanto mais os dois encontrarem a justa unidade, na única realidade do amor, tanto 

mais se realiza a verdadeira natureza do amor em geral. A fé bíblica aceita o ser 

humano por inteiro, intervindo na sua busca de amor para purificá-lo, desvendando-

lhe, ao mesmo tempo, novas dimensões. Acompanha a evolução do eros até que se 

insere nele o momento da agape. 

O ser humano não pode viver, exclusivamente, no amor oblativo, descendente 

(agape), não pode limitar-se sempre a dar, deve também receber. Pode tornar-se 

“uma fonte de onde correm rios de água viva”, mas para tornar-se semelhante fonte, 

deve ele mesmo beber, incessantemente, da fonte primeira e originária que é Jesus 

Cristo, de cujo coração trespassado brota o amor de Deus (cf. Jo 19, 34). São Paulo foi 

arrebatado para as alturas, até os maiores mistérios de Deus e, precisamente quando 

desce, torna-se capaz de fazer-se tudo para todos. 

O olhar fixo no lado trespassado de Cristo nos faz compreender o amor de Deus por 

nós: “Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único para que todo o 



que nele crer [...] tenha a vida eterna” (Jo 3, 16). Na sua morte de cruz, Jesus 

manifestou o amor na sua forma mais radical. 

Esta compreensão do amor de Deus marca o início do ser cristão, leva o ser humano a 

uma opção fundamental em sua vida. A partir daí descortina-se para ele um novo 

horizonte e, dessa forma, o rumo decisivo de sua existência, o caminho do seu viver e 

amar. Dado que Deus foi o primeiro a amar-nos (cf. 1Jo 4, 10), agora o amor terá que 

ser a resposta a esse dom de amor com que Deus vem ao nosso encontro. 

Ao instituir a Eucaristia na última Ceia, Jesus deu ao seu ato de oferta uma presença 

duradoura. Não é só de modo estático que recebemos o Cristo eucarístico, mas, ao 

recebê-lO, ficamos envolvidos na dinâmica da sua doação. A Eucaristia arrasta-nos no 

ato oblativo de Jesus. 

Na comunhão sacramental, eu fico unido ao Senhor como todos os demais 

comungantes. Daí que a união com Cristo é, ao mesmo tempo, união com todos os 

outros, aos quais ele se entrega. Tornamo-nos “um só corpo”. O amor a Deus e o amor 

ao próximo estão, agora, verdadeiramente juntos. 

Amor a Deus e amor ao próximo são inseparáveis, constituem um único mandamento. 

Mas ambos vivem do amor com que Deus nos amou primeiro. A relação com o 

próximo interfere na relação com Deus. Só a minha disponibilidade para ir ao encontro 

do próximo e servir a ele pode fazer o encontro com o Senhor eucarístico ganhar 

realismo e profundidade. 

A segunda parte desta encíclica focaliza exatamente a maneira como a comunidade 

eclesial deve vivenciar esse amor. 

 

 


