
Salvação para o homem todo 

Em Mc1,30-31 tomamos conhecimento de que Jesus curou a sogra de Pedro: “E ele se 

aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu; e ela 

começou a servi-los”(Mc1,31). Mais adiante, Marcos diz ainda: “Jesus curou muitas pessoas de 

diversas doenças e expulsou muitos demônios” (1, 34 a). 

Em Jesus está presente o Deus que resgata a vida em todas as suas dimensões. Estes relatos 

nos mostram a importância dada por ele ao homem todo (corpo e alma) e à sua sociabilidade. 

Do mesmo modo que fez com a sogra de Pedro, Jesus nos liberta e nos ajuda a levantar para 

uma vida de serviço e integração à comunidade. 

Deus criou o homem “à sua imagem e semelhança”, conferindo-lhe uma incomparável e 

inalienável dignidade. Além disso, convidou os homens à comunhão com Ele. A vocação última 

do homem é divina: sua meta final é o próprio Deus. 

O homem não foi criado como um “ser solitário”, mas sim como um “ser social”. É um “ser de 

relação”, e é através das relações estabelecidas em sociedade que chegará ao seu fim último. 

Cristo confiou à Igreja a continuação de sua missão libertadora: propôs-lhe assistir o homem 

no caminho da salvação integral. Por isso ela se preocupa com todas as dimensões da pessoa 

humana: pessoal e social, espiritual e corpórea, histórica e transcendente. 

O homem é um ser condicionado por uma rede de relações políticas, econômicas e sociais. E é 

neste complexo mundo de relações que a Igreja fará ressoar a palavra libertadora do 

Evangelho. 

Ela não é movida por nenhuma ambição terrestre. Sua missão é religiosa. Ao defrontar-se com 

as realidade temporais, não procura resolver questões técnicas, propor ideologias ou sistemas 

políticos, mas sim orientar o comportamento cristão dentro desta intrincada rede de relações. 

Mesmo porque as relações estabelecidas em sociedade só estarão corretas se a relação com 

Deus também o estiver. 

Os problemas variam de época para época. Hoje, por exemplo, temos que enfrentar questões 

de bioética, ética social, problemas ambientais, que não caracterizaram contextos históricos 

anteriores. 

Tudo o que é humano interessa à Igreja. Por isso, ela terá que buscar uma linguagem 

adequada para dialogar com o homem contemporâneo acerca das questões que o envolvem. 

Seu papel é o de interpretar estas novas realidades à luz do ensinamento do Evangelho. Se, 

por um lado, os problemas de hoje são diferentes e, consequentemente, a linguagem 

apropriada para exprimi-los é também diferente, por outro lado os princípios evangélicos são 

imutáveis. Os valores evangélicos são os mesmos, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e 

sempre. 

A Igreja tem uma tradição, isto é, um legado, que está sempre em movimento: é aí que o 

Magistério vai buscar os fundamentos a serem aplicados a cada situação nova surgida. 



É no contexto da história que se dá a salvação. É através das complexas realidades da 

existência terrena que o homem atingirá a sua meta final. 

O sobrenatural não é algo que começa onde termina o natural, mas sim uma elevação do 

natural. É transcendendo o horizonte do universo criado, da sociedade e da história que a 

pessoa humana cumprirá o seu destino último em Deus. 

 


