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Certa vez, numa entrevista à BBC de Londres, Jung foi questionado se acreditava ou 
não em Deus. Ele respondeu: “Eu sei. Não necessito crer, porque sei.” (entrevista que 
foi ao ar em 22 de outubro de 1959, na BBC de Londres, no programa "Face to Face", 
no qual Jung foi entrevistado por John Freeman).

Podemos dizer que, neste particular, Jung era um abençoado, um privilegiado. Na 
verdade, a esmagadora maioria dos cristãos vive naquilo que a tradição teológica 
denomina “penumbra da fé”. Ou na linguagem paulina: “agora vemos em espelho e 
de maneira confusa. Agora o meu conhecimento é limitado” (1 Cor 13,12).

Tudo o que se situa naquela área que a Metafísica chama de “transcendente” é 
inalcançável pela razão pura, como, aliás, já o afirmara Emanuel Kant. Nesta área 
estamos irremediavelmente entregues ao domínio da fé. Deste ponto de vista, 
podemos dizer que um ateu, na verdade, é alguém que tem fé que não existe Deus. 
O trans cendente é a área do “mistério”. Mistério é diferente de “problema”. Neste, 
podemos, à custa de muito esforço, cálculos, descobertas, chegar a uma solução, 
um conheci mento pleno de uma resposta. No mistério, ao contrário, a resposta 
estará sempre mais além de cada resposta encontrada. Cada nova descoberta, cada 
novo patamar alcançado vislumbra outro ou outros.

O Mal e o Bem, embora detectáveis em seus sintomas no cotidiano de nossas vidas, 
pertencem à esfera do transcendente. Deles podemos falar sempre com a reverência 
e a humildade de quem se sabe pisando em território santo. A pura razão, os con-
ceitos e preconceitos lógicos, científicos, técnicos devem abdicar de suas certezas e 
certa prepotência. Cabe aqui mais a contemplação do que a dissertação, o vislumbre 
do que a visão.

Que linguagem usar para falar de Bem e de Mal sem cair no abismo do cientificismo 
ou nadar na superficialidade da mera opinião? Creio que a única linguagem que 
pode se aproximar do mistério respeitando-o, é a linguagem poética. O poeta intui 
mais do que afirma. Contempla e ama mais do que decifra. Por isso, optei por usar 
a linguagem poética nesta minha colocação sobre o Bem e o Mal.

“Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado! Está batendo: 
‘Abre-me, minha irmã, amada minha, pomba minha, minha imaculada; porque a 
minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite’.

Já despi a minha túnica; como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés; como os 
tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu 
coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado; e as 
minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre a maçaneta 
da porta.

Eu abri ao meu amado, mas ele já se tinha retirado e ido embora. A minha alma 
tinha desfalecido quando ele falara. Busquei-o, mas não o pude encontrar; cha-
mei-o, porém ele não me respondeu.

Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade; espancaram-me, feriram-
me; tiraram-me o manto os guardas dos muros.

No mistério,
ao contrário,

a resposta estará
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Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe digais 
que estou enferma de amor”. (Ct 5,2-8).

Neste belíssimo texto dos Cantares de Salomão, posso entrever tudo sobre o que 
desejo falar neste artigo.

O Livro dos Cantares de Salomão, também conhecido como “Cântico dos Cânticos”, 
retrata a beleza do amor entre um homem e uma mulher, com todo seu erotismo e 
sensualidade. Não se trata, como tantos ensinaram extra oficialmente nas igrejas 
cristãs, de uma descrição poética da relação entre Deus (o Amado) e Israel (a 
Amada). Porém, conforme a tradição cristã, um amor verdadeiro entre homem e 
mulher, assumido numa vida em comum com todas as crises e alegrias que tal 
experiência oferece, é um maravilhoso sinal do amor entre Deus e a Humanidade.

Assim, podemos perceber a dramaticidade da cena acima narrada: o Amado lá estava, à 
porta, louco para entrar e amar e ser amado. Veio oferecer-se para tornar a Amada feliz. 
Ele insinuou-se para ela, deixou claro, pelas palavras e pelos gestos, que desejava entrar...

Mas ela, por puro fechamento em si mesma, preocupada consigo mesma, perdeu o 
kairós, o tempo da graça. E o Amado se foi, pois era delicado demais para forçar a 
porta e impor-se a ela...

Ela, tardiamente arrependida, levanta-se para deixar o Amado entrar, mas Ele já se 
fora! Resta a ela uma ausência sentida e uma lembrança perfumada, mas doída: a 
mirra que lhe gotejava das mãos pode ser o que restou da tentativa do Amado de 
entrar, mexendo na maçaneta da porta...

Não o encontrando mais, sai à procura desvairada d’Aquele que a ela fora esponta-
neamente! E na busca por Ele, sofre a violência, confunde-se, sofre...

Pensemos neste Amado como Deus e a Amada como a Natureza Humana como 
constava no sonho de Deus. Deus ali estava oferecendo-se para amar e ser amado. 
À porta de nossa vida, símbolo do limite de nossa liberdade que Deus não poderia 
ultrapassar sem destruí-la, Ele dava-se a nós.

Mas o fechamento em nós mesmos, nosso desejo de permanecer deitados, não sujar os 
pés, não retirar as vestes, não nos deixaram levantar. Fizemos a opção errada! Decidimos 
que nosso bem estar era mais importante do que deixar-se amar e amar o Amado!

E o Amado se afasta, em respeito a nós...

Deus não arromba a porta de nossa liberdade... E se afasta à distância do olhar preo-
cupado, do poder providente...

E quando a gente percebe o vazio do quarto fechado, resta-nos procurá-lo lá onde 
Ele esteve, mas já não está, ficando a ausência sentida em nós, um buraco, um vazio 
na porta. A liberdade não encontra seu alvo. O desejo de amar infinitamente, per-
feitamente, eternamente... não encontra o Amado. Gotas de Sua presença em nós 
nos lembram o que perdemos... A saudade de Deus nos leva a procurá-lo. 

Ao nos criar,
ensinam as Escrituras, 
Deus o fez como oleiro 

que deixa suas 
impressões digitais na 

obra que fizera.
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Ao nos criar, ensinam as Escrituras, Deus o fez como oleiro que deixa suas impressões 
digitais na obra que fizera. É a mirra escorrendo de nós, lembrança do Amado que 
nos leva a buscá-lo.

E saímos em busca do Bem Supremo, o Amor perfeito, o único que basta. E, nesta 
busca, erramos o caminho, apanhamos da vida. Nem sempre ocorre conosco o que 
se dá com a Amada do poema: depois de muita busca e sofrimento, ela consegue 
encontrar o Amado... “Quem é esta que sobe do deserto, e vem encostada ao seu 
amado? Debaixo da macieira te despertei; ali esteve tua mãe com dores; ali esteve 
com dores aquela que te deu à luz. Grava-me como selo sobre o teu coração, como 
selo sobre o teu braço; porque o amor é forte como a morte; o ciúme é cruel como 
o Sheol; a sua chama é chama de fogo, verdadeira labareda do Senhor. As muitas 
águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse 
todos os bens de sua casa para comprar o amor, seria de todo desprezado”. (Ct 8,5-7)

No princípio existia Deus.

Segundo a 1ª. Carta de São João, “Deus é amor” (1 Jo 4,8), afirmação em que o 
Apóstolo segue as pegadas dos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, na concep-
ção cristã, no princípio existia o Amor.

O Amor, sendo no Cristianismo, relação entre Três Pessoas em Única Substância 
Divina, bastava-se a Si mesmo. O Pai e o Filho se amam de tal maneira que o Amor 
entre Eles é real, é pessoal, é Pessoa. É o Espírito Santo de Deus que, na linguagem 
de Santo Inácio, não é a terceira Pessoa singular da Trindade, mas a Primeira Pessoa 
Plural: Ele é o Nós que une Pai e Filho no Amor. Entre os Três que compõem a reali-
dade de um único Deus, não havia espaço para qualquer necessidade exterior. Nada 
o impulsionava ao fora de si, como lei de exteriorização, à qual se visse obrigado.

Por pura gratuidade, quis esta Comunidade de Amor criar o Ser Humano. Deus não 
tinha que criar o ser humano, mas Deus quis criar o ser humano. Segundo crê a 
Igreja, não havia nenhuma necessidade de Deus nos criar para ter autoconsciência 
ou qualquer coisa assim, o que talvez seja um golpe duro em nossa auto-estima. 
Mas é também nossa maior grandeza, fonte de nossa dignidade única: a deliberação 
fundamental que dá origem a toda Criação é o Ser Humano. Fomos criados por 
intenção e não por determinação. O Amor sai de si e cria um outro ser capaz de 
amar e saber-se amado pelo Amor primordial.

Deus, em Sua Perfeição, não possuía em Si mesmo aquilo que criara. Deus não tinha 
“criaturas” em Si, não tendo, pois, matéria em Si. Isso, na verdade, não era limitação, 
mas perfeição, pois a única coisa que tal ausência lhe negava era a imperfeição, a 
finitude da condição de ser criatura.

Deus não podia criar outro Deus. Então, fez uma criatura que fosse Pessoa como 
Ele: livre, dotado de vontade e inteligência. A Trindade é formada por Pessoas 
Divinas, originalmente não-encarnadas. Assim, Deus que já fizera os Anjos, puros 
espíritos, cria o Homem e a Mulher, Pessoas Encarnadas.

E nesta morada na carne reside uma grandeza e uma limitação. De um lado, é bom 
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a corporalidade,
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o abraço de quem se ama, o beijo apaixonado. O contato físico de um corpo amigo, 
o amparo dos braços maternos ou paternos... O corpo, a corporalidade, é bênção. 
Mas é também doença, ausência, fome e sede, miséria, decadência, morte. Como 
Pessoa, o Ser Humano é Liberdade Encarnada, uma quase contradição em termos. 
Mas nisso reside o mistério e a grandeza do Ser Humano: enquanto imagem e 
semelhança de um Deus Pessoal, Deus Amor, o Ser humano é, em sua profundidade 
mais absoluta, direcionado, impulsionado, atraído para o Amor. É aqui, no coração 
do Homem, que reside a verdadeira liberdade.

Na parábola bíblica sobre o Paraíso (Gn 1-3), havia lá, no Jardim, a árvore do 
Conhecimento do Bem e do Mal. Não era a árvore do Bem e do Mal, mas do conhe-
cimento deles. Bem e Mal, no nível nosso de escolhas, não tem a ver ainda com a 
profunda liberdade, mas com o livre-arbítrio, algo mais periférico. Por ele, decide-se 
cada ação que se apresenta. Escolhe-se, bem ou mal, cada ato a se fazer ou deixar de 
fazer. Na verdade, viver com o conhecimento do Bem e do Mal, tendo que escolher 
entre um e outro, não é uma verdadeira liberdade. Verdadeira liberdade, do ponto de 
vista cristão, é ter Deus, o Amor a Ele e ao próximo, como decisões definitivas de vida. 
Quem ainda tem que escolher entre bem e mal, ainda não ama como devia e como 
poderia... Ainda não é realmente livre! Porém, é justamente este “poder escolher” 
orientado sempre para o bem que tornará o homem imagem e semelhança de Deus. 
Ao “comer do fruto” e, pois, tornar-se capaz de conhecer e, pois, escolher, o homem 
dá um passo em direção à maturidade.

Embora a tradição cristã – e por vezes até a tradição judaica - coloque neste ponto, 
Adão e Eva, a chamada “queda original”, é importante perceber que em nenhum 
lugar da narrativa bíblica aparece o termo “pecado”. A noção de “pecado original” 
(poderíamos dizer “originante”) não aparece em nenhum lugar dos três primeiros 
capítulos de Gênesis. Alguns autores não-cristãos chegam a ver na serpente do 
Paraíso uma outra face do próprio Deus, incentivando a criatura a dar um passo 
para seu crescimento. Sair do Paraíso é, em certo sentido, uma queda, pois se perde 
a convivência paterna com Deus, perde-se a inocência, perde-se até o conforto em 
que se encontravam... Mas é neste “estar entregue a si mesmos” que está a possi-
bilidade de amadurecimento humano. Como diz a uma música popular brasileira, é 
como se o Criador dissesse à criatura: “agora é hora de você assumir e sumir”...

O conhecimento do bem e do mal levou o ser humano à busca de si mesmo. Nesta 
busca há sofrimento, tormento, infelicidade, frustração. O pecado, porém, não parecia 
ser inevitável... Até que um forte, Caim, filho de Adão e Eva, decide matar um fraco, 
Abel, de quem deveria ser o guardião, o zelador. Cinicamente, quando Deus lhe 
pergunta por Abel, Caim responde “serei eu porventura guarda de meu irmão”? 
(Gn 4,9). É nesta passagem de Caim e Abel que aparece pela primeira vez na Bíblia 
o termo “pecado” (Gn 4,7). Podemos dizer que o pecado, que tem sua condição de 
possibilidade na escolha do bem e do mal, ganha carne neste desprezo de Caim pela 
vida de Abel, que não amou seu irmão como Deus o fez.

Porém, é importante frisar que estas escolhas não são a própria liberdade em si, mas 
têm a força de mudar ou confirmar a direção, o rumo desta Liberdade, desta Opção 
Fundamental. A repetição diuturna de certos atos pode acabar por “viciar” todo o 
processo. Cada escolha destas é importante, na medida em que manifesta e, pode 
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ser, confirma ou muda o rumo da opção fundamental da pessoa. Santo Agostinho 
dizia que no Paraíso a condição do homem era de “poder não pecar”; hoje, é de “não 
poder não pecar”. No Céu será a de “não poder pecar”... 

Nossas escolhas já vêm todas elas poluídas por uma atração quase irresistível às 
escolhas erradas. A teologia católica chama esta tendência de “concupiscência”. Por 
esta brecha, nossa liberdade sente-se atraída exatamente àquilo que a limita, que a 
escraviza.

Vamos colocar isso numa linguagem mais “relacional”. Dizemos a Deus: “Fizeste-nos 
para Ti e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em Ti”, como exclama 
Santo Agostinho nas primeiras linhas de suas “Confissões” (Conf. I,1). Segundo tal 
colocação agostiniana, todo ser humano traz em si um “vazio interior” apenas 
preenchível pelo próprio Deus. Viver passa a ser, nesta perspectiva, uma busca de 
sentido, uma busca de preencher este vazio, de matar esta fome insaciável, esta 
sede infinita. Mas em tudo que buscamos para isso, nada consegue nos completar, 
saciar-nos, tranqüilizar-nos. Assim, a angústia do viver é buscar o que, na verdade, 
já foi nosso e fomos criados para possuir: a comunhão plena com Deus. Em Sartre, 
a resposta a esta busca é a angústia, o definitivo non sense da existência, pois é 
busca de um consolo que não existe, pois não existe um Deus. O biblista católico 
Frei Carlos Mesters aponta para outra resposta, dizendo que o Paraíso terrestre 
muito mais que uma saudade é uma esperança que nos alimenta (“Paraíso terrestre: 
saudade ou esperança, Mestres, Carlos,Vozes, 17ª. Edição, 2001).

Quando fui convidado a escrever sobre o Bem e o Mal na perspectiva cristã, não 
creio que o interesse de quem convidou recaísse sobre estas escolhas parciais, estes 
“males particulares” que biblicamente são chamados de “pecados”, assim, no plural, 
que são importantes na medida em que podem confirmar ou mudar o rumo de uma 
opção profunda por Deus ou para o Mal, não sendo, porém, o que decide, na sote-
riologia cristã, o destino último da pessoa...

A concupiscência faz com que seja difícil, penoso, escolher sempre o bom, o certo... 
Também não é verdade que na teologia cristã o mal seja considerado como mera 
privatio boni, como afirma Jung em sua Interpretação psicológica do Dogma da 
Trindade. Talvez, em algum momento, algumas vozes cristãs, influenciadas pelo 
platonismo agostiniano, possam ter pensado e afirmado algo assim... Mas isso nunca 
foi doutrina oficial da Igreja. Também a teologia cristã não concorda plenamente 
com Jung ao identificar, no mesmo livro, o Maligno com o Mal. Aí, não haveria mis-
tério... Seria, por assim dizer, um crime com criminoso bem conhecido. Na verdade, 
Satanás é criatura de Deus, ao contrário de Jesus que é “Deus de Deus, Luz da Luz, 
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro”, segundo a solene declaração dos Concílios de 
Nicéia e Constantinopla, no século IV. Não sendo um “Filho de Deus” ao modelo de 
Jesus, mas ao modelo desta filiação no Antigo Testamento, Satanás só pode ser 
criatura... O Mal existia nesta esfera, antes do Maligno o escolher como opção de 
existência, opção fundamental? Existia em Deus? Seria este o tal “Quarto Elemento” 
como o desejavam os pitagóricos, os gnósticos e seus modernos seguidores? 

A pergunta que subjaz a tudo: criado por Amor, imagem e semelhança do Deus-
Amor, o homem é capaz de não-amar! Donde lhe vem isto? Uma resposta mais 
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óbvia é dizer que veio da queda humana ante a tentação do Maligno, do Demônio. 
Mas, aqui apenas se transfere o problema para Satanás: criado bom por Deus, de 
onde veio ao Maligno a possibilidade de tornar-se mau?

Para nós, humanos, tempo e espaço são mais que categorias mentais. São limites 
intransponíveis em nossa existência. Não apenas pensamos em termos espaço-
temporais. Nós efetiva e irremediavelmente vivemos numa dimensão espaço-tempo-
ral. Por isso, nossas decisões são quase sempre reversíveis, parciais, limitadas. É quase 
impossível para nós sabermos o alcance, o amplo leque de possibilidades que se abre a 
cada nova decisão tomada. Viver é um risco. Decidir é um risco, mas uma absoluta 
necessidade. Sartre vê aqui a origem da angústia humana: ter que decidir, pois somos 
o que decidimos ser... mas sabendo que o fracasso espreita no final do cami nho. Por 
isso, ao contemplar nossas decisões equivocadas, Deus se compadece de nós. Por 
nossa limitação existe lugar para a misericórdia. Sempre posso me arrepender. Para 
Deus, não há um “agora basta. Superaste as medidas!”. Lembram-se da história 
emblemática do Bom Ladrão (Lc 23,39-43)? Ou da admirável bondade do pai na 
parábola do Filho Pródigo (Lc 15,11-32)? Jesus mesmo afirma que “haverá mais 
alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por noventa e nove justos 
que não precisam de arrependimento” (Lc 15,7). Podemos dizer que nossa grande 
espe rança não é a justiça de nossas realizações, nem a grandeza de nossas conquis-
tas, nem mesmo a perfeição de nossa moral, mas a infinita misericórdia de Deus.

Diferente é a situação do Demônio. Puro espírito, ele não estava submetido às limi-
tações da matéria e, pois, do espaço-tempo. Assim, cada um de seus atos implica 
uma decisão irrevogável, pois ele conhece de antemão as conseqüências possíveis 
para si de suas escolhas! Uma história piedosa conta que Lúcifer tomou conheci-
mento do plano salvífico de Deus de enviar o Verbo Eterno, Deus de Deus e Luz da 
Luz, para fazer-se humano... O fim desta história ficou claro para o Lúcifer: a partir da 
Ascensão de Jesus ao Céu, Jesus – Homem Glorificado – estaria sentado à direita do 
Pai. Ou, como afirma Pedro em sua primeira Carta, Cristo “está à destra de Deus, 
tendo subido ao céu; havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as autoridades, e as 
potestades.” (1 Pe 3, 22). Foi demais para Lúcifer. Adorar, servir um “macaco pen-
teado”? Ou, em linguagem mais moderna, uma cadeia de carbono? Foi o limite para 
seu amor. Foi o limite para nascer seu ódio. Era, mais uma vez, o risco do amor que 
Deus também a ele propusera. Amar até aquele ponto era pedir demais. E ele 
rejeitou esta proposta, e tornou-se o Inimigo, nome preferido de Jesus para o 
Demônio, nos Evangelhos. E passou a perseguir a humanidade com o único poder que 
possui que é o poder da sedução. Ele é incapaz de fazer milagres, mudar destinos, 
conferir riquezas, etc. Mas é detentor de uma imensa capacidade de sedução que 
só um ser que está na esfera do transcendente pode ter. Ele, na parábola de Adão e 
Eva, não fez os dois pecar, mas seduziu os dois a fazê-lo...

Quanto ao ser humano, por que a sedução foi tão bem aceita? De onde vem esta 
possibilidade de deixar-se seduzir?

Não vem, assim sem mais, da corporeidade. O Cristianismo não é um ramo do gnos-
ticismo. Apesar de toda a influência platônica que entrou na teologia cristã pela 
genialidade de Santo Agostinho, o Cristianismo não é platônico em sua origem 
evangélica. A alma humana não está aprisionada a um corpo. A matéria não é a 
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prisão da alma espiritual, suas cadeias, sua bola de ferro amarrada aos pés que não 
a deixa voar. Ao falar da Trindade, Jung sente necessidade, de alguma forma, de 
associar também o Mal à essência divina... E ao falar isso, fala da matéria como a 
garantia dessa presença em Deus. A idéia cristã de Deus precisaria assumir a maté-
ria para ser completa... Ou seja, ele associa diretamente matéria e Mal, ou ao menos 
matéria e possibilidade de escolher o mal. Ele parece apresentar esta solução 
gnóstica como uma possibilidade real de resolver a questão da presença do Mal em 
Deus.

O Cristianismo foi muito mais longe: a matéria foi não apenas assumida por Deus, 
mas glorificada por Ele, divinizada. O Filho de Deus se fez Carne e com esta carne 
ascendeu aos céus. Não na Assunção de Maria, mas na Ascensão de Jesus. É meio 
incompreensível para um teólogo cristão a idéia exposta por Jung de que o corpo 
de Maria seria “um corpo muito mais material, isto é, uma realidade ligada ao 
espaço e ao tempo, o que não é precisamente o caso de Cristo”... O corpo de Maria 
com o qual ela sobe aos céus é da mesmíssima natureza do Corpo glorificado de 
Jesus. Aliás, podemos dizer, da mesmíssima natureza do corpo que todos os res-
suscitados possuirão. Jesus ressuscitado não era um fantasma, um espírito sem 
corpo, uma fumacinha etérea pairando ante os olhos dos apóstolos: “Olhai as 
minhas mãos e os meus pés e vede que sou eu mesmo; apalpai-me e vede: um 
fantasma não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho” (Lc 24,39). 
Reconheço ser por vezes difícil conciliar esta “valorização da corporeidade” com as 
atitudes e declarações da Igreja e especialmente no tocante à moral. Podemos dizer, 
para resumir o problema, que a Igreja às vezes nos parece muito rígida e até 
conserva dora, retrógrada em certos pontos morais, especialmente no tocante à moral 
sexual – coisa que poderia nos levar a questionar esta tal “valorização” do corpóreo.

Trata-se, na verdade, de coerência.É que, para os cristãos, elevada ao céu em Jesus na 
ascensão, a Carne, em todas as suas dimensões, inclusive a sexualidade, é sagrada, é da 
esfera do divino. Tudo que possa dissociar a Carne desta santificação, tudo que possa 
retirar alguma dimensão corpórea desta aura de santidade e mergulhá-la no simples-
mente instintivo ou factual é, para o Cristianismo, um tipo especial de pecado: trata-se 
de uma blasfêmia, trata-se de vilipendiar o que é santo. Não cabe à Igreja vigiar os 
corpos, determinar leis a este respeito, etc. Mas cabe a Ela alertar as consciências. Isso 
é um dever que ela leva a sério. Isso é um direito que muitas vezes lhe é negado...

Mas, afinal, se não vem da simples corporalidade, de onde vem aquilo que Hegel 
chamaria se tratasse deste assunto de “possibilidade do Mal”? Vem exatamente do 
fato de que fomos criados pelo Amor para amar! Para poder amar e ser amado, Deus 
nos fez livres. Irremediavelmente livres! Não há amor verdadeiro onde não há liber-
dade. Não posso obrigar o outro a me amar. 

Deus poderia me criar sendo “programado” para amá-lo? Talvez sim, mas isso, este 
sentimento que eu teria por Ele, sem a possibilidade de seu oposto, já não seria 
amor... Todo amor pressupõe o risco de não ser amado! Deus aceitou este risco e 
deu-nos a liberdade. A árvore do conhecimento do bem e do mal que nos atira ao 
domínio do livre-arbítrio não era atraente em si mesma, mas pelo que ela oferecia 
ao ser humano: a capacidade de tornar-se igual a Deus. Se o pecado original é a 
desobediência, tal desobediência só ocorre porque seria um caminho para ser igual 
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a Deus. No amor, todos sabemos, isto é um risco: fundir-se com o outro no amor, 
sem tornar-se o outro. Fazer-se tudo para o outro sem deixar-se tornar o outro. 
Como também desejar tudo do outro, sem desejar reduzir o outro a uma extensão 
de mim ou a uma cópia de mim mesmo. Portanto, o Mal entra no mundo pela via 
do amor... Deus não deveria ter-nos dado tal liberdade... Ele não deveria ter-nos 
respeitado tanto... Ele não deveria ter nos dado, em sua maneira livre e perfeita de 
amar, a possibilidade de não amá-Lo! Mas Ele o quis assim. E ao fazê-lo correu o 
risco de não ser amado. Como gritava São Francisco de Assis pelos bosques, chorando 
até se lhe incharem os olhos, “o amor não é amado”. O amor não foi amado. Pecar 
não é uma atitude gnosiológica ou meramente fenomênica. Pecar é não amar 
sendo infinitamente amado!

E por isso, o Mal entrou no mundo. 

E o Mal só é vencido por um ato supremo de um amor absolutamente livre e fiel: 
Jesus Cristo. O amor de Deus vence o Mal exatamente no terreno e com as armas 
com que o Mal vencera, no Paraíso: a liberdade humana. Deus se faz um de nós, se 
faz Emanuel, “Deus conosco”. Entra na história o Senhor do Tempo. Assume a cor-
poreidade o Puro Espírito. Vive a vida de criatura Aquele por quem tudo fora criado. 
Já na Encarnação do Verbo Eterno de Deus aparece a sacralidade da natureza 
humana: o Santo, o Três vezes Santo se fez um de nós, irmão nosso, carne de nossa 
carne e osso de nossos ossos. 

E Jesus, o Verbo sem nome que assume um nome, uma família e uma história 
humana vem ao mundo para lutar pelo mundo, pela humanidade. Foi tentado pelo 
Inimigo a usar Seu poder e Sua relação amorosa com o Pai em benefício próprio: 
“Tens fome? Transforma estas pedras em pão” (Mt 4,1ss)... Mas Jesus desarmou as 
ciladas do Inimigo. Não com mera astúcia humana. Não com poderes sobrenaturais. 
Mas com o poder invencível de um amor fidelíssimo. 

Assim, confessa o Cristianismo que Deus amou tanto o mundo que deu Seu único 
Filho para salvá-lo. E o Filho o salva nos mostrando o Caminho que Ele é: “Amai-vos 
uns aos outros como eu vos amei!”. E então levantaremos de nossos leitos preguiço-
sos, orgulhosos, gananciosos, prepotentes, para abrir a porta ao Amado. E eterna-
mente amar e ser amados. 

Amém.
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