
Dimensão Antropológica da Missão



Introdução

“O homem, na plena verdade da existência, do seu 
ser pessoal, e, ao mesmo tempo, do seu ser 
comunitário e social – no âmbito da própria 
família, no âmbito de sociedade e de contextos 
bem diversos, no âmbito da própria nação, ou povo 
(...), enfim, no âmbito de toda a humanidade -, 
este homem é o primeiro caminho que a Igreja 
deve percorrer no cumprimento da sua missão: ele 
é o primeiro e fundamental caminho da Igreja, 
caminho traçado pelo Cristo” (Redemptor Hominis 
14).



 A missão da Igreja dirige-se às pessoas, povos, nações e 
culturas, enfim, à pessoa humana, homem e mulher. 

 Segue-se na atividade missionária, a importância da 
antropologia que por objeto o estudo sistemático do 
ser humano.



 A antropologia ocupa-se das questões 
fundamentais do ser humano: quem é, qual sua 
origem e destino, como se comporta e por que se 
comporta de uma forma ou de outra.

 A antropologia é uma ciência de coordenação, olha 
a humanidade como um todo. Ela tem um 
conteúdo bem determinado: a nossa humanidade. 
O significado físico, biológico, cultural, social, 
psicológico e transcendental do ser humano é 
estudado com a finalidade de chegar a uma 
imagem mais completa possível e integrada da 
pessoa humana. 

 Busca compreender o ser humano de forma total, 
completa.



 A antropologia busca conhecer: todas as 
características do ser humano: os elementos 
comuns e as suas diferenças: o global; o ser 
humano de todos os tempos; o indivíduo e o grupo 
humano ( comunidade, sociedade, humanidade).

 A antropologia tem como objetivo coordenar e 
integrar as diversas visões cientificas do que 
significa ser pessoa, descobrir as inter-relações da 
diversas concepções do ser humano



 A antropologia procura descobrir as inter-relações 
entre diversos modelos científicos do ser humano:

 Sistemas culturais; sistemas sociais; sistemas 
físicos; sistemas biológicos; sistemas psicológicos, 
sistemas culturais.



1. Antropologia Cristã

“Quem é o homem, para que nele penses, e o ser 
humano, para que dele te ocupes?” (Sl 8,5).

 Concílio Vaticano reafirma o ensinamento bíblico 
da criação do homem à imagem e semelhança de 
Deus (GS 12). Essa relação fundamental com Deus 
deverá ser a primeira a ser ressaltada pela visão 
cristã do homem com prioridade absoluta perante 
todas as outras questões, embora também 
necessárias.



 Principalmente a partir do Concílio Vaticano II em 
sua ação evangelizadora a Igreja contempla a 
pessoa humana em sua totalidade tendo como 
fundamento que:  

“na realidade o mistério do homem só se torna claro 
verdadeiramente no mistério do verbo encarnado. 
Com efeito, Adão o primeiro homem era figura 
daquele que haveria de vir, isto é, de Cristo Senhor. 
Novo Adão, na mesma revelação do mistério do Pai 
e de seu amor, Cristo manifesta plenamente o 
homem ao próprio homem e lhe descobre a sua 
altíssima vocação”. GS 22.



- A cristologia revela o sentido da antropologia; 
Cristo revela a verdadeira essência do homem. Ele 
é e sempre foi a única determinação humana. Há 
uma unidade no projeto divino entre a criação e a 
salvação.

- coloca em plena luz o papel exato do homem na 
Criação. 

- o homem é chamado à comunhão com Deus, em 
Cristo; é chamado a participar da felicidade de 
Deus e da própria natureza divina



- ensina que o homem é centro e ponto culminante 
de tudo o que existe na terra; autor, centro e fim de 
toda a vida econômica e social; princípio, sujeito e 
fim de todas as instituições sociais. 

- observa as contradições e fraquezas que o homem 
carrega em si, pelo que o reconhece como mistério 
que só se revolve à luz de Cristo.

- reconhece o homem como sujeito da história e 
condutor da aventura humana 



 Nesta perspectiva percebe-se que a pessoa humana 
só pode ser entendida a partir de Deus e com 
referência a Ele, esta referência determina a 
totalidade das dimensões da condição humana. 

 A referência do ser humano a Deus é 
fundamentada na encarnação de Jesus Cristo, 
homem-Deus, um com o Pai e membro da raça 
humana, nele se revela o ser homem em sentido 
pleno. 

 Reconhecendo em Jesus Cristo o referencial 
absoluto e o horizonte último, pode-se falar de 
pessoa humana sem reducionismos. 



 Criado à imagem e semelhança de Deus, o homem 
é um ser em relação segundo quatro  dimensões: 
em relação com Deus, em relação consigo; em 
relação com o outro e em relação com o mundo.



O homem é um ser em relação com Deus. 

- Em sua relação com Deus o homem deve reconhecê-lo 
como Criador e Senhor. 

- o homem deve sempre se reconhecer como criatura 
dependente e necessitada de Deus, amada de Deus. 

- Deus tem para com homem uma predileção especial: 
criou-o a sua imagem e semelhança, o fez participar de 
sua natureza e o chamou ser co-criador do universo



 Na  relação do homem para com Deus a Igreja em 
sua ação evangelizadora deve contribuir para que 
esta relação seja verdadeira: 

- de um lado, transmitindo o Deus verdadeiro, 
purificando a imagem de Deus: um Deus 
ciumento, vingativo, ingênuo, mágico; 

- do outro, contribuindo para a humanização do 
homem, para que o homem seja verdadeiramente 
como Deus o quis em sua infinita bondade: 
homens-homens e não sub-homens, sombra de 
homens; massas infra-humanas, massas 
descartáveis 



O homem é um ser para o outro. 

- A partir da Criação e ao longo de toda a história da 
Salvação, o outro é igual em dignidade, o outro é 
pessoa, o outro é irmão. 

- A igualdade e a dignidade do ser humano em 
valores, direitos e deveres é alicerçada em sua 
imagem e semelhança de Deus. 

- a luta pela dignidade do outro é uma das grandes 
causas do mundo atual, e toda ação contra a 
dignidade do outro é uma ação contra Deus;



O homem é um ser em relação para o mundo. 

- Cabe ao homem, frente à criação, segundo a vontade 
divina ser co-criador, responsável pelo mundo, no 
senhorio que exerce sobre todas as outras criaturas 
(senhorio no mundo, não senhorio do mundo). 

- Como co-criador o homem é designado a completar a 
criação e a ajudar a natureza a explicitar todas as suas 
potencialidades. 



 O homem é um ser em relação com o mundo e 
para o mundo; isto significa, outrossim, que Deus 
deu o mundo ao homem para que ele seja 
desenvolvido, aperfeiçoado, transformado.  
Humanizar o mundo

 O mundo é para todos, deve estar a serviço de 
todos. Em sua relação com o mundo e atuando 
como co-criador o homem é sujeito da história;



 Através do pecado o homem rompe esta tríplice 
relação: rompendo com Deus, com o outro e com o 
mundo. (GS 10, 13; PUEBLA 328 ). 

 Em Jesus Cristo somos convocados a sermos 
homens novos assumindo o projeto salvífico de 
Deus.



 Em sua missão evangelizadora a Igreja visa à
totalidade da existência humana: 

- O homem está no centro do mundo. Sua 
compreensão e seu destino constituem o problema 
central de todas as ciências, filosofias e religiões. 

- A consciência que tem de si mesmo, sua aspiração à 
autodeterminação e à auto-realização é o ponto de 
partida de todas as propostas que têm hoje 
possibilidade de compreender a História e de 
entender o mundo. 



 A universalidade da salvação e a 
evangelização: sem deixar de fora qualquer uma 
das dimensões humanas, contribuindo para a 
descoberta de caminhos mais condizentes com a 
dignidade humana e com a vocação do homem em 
Cristo. 

- Nesta perspectiva a Igreja em sua ação 
evangelizadora procura cooperar para a libertação 
e promoção humana. Busca  contribuir pela força 
transformadora do Evangelho para a promoção 
humana. (EN 31)  



 A promoção humana deve em primeiro lugar 
buscar superar as situações de opressão e injustiça 
sob as quais se encontram dois terços da 
humanidade e isto só acontecerá quando 
reconhecer o primado do homem; em segundo, na 
realização dos bens e valores humanos: bens vitais 
(saúde, alimentação moradia, vestuário), valores 
sócio-culturais (educação, trabalho, lazer), valores 
éticos (dignidade, liberdade, justiça, paz) valores 
políticos e econômicos (movimentos sociais, 
sindicatos, partidos políticos). 



 A Igreja tem um papel fundamental no processo de 
humanização do homem: fazer emergir o homem 
novo a partir da concepção cristã do homem: 

- O homem novo não pode ser um gigantesco 
produtor-consumidor, órgão de uma sociedade-
máquina, embora consiga o domínio de toda 
natureza exterior. 

- A meta a atingir é a de um ser livre e consciente, 
uma progressiva liberação de mil servidões, para 
que possa crescer sua liberdade fundamental: ser 
livre, até libertar-se de si mesmo e poder doar-se 
aos demais. 



 A antropologia ocupa-se do homem vivendo em 
comunidades: 

- a comunidade é para a Igreja, para a ação 
evangelizadora e missionária, o meio de 
testemunhar, servir, dialogar e anunciar Jesus 
Cristo.

- A visão cristã sobre o homem somente pode ajudar 
a libertação da humanidade à medida que o agir 
das comunidades lhes dá um conteúdo concreto. A 
primeira referência de todos os conceitos 
antropológicos cristãos é a vivência das 
comunidades cristãs.



 A comunidade é a verdadeira superação das 
relações de dominação do mais forte sobre o mais 
fraco. Em lugar da dominação, existe a liberdade 
sem o serviço mútuo leva ao individualismo das 
sociedades liberais e à dominação dos 
proprietários sobre os que não têm direito de 
propriedade.

 A caridade (ágape) é alma da comunidade. É o 
relacionamento de compromisso mútuo entre as 
pessoas aliadas (aliança com Deus e entre si). 

 Vaticano II “Dignitatis Humanae” grande 
contribuição para a antropologia cristã.



 Na comunidade cristã não há totalidade que possa 
absorver as diferenças. Cada um é total e 
autônomo. Cada um é total e autônomo. Está 
acima de sua diferença e não entra em comunidade 
em virtude de sua diferença. 

 Complementaridade.

 As diferenças se mantêm, mas elas estão na 
reciprocidade. Entre as diferenças há diálogo e não 
redução à uniformidade.



Evangelização inculturada 

 A Igreja local só proclama de forma plena e eficaz o 
Reino de Deus na linguagem cultural da comunidade 
humana à qual se dirige,

 A dimensão cultural e antropológica deriva da 
natureza do ser humano, que necessita de 
solidariedade, de relações e de experiências em 
comunidade.



 Analogia entre inculturação e encarnação. O 
paradigma da inculturação se inspira no mistério 
da Encarnação do Verbo. Contudo, trata-se apenas, 
como o Vaticano II diz, de “uma não medíocre 
analogia” (LG 8).

 a cultura de nenhum povo é normativa para outro 
povo



 Cada inculturação do Evangelho representa uma 
aproximação precária aos mistérios de Deus. A 
realidade de Deus não cabe nas linguagens humanas. 
A evangelização inculturada é um imperativo vivido no 
“imperfeito histórico”. 



 Identidade e alteridade 

- No paradigma da identidade, a partir do 
Evangelho, considera a identidade como algo 
dinâmico, convidativo, “cambial” e relacional

- A identidade pode-se descrever somente em frente 
de uma respectiva alteridade. Não existe uma 
identidade eclesial em si. 

- A alteridade da Igreja é Deus e o mundo. 

- A identidade do processo de evangelização está na 
continuidade dos cristãos que fazem a experiência 
de Deus e de Jesus ressuscitado na prática do 
Reino, no caminho e na travessia, na partilha e no 
serviço.  



 O Evangelho fortalece a cultura do outro. 

- viver o seguimento e a inculturação como 
solidariedade; significa estar bem com a vida, atento 
no discernimento, inesgotável na gratuidade do 
perdão; significa, sobretudo, viver na abertura para o 
mistério de Deus e do próximo; viver sem fronteiras na 
diaconia, na partilha e na misericórdia; ser porta e 
caminho. 


