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«Não me move» (Santa Teresa de Ávila)

Não me move, Senhor para Te amar 
O Céu que me prometestes 
Nem me move o inferno tão temido 
Para deixar por isso de Te ofender.

Tu me moves, Senhor,
Move-me ver-Te
Pregado em uma Cruz e escarnecido
Move-me ver teu Corpo tão ferido,
Movem-me tuas afrontas e tua morte.

Move-me enfim o teu amor,
E de tal maneira,
Que ainda que não houvesse Céu eu Te amaria,
E ainda que não houvesse inferno Te temeria.

Nada tens que me dar para que eu Te queira,
Pois mesmo que eu não esperasse o que espero,
O mesmo que Te quero
Eu te quereria.

ORAÇÃO
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73 – O valor especial da virgindade e 
do celibato (10Mar1982)
� No contexto desde o “princípio” à “ressurreição” há:

� Uma condição de vida isenta de matrimónio
� chamamento à continência pelo Reino dos céus

� que encontra eco
� particular sensibilidade do espírito humano
� antecipa elementos da participação na ressurreição 

futura

� Desta realidade, Cristo
� Não falou com os Saduceus (Mt 22,23-30 e par.)
� Falou no prolongamento da conversa com os Fariseus 

(Mt 19,3-9)



4

73 – O valor especial da virgindade e 
do celibato (10Mar1982)
� Mt 19,8-9 
� v. 10, os discípulos:

� «se essa é a condição do homem perante a mulher, não é
conveniente casar-se»

� v. 11-12, Cristo:
� «Nem todos compreendem esta linguagem, mas apenas aqueles a 

quem isso é dado. Há eunucos que nasceram assim do seio 
materno, há os que se tornaram eunucos pela interferência dos 
homens, e há aqueles que se fizeram eunucos a si mesmos por 
amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda.»

� Que pensavam os discípulos?
� Cristo:

� Oportunidade para falar da continência
� Não fica na linha do arrazoado deles
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73 – O valor especial da virgindade e 
do celibato (10Mar1982)
� Em Cristo a questão da 

continência pelo Reino 
dos céus
� não é contraposta 

ao matrimónio
� Não se baseia num 

juízo negativo da 
sua importância

� Recorre a outro 
princípio: em vista 
do valor que lhe 
está ligado
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73 – O valor especial da virgindade e 
do celibato (10Mar1982)

� Mt 19 
� v. 11: «Nem todos compreendem esta 

linguagem, mas apenas aqueles a quem 
isso é dado.»

� v. 12: «Quem puder compreender, 
compreenda.»

� Cristo:
� Indica uma regra clara para 

compreender as suas palavras
� Não exprimem um mandamento 

(obrigação para todos), mas um 
conselho (diz respeito só a algumas 
pessoas)

� As que são capazes de 
compreender

� A quem isso é dado
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73 – O valor especial da virgindade e 
do celibato (10Mar1982)
� Cristo indica os momentos:

� Da opção pessoal
� Da graça particular

� De qualquer modo há diferença entre
� O estado do homem na ressurreição (próprio e 

fundamental da existência dos seres humanos nos 
seus corpos glorificados)

� A voluntária opção de continência na vida terrena 
(excepção a respeito do outro estado, desde o 
“princípio”)
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73 – O valor especial da virgindade e 
do celibato (10Mar1982)
� É significativo Cristo 

não ligar as suas 
palavras sobre a 
continência com o 
anúncio do outro 
mundo.
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� Cristo faz uma distinção clara e enérgica: 
três categorias de eunucos 
(impossibilidade de procriação); v. 12:
� Que nasceram assim no seio materno 

/ coacção
� Que se tornaram eunucos pela 

interferência dos homens / coacção
� Que se fizeram eunucos por amor do 

Reino dos céus / carácter voluntário e 
sobrenatural

� Cristo faz um confronto significativo
� A Tradição da Antiga Aliança não 

tinha transmitido o ideal do celibato ou 
da virgindade

74 – As palavras de Jesus referentes à
virgindade e ao celibato (17Mar1982)

Caravaggio, Abramo, pormenor
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� Jz 11,37-39: a filha de Jefté ao pai, depois de 
ter sabido por ele que tinha sido destinada à
imolação por um voto feito ao Senhor 
� Seja-me concedido... chorar a minha virgindade. "Vai; e deu-lhe dois 

meses de liberdade... Ela foi com as companheiras e chorou nos montes a 
sua virgindade. Passado este prazo, voltou para a casa do pai e Jefté
cumpriu o voto que tinha feito. Ela não tinha conhecido varão.

74 – As palavras de Jesus referentes à
virgindade e ao celibato (17Mar1982)
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� Na tradição do Antigo Testamento não há lugar para o 
significado do corpo que, neste momento, Cristo quer ter em 
vista e revelar aos discípulos
� Em nenhuma das personagens, guias espirituais do povo
� O matrimónio é um estado comum, mas também tem um 

significado consagrado pela promessa a Abraão (Gen 17,4.6-7). É
um estado religiosamente privilegiado.

74 – As palavras de Jesus referentes à
virgindade e ao celibato (17Mar1982)

Antonello da Messina, Visita dei tre angeli ad Abramo, séc. XV



12

� As palavras de Cristo determinam 
uma viragem decisiva
� Na Tradição da Antiga Lei, celibato 

e virgindade associam-se aos 
indivíduos que, por causa dos 
defeitos de natureza física, não 
podem desposar-se. Por isso se 
refere a eles.

� Um fundo múltiplo: histórico, 
psicológico, ético, religioso.

� Eu (Cristo) pela minha parte, quero 
dizer-vos que a continência pode 
também ser voluntária e escolhida 
pelo homem "para o Reino dos 
céus”

74 – As palavras de Jesus referentes à
virgindade e ao celibato (17Mar1982)
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� Mt 19 não refere nenhuma 
reacção imediata dos 
discípulos a estas palavras
� Só mais tarde: 1 Cor 7,25-40; 

Ap 14,4
� São palavras de mudança: 

precisas, substanciais, 
concisas

� Cristo pretende sublinhar que 
este estado, escolhido 
conscientemente pelo homem 
na vida vida temporal, em que 
é costume aos homens “tomar 
mulher e marido”, 

� Tem uma singular finalidade 
sobrenatural 

� Está unida à renúncia
� E a um esforço espiritual

74 – As palavras de Jesus referentes à
virgindade e ao celibato (17Mar1982)
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74 – As palavras de Jesus referentes à
virgindade e ao celibato (17Mar1982)

� A mesma finalidade sobrenatural admite uma 
série de interpretações mais pormenorizadas, 
não enumeradas nesta passagem 
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75 – A relação entre a continência “pelo Reino dos céus”
e a fecundidade sobrenatural do espírito humano 
(24Mar1982)

� A continência pelo Reino relaciona-se com a 
revelação de que “no” Reino dos céus “não se toma 
nem mulher nem marido”(Mt 22,30)
� É um sinal carismático
� Na situação terrena (Lc 20,34), é escolher uma 

situação do outro mundo (Mc 12,25) porque Deus será
tudo em todos (1 Cor 12,28)

� Tal ser humano alcança a virgindade escatológica do 
homem ressuscitado

� Absoluto e eterno significado esponsal do corpo 
glorificado (união com Deus)

� Perfeita subjectividade (comunhão dos santos)
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75 – A relação entre a continência “pelo Reino dos céus”
e a fecundidade sobrenatural do espírito humano 
(24Mar1982)

� A continência terrena pelo 
Reino 
� É sinal de que o corpo, cujo 

fim não é a morte, tende 
para a glorificação

� É testemunho que antecipa a 
futura ressurreição

� É marca da semelhança a 
Cristo que, na obra da 
Redenção, tomou, Ele 
próprio, esta escolha pelo 
reino dos céus. Lopez de Arteaga, Cristo risorto e Tommaso
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75 – A relação entre a continência “pelo Reino dos céus”
e a fecundidade sobrenatural do espírito humano 
(24Mar1982)

� Toda a vida de Cristo, desde o 
início, constituiu um discreto mas 
claro distanciamento do que no 
Antigo Testamento determinou tão 
profundamente o significado do 
corpo
� Nasceu de Maria: «Como é isso 

possível se eu não conheço 
homem?” (Lc 1,24). A maternidade 
de Maria é virginal.

� A ela corresponde o mistério 
virginal de José: seguindo a voz do 
Alto, não hesita em “tomar Maria... 
porque o que nele se gerou é fruto 
do Espírito Santo” (Mt 1,20) 
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75 – A relação entre a continência “pelo Reino dos céus”
e a fecundidade sobrenatural do espírito humano 
(24Mar1982)

� Concepção virginal e nascimento de Jesus ao mundo
� Ficaram escondidos aos homens e aos olhos dos contemporâneos 

de Nazaré que O consideravam «filho do carpinteiro» (Mt 13,55)
� E também aos discípulos (c. 75.3)
� Pois o Messias devia ser descendente de David «segundo a 

carne»
� Só Maria e José se tornaram as primeiras testemunhas de uma 

fecundidade diferente da fecundidade carnal, isto é, da 
fecundidade do Espírito: “Aquilo que nela se gerou é fruto do 
Espírito Santo” (Mt 1,20) 

� Está em linha com a revelação da continência pelo Reino dos céus
� Gradualmente se irá desvelar aos olhos da Igreja por Mt e Lc
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75 – A relação entre a continência “pelo Reino dos céus”
e a fecundidade sobrenatural do espírito humano 
(24Mar1982)

� O matrimónio de Maria 
com José esconde
� O mistério da perfeita 

comunhão das pessoas 
(Homem e Mulher, no 
pacto conjugal) e

� O mistério daquela 
singular “continência 
pelo Reino dos céus”
que servirá, na história 
da salvação, para a 
mais perfeita 
“fecundidade do 
Espírito Santo”.

Giotto, Il matrimonio di Maria com Giuseppe
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75 – A relação entre a continência “pelo Reino dos céus”
e a fecundidade sobrenatural do espírito humano 
(24Mar1982)

De facto era essa, em certo sentido, a plenitude absoluta 
daquela fecundidade espiritual, uma vez que exactamente nas 
condições nazarenas do pacto entre Maria e José, no 
matrimónio e na continência, se realizou o dom da Incarnação 
do Verbo Eterno:
o Filho de Deus, consubstancial ao Pai, foi concebido e nasceu 
como Homem, da Virgem Maria. A graça da união hipostática
está ligada exactamente com esta, diria, absoluta plenitude da 
fecundidade sobrenatural, fecundidade no Espírito Santo, 
participada pela criatura humana, Maria, na ordem da 
“continência pelo Reino dos céus”. A divina maternidade de 
Maria é, também, em certo sentido, uma mais que abundante 
revelação daquela fecundidade no Espírito Santo, à qual o 
homem submete o seu espírito quando, livremente, escolhe a 
continência “no corpo”: exactamente a continência “pelo Reino 
dos céus”. 
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75 – A relação entre a continência “pelo Reino dos céus”
e a fecundidade sobrenatural do espírito humano 
(24Mar1982)

� Quando Cristo lhes falava daqueles 
que “se fizeram eunucos pelo Reino 
dos céus” (Mt 19,12), os discípulos 
eram capazes de O compreender:
� apenas com base no seu exemplo 

pessoal
� a pouco e pouco na consciência da 

fecundidade espiritual e sobrenatural 
do homem, que provém do Espírito 
Santo, para a qual, em sentido 
específico e em casos determinados, 
é propriamente necessária a 
continência.

� Veremos, oportunamente, em Paulo, 
quase todos estes elementos.



22

76 – Virgindade e celibato “pelo Reino dos céus”: as 
palavras e o exemplo de Jesus (31Mar1982)

� A continência é uma via particularmente válida e 
privilegiada
� a preferência dada ao celibato e à virgindade “pelo Reino”

era uma absoluta novidade em relação à tradição da antiga 
aliança

� Tinha um significado determinante quer para o ethos, quer 
para a teologia do corpo

� Cristo escolheu-a para Si mesmo
� Nas palavras dos discípulos, traços de utilitarismo “Se é

esta a condição… não convém casar-se” (Mt 19,10)
� Em Cristo, um valor específico e excepcional na continência 

escolhida conscientemente e por motivos sobrenaturais
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76 – Virgindade e celibato “pelo Reino dos céus”: as 
palavras e o exemplo de Jesus (31Mar1982)

� A motivação da escolha 
(finalidade em sentido subjectivo)
� a necessidade de uma motivação tal 

que corresponda de modo adequado 
e pelo à finalidade objectiva 
declarada pela expressão “pelo 
Reino dos céus”

� Em virtude de uma fé profunda
� O identificar-se com a verdade e a 

realidade daquele Reino
� Identificar-se com o exemplo 

pessoal da vida e do comportamento 
de Cristo
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76 – Virgindade e celibato “pelo Reino dos céus”: as 
palavras e o exemplo de Jesus (31Mar1982)

� A continência pelo Reino dos céus é
sinal inequívoco do “outro mundo”
� No dinamismo interior do mistério 

da redenção do corpo (cf. Lc 20,35)
� Constitui particular semelhança 

com Cristo
� Quem escolhe conscientemente 

tal continência escolhe, em certo 
sentido, uma particular 
participação no mistério da 
redenção (do corpo); quer, de 
forma particular, completá-la, 
digamos assim, na própria carne 
(cf. Col 1,24), encontrando nisso 
mesmo a marca de uma 
semelhança com Cristo. 
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76 – Virgindade e celibato “pelo Reino dos céus”: as 
palavras e o exemplo de Jesus (31Mar1982)

� Tudo isto se refere à
motivação da escolha
� Escolhendo, o homem deve deixar-se 

guiar por tal motivação
� Não é obrigado a escolher (não se trata 

de um dever proveniente de um 
mandamento)

� Uma finalidade de que o sujeito é
consciente

� Uma vocação excepcional e não 
universal e ordinária
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76 – Virgindade e celibato “pelo Reino dos céus”: as 
palavras e o exemplo de Jesus (31Mar1982)

� O enunciado
� Primeira parte: o entendimento

� Não todos podem compreendê-lo, mas somente aqueles a 
quem é concedido (Mt 19,11)

� Não abstracto, mas capaz de influenciar uma decisão na qual o 
«dom» (graça) encontra ressonância adequada na vontade 
humana

� Envolve a motivação
� Influencia a escolha
� Tendo compreendido o significado

� Segunda parte: o homem que se faz eunuco a si mesmo
� Torna tal situação fundamental (estado de toda a sua vida 

terrena)
� Numa decisão assim consolidada subsiste a motivação 

sobrenatural, da qual a mesma decisão se origina. Subsiste 
renovando-se, diria, continuamente. 
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76 – Virgindade e celibato “pelo Reino dos céus”: as 
palavras e o exemplo de Jesus (31Mar1982)

� O significado específico da última afirmação
� A motivação nascida de uma fé profunda
� O trabalho e esforço implicado em tal decisão e as 

suas persistentes consequências devido às normais e 
nobres inclinações da sua natureza

� Ao pregar a continência pelo Reino de Deus, Cristo não se 
pronuncia apenas contra toda a tradição da antiga aliança, 
segundo a qual o matrimónio e a procriação eram, como 
dissemos, religiosamente privilegiadas, mas também, em 
certo sentido, em contraste com aquele “princípio”, ao qual 
Ele mesmo fez apelo e talvez também por isto dilui as sua 
próprias palavras com aquela particular “regra de 
entendimento”, que acima referimos. 
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76 – Virgindade e celibato “pelo Reino dos céus”: as 
palavras e o exemplo de Jesus (31Mar1982)

� A situação de varão-mulher, própria da própria 
constituição da humanidade e a unidade dos dois 
baseada em tal situação, permanecem, desde o 
“princípio”, isto é, até à sua mesma profundidade 
ontológica, obra de Deus
� Cristo tem perante si esta realidade
� A partir do texto fundamental

� O matrimónio ajuda a compreender a continência pelo 
Reino dos céus

� A continência lança uma luz sobre o matrimónio no 
mistério da Criação e da Redenção
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77 – Virgindade e celibato “pelo Reino dos céus”
(continuação), (07Abr1982)

� Cristo aceita plenamente tudo o que desde o princípio foi 
realizado e instituído pelo Criador
� A continência mostra que o homem, na sua constituição

� É «duplo»
� É «só» diante de Deus

� O convite à solidão por Deus respeita
� A duplicidade da humanidade (masculinidade e feminilidade)
� A comunhão da existência, própria da pessoa

� Aquele que “compreende” o chamamento à continência pelo 
Reino dos céus, segue-a, e assim conserva a verdade 
integral da própria humanidade, sem perder, ao longo da 
estrada, nenhum dos elementos essenciais da vocação da 
pessoa criada “a imagem e semelhança de Deus”. 
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77 – Virgindade e celibato “pelo Reino dos céus”
(continuação), (07Abr1982)

� A partir do contexto de Mt 19,10-12, não se trata de
� diminuir o valor do matrimónio
� Ofuscar um valor com o outro

� Trata-se de sair com plena consciência daquilo que, 
no homem, por vontade do próprio Criador, leva ao 
matrimónio e de avançar em direcção à continência,
que se desvela perante o homem concreto, varão e 
mulher, como chamamento e dom de particular 
eloquência e particular significado “para o Reino dos 
céus”
� Na sua solidão
� Uma nova e até mais plena forma de comunhão 

intersubjectiva com os outros (GS 24)
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77 – Virgindade e celibato “pelo Reino dos céus”
(continuação), (07Abr1982)

� Mediante Mt 19,11-12, Cristo faz compreender de 
forma clara que aquele “sair” em direcção à
continência pelo Reino dos céus se conjuga com a 
renúncia consciente voluntária ao matrimónio (com o 
seu significado desde o “princípio”)
� a tal união
� a tudo o que se relaciona com a mesma, nas 

dimensões alargadas da vida e da convivência 
humana

� à geração
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77 – Virgindade e celibato “pelo Reino dos céus”
(continuação), (07Abr1982)

� Cristo compreende a importância de tal renúncia
� a respeito das opiniões vigentes na sociedade israelita de 

então
� em relação com o bem, que o matrimónio e a família 

constituem em si mesmos, por causa da instituição divina
� Cristo faz compreender que aquela saída do círculo do bem, à

qual Ele próprio está a chamar “pelo Reino dos céus”
� está ligada a um certo sacrifício de si mesmos
� torna-se igualmente o início de sucessivas renúncias e 

sacrifícios voluntários de si mesmo (coerência): só graças a 
tal coerência, aquela escolha se torna interiormente 
razoável e não contraditória 
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77 – Virgindade e celibato “pelo Reino dos céus”
(continuação), (07Abr1982)

� No chamamento à continência do modo como foi 
pronunciado por Cristo delineiam-se
� o perfil
� o dinamismo do mistério da Redenção

� Na base de Mt 19,11-12 e de Mt 5,27-28, a mesma 
antropologia e o mesmo ethos

� No convite à continência voluntária as perspectivas 
deste ethos são ampliadas: no horizonte das 
palavras do sermão da Montanha
� a antropologia do homem histórico
� a antropologia da continência voluntária (irradiada na 

perspectiva do “Reino dos céus”
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77 – Virgindade e celibato “pelo Reino dos céus”
(continuação), (07Abr1982)

� O homem deve realizar esta 
decisão, da continência, 
submetendo a 
pecaminosidade da própria 
humanidade às forças que 
brotam do mistério da 
redenção do corpo. Deve 
fazê-lo como qualquer outro 
homem, que não tome uma 
semelhante decisão e cuja via 
permaneça a do matrimónio. 
Diferente é somente o género 
de responsabilidade pelo bem 
escolhido, como diferente é o 
próprio género do bem 
escolhido. 
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77 – Virgindade e celibato “pelo Reino dos céus”
(continuação), (07Abr1982)

� Cristo exprime uma superioridade da continência pelo Reino 
dos céus em relação ao matrimónio? R/ É uma vocação 
� Excepcional e não ordinária
� Particularmente importante e necessária para o Reino dos 

céus
� Uma superioridade implicitamente afirmada
� Em Paulo: quem escolhe o matrimónio faz bem; os dispostos a 

viver a continência fazem melhor (1 Cor 7,38)

� Aquela “superioridade” da continência sobre o matrimónio não 
significa nunca, na autêntica Tradição da Igreja, uma 
desvalorização do matrimónio ou uma diminuição do seu valor 
essencial. Também não significa uma aproximação, mesmo que 
fosse implícita, em relação a proposições maniqueias. 
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78 – O dom total de si “pelo Reino dos céus”
(14Abr1982)

� A expressão “pelo Reino dos céus” e a justa compreensão da 
relação entre o matrimónio e a continência 
� A “superioridade” e “inferioridade” estão contidas nos limites 

da própria complementaridade do matrimónio e da 
continência pelo Reino de Deus

� Não contrapõem um ao outro
� Não dividem, por si mesmos a comunidade humana e cristã

� Estas duas situações fundamentais, ou seja, como se 
costumava dizer, estes dois “estados”, em certo sentido 
explicam-se e completam reciprocamente, quanto à
existência e à vida (cristã) desta comunidade, que, no seu 
conjunto e em todos os seus membros, se realiza na 
dimensão do Reino de Deus e tem uma orientação 
escatológica, que é própria daquele Reino.   
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78 – O dom total de si “pelo Reino dos céus”
(14Abr1982)

� Complementaridade e não contraposição
� Não há base para uma suposta contraposição segundo a qual 

os celibatários (ou as celibatárias), só em força da continência, 
constituíssem a classe dos “perfeitos” e, ao contrário, as 
pessoas casadas constituíssem a classe dos “não perfeitos” (ou 
dos “menos perfeitos”).

� A perfeição da vida cristã, é medida com o metro da caridade 
(“de facto”).

� Tal perfeição é possível e acessível a todo o homem, quer num 

“Instituto religioso”, quer no “mundo”.
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78 – O dom total de si “pelo Reino dos céus”
(14Abr1982)

� Na vida de uma comunidade autenticamente cristã, as atitudes 
e os valores próprios de um e de outro estado completam-se e, 
em certo sentido, compenetram-se reciprocamente.

� A fidelidade, a doação ao único esposo (a fidelidade e doação 
do Esposo à única Esposa)
� Marca do amor conjugal perfeito
� Fundamento da profissão religiosa e do celibato sacerdotal

Conc.:
a natureza de um e outro 
amor é esponsal 
(expressa através de um 
dom total de si)

Rubens, A casa di Simone, 1620,
Hermitage, St. Petersburg
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78 – O dom total de si “pelo Reino dos céus”
(14Abr1982)

� A amor esponsal, que encontra a sua expressão na continência
“pelo Reino dos céus”, deve levar, no seu normal 
desenvolvimento, à “paternidade” ou “maternidade” em sentido 
espiritual (“fecundidade do Espírito Santo”) de modo análogo ao 
amor conjugal que amadurece na paternidade e na maternidade 
física e nelas se confirma propriamente como amor esponsal.

� Por seu lado, também a geração física corresponde plenamente 
ao seu significado somente quando é completada com a 
paternidade e maternidade “no espírito”, cuja expressão e fruto 
é toda a obra de educação

� Conc.:
� numerosos os aspectos e esferas de complementaridade
� “Cada um recebe de Deus o seu próprio carisma, um de uma 

maneira, outro de outra”(1 Cor 7,7)
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79 – O celibato, doação e renúncia por amor 
(21Abr1982)

� Para compreender o significado 
da continência, qual o conteúdo 
adequado e objectivo da 
locução «pelo Reino dos céus»
(Mt 19,12)?
� O “Reino dos céus” significa o 

“Reino de Deus”, que Cristo 
pregava, no seu cumprimento 
final, escatológico.

� A instauração temporal do 
Reino de Deus é, ao mesmo 
tempo, a sua inauguração e 
preparação para o 
cumprimento definitivo

� Cristo chama
� A todos convida (Mt 22,1-

14)
� A alguns chama de modo 

especial à instauração do 
Reino sobre esta terra 
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79 – O celibato, doação e renúncia por amor 
(21Abr1982)

� Aquele chamamento comporta o sinal particular do dinamismo 
próprio do mistério da redenção do corpo. Na continência
� A renúncia a si mesmo, tomar a cruz e seguir Cristo (Lc 9,23)

� O que chega a ser renúncia ao matrimónio e a uma família própria

� Derivada da convicção de que deste modo é possível contribuir do 
melhor modo para a realização do Reino de Deus (dimensão 
terrena � cumprimento escatológico)
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79 – O celibato, doação e renúncia por amor 
(21Abr1982)

� A afirmação de Cristo é genérica. Não há indícios 
pormenorizados sobre
� Entender o Reino na realização terrena
� No cumprimento definitivo
� Na relação excepcional com os que se fazem eunucos

� O que é aquele Reino para aqueles que, em vista do 
mesmo, escolhem a continência voluntária?
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79 – O celibato, doação e renúncia por amor 
(21Abr1982)

� Para estas perguntas não encontramos resposta, por enquanto, 
no enunciado de Cristo transmitido por Mateus (Mt 19,11-12)
� Não permanece em linha com pensamento e atitude 

utilitarista a respeito do matrimónio
� Não indica porque vale a pena renunciar ao matrimónio
� Diz somente que a continência é requerida e até

indispensável para o Reino de Deus
� Cristo chama a escolhê-la por deferência ao valor que tem 

em si mesma e não em consequência de qualquer outro 
cálculo

Clemente de Torres, Matrimónio místico de Sta. Catarina de Sena, séc. XVII
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79 – O celibato, doação e renúncia por amor 
(21Abr1982)

� Este tom essencial de Cristo também se refere ao 
matrimónio (Mt 19,3-9): 
� Se alguém escolhe o matrimónio, deve escolhê-lo do modo 

como foi instituído pelo Criador, “desde o princípio” e 
procurar nele os valores que correspondem ao plano de 
Deus.

� Quem decide seguir a continência pelo Reino dos céus, 
deve procurar nela os valores próprios de tal vocação (agir 
conforme à vocação)

Giotto, Le nozze di Cana
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79 – O celibato, doação e renúncia por amor 
(21Abr1982)

� O Reino dos céus é um cumprimento definitivo das 
aspirações de todos os homens, aos quais Cristo 
dirige a sua mensagem:
� A plenitude do bem, que o coração humano deseja, 

para além dos limites que possa ser a sua porção na 
vida terrena

� A máxima plenitude da gratificação do homem por 
parte de Deus

� No colóquio com os Saduceus, alguns aspectos
� No Novo Testamento, vários
� Em Ef 5,25 ss: Neste texto se concretiza o que Cristo 

tinha dito aos discípulos convidando à continência. 
relação esponsal de Cristo com a Igreja. 
� Válido para a teologia do matrimónio
� Válido para a teologia da virgindade e do celibato
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(21Abr1982)

� Nas palavras de Mt 19,11-12:
� Profundidade, seriedade da 

decisão, severidade e 
responsabilidade que ela 
implica.

� Aí o amor transparece e torna-
se translúcido: o amor como 
disponibilidade do dom 
exclusivo de si pelo Reino dos 
céus.

� Este amor parece estar velado
por aquilo que é, pelo contrário, 
colocado em primeiro plano.
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(21Abr1982)

� É próprio do coração humano aceitar exigências, até mesmo 
difíceis, em nome do amor por um ideal e, sobretudo do amor 
para com a pessoa (o amor, de facto, é, por essência, orientado 
para a pessoa). E, por isso, naquele chamamento à continência 
“pelo Reino dos céus”, primeiro os próprios discípulos e, depois, 
toda a Tradição viva da Igreja, descobriram logo o amor que se 
refere ao próprio Cristo como Esposo da Igreja, Esposo das 
almas, às quais Ele se entregou até ao fim, no mistério da sua 
Páscoa e da Eucaristia. Deste modo, a continência pelo “Reino 
dos céus”, a escolha da virgindade ou do celibato para toda a 
vida, passou a ser, na experiência dos discípulos e dos 
seguidores de Cristo, o acto de uma resposta específica ao 
Amor do Esposo Divino e, por isso, adquiriu o significado de um 
acto de amor esponsal: uma doação esponsal de si mesmo, 
com o fim de corresponder, de modo específico, ao amor 
esponsal do Redentor; uma doação de si, entendida como 
renúncia, mas feita, sobretudo, por amor.


