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(Papa Bento XVI)

Jesus Cristo, Bom Pastor
que dás a vida pelas Tuas ovelhas.
Tu és o Filho muito amado do Pai,
Tu és o nosso Mestre e Salvador.
Faz dos nossos seminários
Comunidades de discípulos,
Sementeiras de Amor, de serviço
e de entrega radical pelo Teu Reino;
sinais de esperança de um futuro 
de vida verdadeira,
em abundância para todos.
Fortalece e ilumina 
no discernimento vocacional
os nossos seminaristas;
confirma nos dons do Espírito Santo
os seus formadores;

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES SACERDOTAIS

enche de generosidade e espírito de serviço
os auxiliares que com eles trabalham.
Recompensa e abençoa os benfeitores,
que com a oração e partilha de bens,
zelam pela missão;
ampara o nosso Bispo e os nossos párocos,
para que sejam sempre fiéis
ao dom do seu sacerdócio;
desperta a generosidade
e a coragem dos nossos jovens
para Te seguirem
e concede às nossas famílias
o dom de Te proporem
como caminho, verdade e vida...
Nós Te pedimos
por intercessão de Nossa Senhora,
Tua e nossa Mãe.
Ámen.
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80 – O celibato pelo Reino dos céus: o seu 
significado de acto de amor esponsal 
(28Abr1982)
� Outros fizeram-se eunucos 

a si mesmos pelo Reino 
dos céus” (Mt 19, 12) 
� Em Cristo: 

� amor esponsal
� renúncia por amor

� Significado que estas 
palavras comportam para 
a teologia do corpo 
(como sobre o 
“princípio”)
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80 – O celibato pelo Reino dos céus: o seu 
significado de acto de amor esponsal 
(28Abr1982)
� Mentalidade contemporânea: o instinto sexual

� transferindo para o terreno da realidade humana o que é
próprio do mundo dos seres vivos, os “animalia”

� Génesis: limite muito claro entre o mundo dos animais 
(animalia) e o homem criado a imagem e semelhança de 
Deus

� A aplicação ao homem desta categoria, substancialmente 
naturalística, não é, de modo algum, apropriada nem 
adequada



5

80 – O celibato pelo Reino dos céus: o seu 
significado de acto de amor esponsal 
(28Abr1982)

� Necessária uma análise diferente da 
naturalista, que seja própria e adequada: 
� A verdade sobre o significado esponsal do corpo humano

� na sua masculinidade e feminilidade
� a partir dos primeiros capítulos do Génesis (cf. speciam

Gen 2, 23-25) 
� a descoberta simultânea do significado esponsal do corpo 

na estrutura pessoal da subjectividade do homem e da 
mulher
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80 – O celibato pelo Reino dos céus: o seu 
significado de acto de amor esponsal 
(28Abr1982)
� A consciência do significado esponsal do corpo 

� Só aqui o chamamento à continência voluntária
“pelo Reino dos céus” encontra plena garantia e 
motivação

� um “dom”
� conceito que o homem tem do seu próprio “eu”

psicossomático
� na sua inteireza

� na masculinidade e da feminilidade deste “eu”
� na recíproca relação

� “Por natureza” inscrito em cada subjectividade 
humana 
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80 – O celibato pelo Reino dos céus: o seu 
significado de acto de amor esponsal 
(28Abr1982)
� Dom sincero de si (GS 24)
� O homem, (varão ou mulher)

� é capaz de escolher a doação pessoal de si mesmo, feita a 
uma outra pessoa, no pacto conjugal, no qual se tornam 
“uma só carne”

� é também capaz de renunciar livremente a tal doação 
pessoal de si mesmo a uma outra pessoa a fim de que, 
escolhendo a continência “pelo Reino dos céus”, possa dar-
se a si mesmo totalmente ao Senhor.  
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80 – O celibato pelo Reino dos céus: o seu 
significado de acto de amor esponsal 
(28Abr1982)
� A escolha do matrimónio, supõe a 

tomada de consciência e a 
aceitação interior do significado 
esponsal do corpo, ligado com a 
masculinidade e a feminilidade da 
pessoa humana. 

� A continência “pelo Reino dos céus”
(cf. Mt 19, 11-12), de modo 
consciente e livre, uma referência à
própria masculinidade ou 
feminilidade e àquele significado 
esponsal, (o da masculinidade ou 
feminilidade do seu sujeito 
pessoal). Não é um artificioso 
prescindir desta real riqueza do 
sujeito
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81 – A continência pelo Reino dos céus e o ethos
da vida conjugal e familiar (05Mai1982)

� As palavras de Jesus
� “Devido à dureza do vosso coração, 

Moisés permitiu-vos repudiar as vossas 
mulheres; mas ao princípio não foi assim”
(Mt 19, 8) 

� “Se essa é a situação do homem perante a 
mulher, não é conveniente casar-se! 
Respondeu-lhes Jesus: “Nem todos 
compreendem esta linguagem, mas apenas 
aqueles a quem isso é dado. Há eunucos 
que nasceram assim no 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 
do Céu. Quem puder compreender, 
compreenda.”(Mt 19, 10-12)
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81 – A continência pelo Reino dos céus e o ethos
da vida conjugal e familiar (05Mai1982)

� A renúncia requer a consciência do valor constituído pela 
disposição esponsal da masculinidade e da feminilidade no 
matrimónio

� A consciência da escolha (da continência pelo Reino), requer a 
consciência daquilo a que renuncia
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81 – A continência pelo Reino dos céus e o ethos
da vida conjugal e familiar (05Mai1982)

� Mas não basta uma renúncia plenamente consciente. 
É também
� Afirmação daquele valor
� Confirmação do significado esponsal do corpo humano na 

sua masculinidade e feminilidade. 
� Modo de que o significado esponsal do corpo seja mais 

facilmente reconhecido em todo o ethos da vida humana e 
sobretudo no ethos da vida conjugal e familiar.
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81 – A continência pelo Reino dos céus e o ethos
da vida conjugal e familiar (05Mai1982)

� A continência orienta a vida 
de algumas pessoas para 
fora da via comum da vida 
conjugal e familiar, todavia 
não permanece sem 
significado para esta vida 
� NOTA: Única chave para 

compreender a 
sacramentalidade do 
matrimónio é o amor 
esponsal de Cristo para com 
a Igreja (cf. Ef 5, 22-23) 
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81 – A continência pelo Reino dos céus e o ethos
da vida conjugal e familiar (05Mai1982)

� Um problema concreto: de que 
modo o chamamento à
continência se forma ou 
transforma?
� O desenvolvimento da 

personalidade humana

� Primeiro: renúncia que é
afirmação a partir da descoberta 
do DOM

� Segundo: continência que põe 
em relevo o que na vida 
conjugal é perenemente pessoal 
(e corresponde à dignidade do 
dom, ligado ao significado 
esponsal do corpo na sua 
masculinidade ou feminilidade) 
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81 – A continência pelo Reino dos céus e o ethos
da vida conjugal e familiar (05Mai1982)

� O chamamento de Cristo à continência “pelo Reino dos céus”
associada ao chamamento à futura ressurreição (cf. Mt 21, 24-
30; Mc 12, 18-27; Lc 20, 27-40), tem um significado capital para
� O ethos e a espiritualidade cristã
� A antropologia
� A teologia do corpo 
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82 – Interpretação paulina do tema «virgindade e 
matrimónio» (23Jun1982)

� No ensinamento de Paulo (1 Cor 
7)
� Uma relação com as palavras do 

Mestre 

� Um significado avaliado de forma 
diferente

� Interpretação pessoal
� Questões concretas dos 

homens
� No ambiente dos convertidos do 

helenismo

� A questão: relação recíproca 
entre o matrimónio e o celibato 
ou a virgindade, como tema 
que preocupava a primeira 
geração de confessores de 
Cristo
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82 – Interpretação paulina do tema «virgindade e 
matrimónio» (23Jun1982)

� O enunciado
� Tom magistral e pastoral
� Ligado à vida e 

ensinamentos de Cristo
� Uma distinção

� Conselho:
� “A respeito de quem é

solteiro, não tenho nenhum 
preceito do Senhor, mas dou 
um conselho”(cf. 1 Cor 7, 25) 

� Mandamento 
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82 – Interpretação paulina do tema «virgindade e 
matrimónio» (23Jun1982)

� Conselho dirigido a
� Pessoas casadas

� Que devem tomar decisão
� Estado de viuvez

� Problemática igual à de Cristo (cf Mt 19,2-12)
� Matrimónio: indissolubilidade

� Continência voluntária pelo Reino dos céus
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82 – Interpretação paulina do tema «virgindade e 
matrimónio» (23Jun1982)

� Um estilo próprio:
� “Se alguém entende que não se irá regular convenientemente em 

relação à sua virgem, quando esta ultrapassou a flor da idade, e 
convém que assim aconteça, faça o que quer: não peca. Que se 
casem! Quem, ao contrário, está firmemente decidido no seu 
coração, não tendo nenhuma necessidade, mas é árbitro da sua 
própria vontade, e deliberou conservar a sua virgem, faz bem. Em 
conclusão, aquele que desposa a sua virgem faz bem; e quem não a
desposa, ainda faz melhor”(1 Cor 7, 36-38) 
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82 – Interpretação paulina do tema «virgindade e 
matrimónio» (23Jun1982)

� Remetente:
� Um jovem
� Um esposo jovem
� Um pai ou tutor

� Procura explicar que
� a decisão acerca da continência deve ser voluntária
� só uma tal continência é melhor do que o matrimónio. 
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82 – Interpretação paulina do tema «virgindade e 
matrimónio» (23Jun1982)

� A virgindade (continência voluntária)
� Deriva de um conselho

� É melhor que o matrimónio
� Não entra com a questão do pecado:
� “Encontras-te ligado a uma mulher? Não procures romper o vínculo. Não 

estás comprometido? Não procures mulher. Todavia, se te casares não 
pecas; e se uma virgem se casar também não peca”(1 Cor 7, 27-28) 

� Não correntes dualistas e pré-gnósticas (mais tarde, encratismo e 
maniqueísmo)

� Não discernimento entre “bem” ou “mal”, mas somente entre “bem”
e “melhor”
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83 – O matrimónio e a virgindade segundo a 
interpretação de S. Paulo na carta aos Coríntios 
(30Jun1982)
� O motivo pelo qual quem escolhe o matrimónio faz 

“bem” e quem, em vez disso, se decide por uma vida 
de continência, ou seja, pela virgindade, faz “melhor”
� “Eis o que vos digo, irmãos: o tempo tornou-se breve; de agora em diante, 

os que têm mulher, vivam como se não a tivessem...”; e à frente: “os que 
compram, como se não possuíssem; os que usam deste mundo, como se 
não o usufruíssem plenamente: porque o cenário deste mundo é
passageiro! Eu gostaria de ver-vos livres de preocupações...”(1 Cor 7, 
29.30-32).
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83 – O matrimónio e a virgindade segundo a 
interpretação de S. Paulo na carta aos Coríntios 
(30Jun1982)
� Base: a própria experiência pessoal

� O “princípio”
� As convicções pessoais
� Uma mensagem a todos os que contraem matrimónio:

� “Mas estes terão tribulações na carne, e eu quereria poupá-
las” (1 Cor 7, 28)  
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83 – O matrimónio e a virgindade segundo a 
interpretação de S. Paulo na carta aos Coríntios 
(30Jun1982)
� Que tribulações na carne?

� Cristo: aflições (como a mulher que deve dar à luz) (Jo 16, 
21)

� Paulo: tribulações que esperam os cônjuges:
� Advertência (às vezes os jovens): a união e a convivência 

conjugal dever comportar somente felicidade e alegria.
� Experiência da vida: os cônjuges ficam, não raramente, 

desiludidos naquilo que mais fortemente esperavam
� Frequentemente de natureza moral
� Gen 2,24: um amor difícil (no terreno da verdade 

evangélica)
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83 – O matrimónio e a virgindade segundo a 
interpretação de S. Paulo na carta aos Coríntios 
(30Jun1982)
� Cristo

� Não apresenta as “tribulações” do matrimónio com o 
objectivo de conduzir os ouvintes ao celibato ou à
virgindade

� Emerge muito claramente todo o significado subjectivo, a 
grandeza e a excepcionalidade de uma tal decisão: o 
significado de uma resposta madura a um particular dom do 
Espírito 
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83 – O matrimónio e a virgindade segundo a 
interpretação de S. Paulo na carta aos Coríntios 
(30Jun1982)
� Paulo

� Exprime de modo 
diferente:

� “O tempo tornou-se 
breve... ”(1 Cor 7, 29)

� O cenário deste mundo é
passageiro!”(1 Cor 7, 31) 

� Caducidade da existência 
humana e transitoriedade 
do mundo temporal
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83 – O matrimónio e a virgindade segundo a 
interpretação de S. Paulo na carta aos Coríntios 
(30Jun1982)
� Cristo: a grandeza da renúncia
� Paulo: como se deve entender o Reino de Deus

� «Quem não é casado (àgamos):
� preocupa-se com as coisas do Senhor, como há-de agradar ao 

Senhor»(1 Cor 7, 32) 
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83 – O matrimónio e a virgindade segundo a 
interpretação de S. Paulo na carta aos Coríntios 
(30Jun1982)

� «Preocupar-se»; 
«procurar» (Lc)
� somente o Reino de Deus (cf. 

Lc 12,31)
� “a parte melhor”, o “unum

necessarium” (cf. Lc 10, 41)
� Todas as Igrejas
� Problemas dos irmãos
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83 – O matrimónio e a virgindade segundo a 
interpretação de S. Paulo na carta aos Coríntios 
(30Jun1982)

� Coisas do Senhor (tà toû kyrìou)
� Realidade objectiva do Reino de Deus
� O objecto da solicitude do cristão é o mundo inteiro! 
� Paulo, com o nome de “Senhor” qualifica sobre todas as 

coisas Jesus Cristo (cf. ex. gr., Fil 2, 11)
� O seu Corpo
� Tudo o que contribui para o seu crescimento
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83 – O matrimónio e a virgindade segundo a 
interpretação de S. Paulo na carta aos Coríntios 
(30Jun1982)

� Agradar a Deus (Dt 13,19)
� vida na graça de Deus, e exprime a atitude daquele que 

procura Deus, isto é, que se comporta segundo a sua 
vontade 

� Síntese teológica da santidade
� “Eu faço sempre aquilo que Lhe (ao Pai) agrada” (Jo 8, 29). 
� Cristo “não procurou o que lhe agradava” (Rm 15, 3) 
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83 – O matrimónio e a virgindade segundo a 
interpretação de S. Paulo na carta aos Coríntios 
(30Jun1982)
� Aberto ao mundo e a tudo o que deve ser 

reconduzido a Cristo
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84 – A preocupação em agradar ao Senhor 
(07Jul1982)

� Argumentação para convencer os seus destinatários 
de que aquele que escolhe o matrimónio faz “bem” e 
quem, em vez disso, escolhe a virgindade faz 
“melhor” (1 Cor 7, 38)
� carácter esponsal da “continência pelo Reino de Deus”. O 

homem procura sempre agradar à pessoa amada. 
� O “agradar a Deus” não é, portanto, privado deste carácter, 

que distingue a relação interpessoal dos esposos 
� um esforço do homem que tende para Deus e procura o 

modo de O agradar 
� uma complacência da parte de Deus que, aceitando os 

esforços do homem, coroa a sua obra 
� um contributo do homem ao diálogo contínuo de salvação, 

começado por Deus 
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84 – A preocupação em agradar ao Senhor 
(07Jul1982)

� O homem ligado pelo vínculo matrimonial
� “encontra [se] dividido” (1 Cor 7, 34) 
� por causa dos seus deveres familiares (cf. 1 Cor 7, 34)

� A pessoa não casada
� deveria ser caracterizar por uma integração interior 

(unificação) 
� uma vida unicamente dirigida para este fim 

� MAS “a divisão” pode entrar furtivamente também na vida de 
um homem não casado (vazio)
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84 – A preocupação em agradar ao Senhor 
(07Jul1982)
� O Apóstolo parece conhecer bem tudo 

isto
� não quer “lançar uma amarra” a 

quem aconselha a não casar
� fá-lo para o levar àquilo que é digno 

e que o mantém unido ao Senhor 
sem distracções (cf. 1 Cor 7, 35)

� Isto não permite à pessoa não casada 
imergir-se exclusivamente nos seus 
eventuais problemas pessoais
� É chamada a incluir-se na grande 

corrente dos sofrimentos de Cristo 
e do seu Corpo, que é a Igreja 
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84 – A preocupação em agradar ao Senhor 
(07Jul1982)

� O Apóstolo mostra de que modo se pode “estar unido ao 
Senhor”:
� aspirando a um constante permanecer com Ele
� alegrar-se com a sua presença (eupáredron)
� sem deixar-se distrair com as coisas não essenciais 

(aperispástos) (cf. 1 Cor 7, 35) 
� A mulher casada se deve preocupar sobre “como agradar 

ao marido”
� A que não é casada “preocupa-se com as coisas do 

Senhor, para ser santa no corpo e no espírito” (1 Cor 7, 34) 
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84 – A preocupação em agradar ao Senhor 
(07Jul1982)

� A “santidade” na Bíblia: um estado e não tanto uma acção 
(carácter ontológico e depois, também, moral) 
� No AT: daquilo que não está sujeito à influência de Deus, 

que é “profanum”, para pertencer exclusivamente a Deus
� A “santidade no corpo e no espírito”

� sacralidade da virgindade ou do celibato
� o que é oferecido a Deus deve distinguir-se com a pureza 

moral 
� pressupõe um comportamento “sem mancha nem ruga”, 

“santo e imaculado”, segundo o modelo virginal da Igreja 
que está perante Cristo (Ef 5, 27). 
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84 – A preocupação em agradar ao Senhor 
(07Jul1982)

� O ambiente
� estava orientado, de modo 

programático, para o “uso do 
mundo”

� apelo “àqueles que usam deste 
mundo” para que o façam 
“como se não o usufruíssem 
plenamente” (1 Cor 7, 31) 

� o matrimónio, neste ambiente, 
era entendido como um modo 
de “usar o mundo”

� Diferente da tradição Israelita
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84 – A preocupação em agradar ao Senhor 
(07Jul1982)

� O matrimónio era considerado como um dos modos de “usar o 
mundo”.

� Paulo: 
� “Aos solteiros e às viúvas digo que é bom para eles ficarem como 

eu. Mas, se não podem guardar continência, casem-se; pois é
melhor casar-se do que ficar abrasado”(1 Cor 7, 8-9) 

� “A respeito do que me escrevestes, penso que seria bom para o 
homem abster-se da mulher. Todavia, para evitar o perigo da 
incontinência, cada homem tenha a sua mulher e cada mulher o seu
marido” (1 Cor 7, 1-2) 
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84 – A preocupação em agradar ao Senhor 
(07Jul1982)

� 1 Coríntios: o matrimónio 
exclusivamente como “remedium
concupiscentiae”? R/ Não
� “Quereria que todos fossem como eu

[repete o seu argumento preferido a 
favor da abstinência em relação ao 
matrimónio]; mas cada um recebe de 
Deus o seu próprio carisma, um de uma 
maneira, outro de outra” (1 Cor 7, 7) 
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84 – A preocupação em agradar ao Senhor 
(07Jul1982)

� Também aqueles que 
escolhem o matrimónio, nele 
vivem o “dom”, o “próprio 
dom”, recebido de Deus, isto 
é, a graça própria de tal 
escolha

� O dom recebido pelas 
pessoas que vivem no 
matrimónio é diferente do 
que é recebido pelas 
pessoas que vivem na 
virgindade e escolhem a 
continência pelo Reino de 
Deus.
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84 – A preocupação em agradar ao Senhor 
(07Jul1982)

� Caracterização do matrimónio
� Pela parte humana e pelo ambiente de Corinto:

� Motivação relativa à concupiscência da carne

� Pelo seu carácter sacramental e carismático
� Tendo presente que o cenário deste mundo é passageiro
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85 – Virgindade e matrimónio na perspectiva 
escatológica do outro mundo (14Jul1982)

� A interpretação paulina do tema matrimónio –
virgindade:
� Não na metafísica do ser acidental
� Sim na teologia da esperança

� O “mundo” não é o destino eterno do homem, mas 
sim o Reino de Deus.

� O homem não pode ligar-se demasiado aos bens que 
existem à medida do mundo perecível.
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85 – Virgindade e matrimónio na perspectiva 
escatológica do outro mundo (14Jul1982)

� Também o matrimónio 
está ligado ao “cenário 
deste mundo” que passa
� Termos próximos da perspectiva 

aberta por Cristo no seu 
enunciado sobre a ressurreição 
futura (cf. Mt 22, 23-32; Mc 12, 
18-27; Lc 20, 27-40)

� O cristão deve viver o matrimónio 
do ponto de vista da sua vocação 
definitiva



43

85 – Virgindade e matrimónio na perspectiva 
escatológica do outro mundo (14Jul1982)

� O matrimónio
� Impõe a necessidade de fechar-se na caducidade

� A abstinência do matrimónio
� Liberta de tal necessidade

� Exactamente por isto, o Apóstolo declara que “faz melhor”
aquele que escolhe a continência (além do «agradar ao 
Senhor»; «preocupar-se com as coisas do Senhor»)
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85 – Virgindade e matrimónio na perspectiva 
escatológica do outro mundo (14Jul1982)

� As mesmas razões no conselho às mulheres que 
ficaram viúvas:
� “A mulher permanece ligada ao seu marido enquanto ele viver. Se, 

porém, o marido vier a falecer, fica livre para se casar com quem 
quiser, contanto que seja no Senhor. Todavia, na minha opinião, 
será mais feliz se permanecer como está. Julgo que também eu 
tenho o Espírito de Deus”(1 Cor 7, 39-40) 

� Portanto: fique na viuvez em vez de contrair novo 
matrimónio.
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85 – Virgindade e matrimónio na perspectiva 
escatológica do outro mundo (14Jul1982)

� O realismo da teologia paulina do corpo
� O vosso corpo é templo do Espírito Santo 

que está em vós” (1 Cor 6, 19)
� MAS debilidade e pecabilidade às quais o 

homem está submetido (por causa da 
concupiscência da carne)

� Um e outro modos de viver (numa e noutra 
vocação) opera aquele “dom” que cada um 
recebe de Deus, a graça, que faz com que 
o corpo seja “templo do Espírito Santo” e 
assim permanece, tanto na virgindade (na 
continência) como no matrimónio; se o
homem se mantiver fiel ao próprio dom e, 
conformemente ao seu estado, ou seja, à
sua vocação, não “desonra” este “templo 
do Espírito Santo”, que é o seu corpo.
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85 – Virgindade e matrimónio na perspectiva 
escatológica do outro mundo (14Jul1982)

� Nenhuma premissa de maniqueísmo
� A convivência carnal é, portanto, submetida ao poder do seu 

“próprio dom de Deus”. 
� “O marido cumpra o dever conjugal para com a sua esposa, e a esposa 

faça o mesmo para com o seu marido. A esposa não é árbitra do próprio 
corpo, mas sim o marido; e, do mesmo modo, o marido não é árbitra do 
próprio corpo, mas sim a mulher”(1 Cor 7, 3-4).
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85 – Virgindade e matrimónio na perspectiva 
escatológica do outro mundo (14Jul1982)

� Estas afirmações
� Comentário a Gén 2,24
� Dever e ser árbitro / árbitra: 

� na dimensão justa da aliança matrimonial

� Veremos depois Ef 5, 22-33 
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� Texto muito significativo:
� “Não vos abstenhais entre vós a 

não ser de comum acordo e por 
algum tempo, para vos 
dedicardes à oração e, depois, 
voltai a estar juntos, para que 
Satanás não vos tente nos 
momentos de paixão. Porém, 
digo-vos isto como concessão e 
não como ordem”(1 Cor 7, 5-6) 
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� Distinção
� Mandamento
� Conselho evangélico
� Concessão como a uma regra suplementar sobretudo em 

referência aos cônjuges e à sua recíproca convivência
� Convivência conjugal e abstinência voluntária e periódica 

dos cônjuges
� Fruto do dom de Deus que lhes é próprio
� Para manter e reforçar o laço recíproco e a dignidade de serem 

templo do Espírito Santo (cf.1 Cor 6, 19)   
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� A concessão
� indica a necessidade de tomar em consideração tudo o que, 

de algum modo, corresponde à subjectividade tão 
diferenciada entre o homem e a mulher

� Natureza espiritual
� Natureza psicossomática
� Sensibilidade específica

� Tudo isto deve permanecer sob o influxo do dom que cada 
um recebe de Deus, e que é o seu próprio.
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� Em Paulo, a estrutura fundamental da doutrina revelada sobre o 
homem, que, também com o seu corpo, é destinado à “vida 
futura”
� sobre a continência pelo Reino de Deus (cf. Mt 19, 12) 
� o cumprimento definitivo (escatológico) da doutrina 

evangélica sobre o matrimónio (cf. Mt 22, 30; Mc 12, 25; Lc
20, 36). 

� Estas duas dimensões da vocação humana não se opõem 
entre si, mas são complementares. 

� Ambas fornecem uma resposta plena a uma das questões 
fundamentais do homem: 

� o significado de “ser corpo”
� o significado da masculinidade e da feminilidade, de ser, 

“no corpo”, um homem ou uma mulher 
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� O que aqui definimos como teologia do corpo é
verdadeiramente fundamental e constitutivo 
� de toda a hermenêutica antropológica 
� da ética
� da teologia do ethos humano. 


