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Ao pai Cesário, à mãe Benigna
à Isabel, ao João Pedro, ao Francisco Miguel

laços que me estreitam à Vida



vEn avrch/| e=n o` lo,go
No princípio era a Relação

(Jo 1, 1)

No dia 24 de Junho de 1997, dia em que entregámos na Universidade 
Católica Portuguesa a dissertação de Mestrado, nasceu o nosso primeiro filho, 
na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, às dezasseis horas e catorze 
minutos. Assistimos ao parto e, pouco depois, dentro de uma alcofa aquecida, 
vimo-lo começar a pestanejar e a abrir lentamente os olhos para a Luz. Nesse 
momento, como um raio, brotou interiormente uma palavra clara, precisa, 
indubitável: «Nunca mais estarás só.» E em nós, numa íntima lonjura, houve 
um estremecimento de alto a baixo.

Mais ou menos por essa altura, lemos na obra de Stanislas Breton, L’«esse 
in» et l’«esse ad» dans la Métaphysique de la Relation, Roma, Scuola tipográfica 
missionaria Domenicana, 1951, p. 16, o que, noutra passagem, o autor cha-
ma «le choc originel»: «Ce qui nous frappe d’abord c’est une sorte d’antinomie. La 
relation aux deux extrêmes du Réel représente, en bas, “debilissimum esse” et, dans la 
Réalité divine, “id quod est dignissimum in natura rerum”, à savoir, la personne. Ce 
qui n’était que phénomène d’accompagnement, “petite servante”, devient la révélation 
de la Trinité. Ce passage d’un “infini à l’autre” marque une ambiguité du relatif que 
nous aurons à éclaircir.»

A nossa vida e a investigação ora presente têm decorrido, nos últimos 
anos, entre aquele estremecimento e este choque.
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Apresentação

1. O espírito sopra onde quer – Os que se dedicam, sobretudo em molde pro-
fissional, ao saber vivem da frequente e firme convicção de que lhes coube a 
melhor sorte, a da liberdade, porque, ocupando-se dessas tarefas do espírito, 
sentem que este sopra na direcção deles. No entanto, em nome dessa superior 
liberdade, tornam-se eles, muitas vezes, os maiores carcereiros do espírito, 
algemando-o em noções limitadas de saber, para o qual exigem universalidade, 
necessidade e autonomia.

É, em função destas características, que se erigem duas grandes e cone-
xas questões, a de autofundamentação e consequente autonomia da ciência. 
Neste processo, têm sido admitidos graus de exigência e de perfeição, sendo 
reservado à filosofia, ao menos nessa missão autofundamentadora, o topo da 
hierarquia. Por isso mesmo, dentro do âmbito da filosofia, não têm acolhi-
mento espontâneo e tranquilo as diferenças, designadamente as temporais, 
a não ser quando a estas são impostas leis rigorosas de manifestação, que 
acabavam por anular, na mesmidade normativa, os relevos dos momentos 
e das séries qualitativamente diferenciadas. Neste contexto, falar da es-
pontaneidade e da liberdade do espírito é pura ilusão. Os zelos da filosofia 
preferem a segurança ao desenvolvimento, a fixação na vigilância do ponto 
de partida ao ímpeto da manifestação, a previsão dos resultados à surpresa 
de um inesperado futuro.

Duma forma directa ou indirecta, tornaram-se privilegiados, nesse inten-
to de obter uma garantia originária, na especulação ocidental, o milagre 
grego, tido como a primeira tentativa assumida de autofundamentação, 
aliás paralela ao prestígio do classicismo literário, constituído em ponto 
de referência ideal, e o sujeito, no núcleo mais sólido deste, o pensamento, 
o cogito. De todo este processo resultou a grande codificação moderna 
das funções da filosofia – o estabelecimento de limites. Desse modo, de 
direito e de facto, ao espírito deixou de ser permitido soprar onde quer 
e como quer.
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Esse desígnio autofundamentador da filosofia pareceu tão decisivo para a 
humanidade que esta se apressou a institucionalizá-la, aproveitando o espaço 
escolar, transformado em guardião da racionalidade, pólo vanguardista dos 
ideais iluministas, laboratório asséptico, onde não penetram as ilusões do 
mundo.

 Mas, não obstante a apertada vigilância dos filósofos, o edifício levantado 
sobre alicerces supostamente invulneráveis não foi poupado a insuspeitados 
abalos, sobremaneira sentidos na nossa época, se bem que representando, em 
boa medida, réplica de antigas, talvez congénitas, fissuras. O edifício chegou 
aos seus limites de desenvolvimento, devido ora a intrínsecas inconsistências, 
ora a contradições na relação dos seus componentes, ora ao esgotamento de 
recursos. O momento de se sentirem agudamente a crise e os impasses che-
gou, tornando-se inviável prosseguir, sem volver a atenção para o percurso 
feito, mas sobretudo para a ponderação da validade do ponto de partida. No 
entanto, a obsessão, neste, eclipsa, uma vez mais, a diferenciação histórica, 
a qual passa a ser considerada, não uma oportunidade de ver, ao menos 
por contraste, mais e melhor, ou de construir futuro promissor, mas, antes, 
uma infidelidade ao ponto de partida, embora só ilusoriamente originário, 
consistente e eficaz.

Aliás, a tradição especulativa apreendeu, por vezes, com lucidez, a dificul-
dade, a ambiguidade e os paradoxos do exercício de filosofar, exigindo-lhe, 
por isso, uma virtude específica, a coragem, a qual, para alguns, só as idades 
jovens, as únicas compatíveis com a filosofia, podem cultivar. A obra agora 
editada é o resultado dessa coragem e de uma salutar ousadia, as quais devem 
ser celebradas, por diversas razões, mas sobretudo por não serem frequentes: 
coragem, ao enfrentar, inconformadamente, a situação actual da filosofia e 
da sociedade; coragem, ao quebrar os limites impostos à actividade racional 
por uma certa tradição especulativa; coragem, por se distanciar de alguns 
requisitos e tendências escolares, geralmente cultivados nas instituições 
estatais, que promovem a uniformização; coragem, por galgar as barreiras 
de consagradas fontes da filosofia; coragem, enfim, pelo facto de, ao colocar 
a questão da filosofia nas possibilidades de desenvolvimento da actividade 
desta, apontar para o horizonte de outras possibilidades, cujo estatuto é tão 
importante, se não mesmo mais decisivo, do que as concretizações estereo-
tipadas da tradição ocidental.

2. Os sinais dos tempos – A já referida preocupação autofundamentadora do 
saber, particularmente a da filosofia, privilegia o movimento em direcção ao 
originário, ao primeiro momento, à intemporalidade ou, então, ao passado, 
insensibilizando ao tempo, à historicidade, e hipostasia um suposto ponto 
de partida sólido e intemporal, não obstante ser uma contingente opção cul-
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tural, por vezes muito efémera, que a entropia das sociedades e os hábitos 
escolares vão estratificando. A palavra de ordem para a fundamentação, que, 
repita-se, seria a função específica da filosofia, aglutinar-se-ia no ver bem, 
evitando o desvio do olhar para campos menos iluminados. O ver bem não se 
compadeceria com o ver por sinais, sempre versátil, mediador e distanciador 
das coisas mesmas. No entanto, ver por sinais é ler a intumescência do presente, 
que carrega o passado e adivinha o futuro, ver a realidade como um patri-
mónio vivo e em movimento, onde nada é separado, menos ainda a filosofia, 
relativamente a outras expressões culturais. Ver por sinais não privilegia nem 
o passado, nem o presente nem o futuro, antes os considerando processos 
de diferenciação do mesmo organismo. Partir do presente, todavia, além 
de ser condição irrecusável em todo o processo hermenêutico, equivale a 
apoiar-se, nesse presente, como nos ombros do gigante, a humanidade em 
movimento, à semelhança do que, na Idade Média, se atribuía ao suporte 
que o passado era, para se ver melhor, porque situados em altas miragens. 
Partir do presente significa também relativizar a função fundamentadora da 
filosofia, acentuando, ao contrário, o seu carácter diferenciador, temporal, 
desenvolvimentista. O presente não é para anular, como se estivesse a mais 
e nos separasse da fonte, sendo, pelo contrário, privilegiada posição para, 
olhando os sinais, ver novas possibilidades, que as manifestações presentes, 
ainda que em transe de crise, pressentem. Ver por sinais, mais do que ver as 
coisas mesmas, é acompanhar a seta de sentido, por vezes descontrolada, para 
onde aponta a vida.

O texto agora apresentado é um esforço para ver pelos sinais do nosso 
tempo, ora um ver por ausência, indo do visível ao invisível, ora pela penúria 
do visível, que não satisfaz as exigências do olhar.

Sem se limitar à filosofia e ao presente, é duma das expressões actuais dela 
que a obra privilegiadamente parte – a fenomenologia. Além de este movimento 
representar uma das grandes tendências filosóficas da nossa época, ele ofere-
ce a grande vantagem de denunciar a inconsistência de sagrados pontos de 
partida, outrora incontroversos, como o da ciência, sobretudo no seu figurino 
ideológico positivista, de ampliar os campos de presença da filosofia, não a 
restringindo à sua especulação específica, de trazer à superfície tarefas que a 
actividade filosófica sempre havia exercido, sem as tematizar, mas sobretudo 
de mostrar, através da própria evolução actual da fenomenologia, a grande 
questão da filosofia.

3. Diferenças e distinções – É ainda pela mão da fenomenologia que a pre-
sente obra retoma, no contexto da filosofia destes dois últimos séculos, a 
questão, por assim dizer, canónica da filosofia – uno/múltiplo. Assim se reafir-
ma a pertinência desta, se discutem as suas mais representativas expressões 
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históricas, se denunciam as insuficiências das alternativas conhecidas e se 
introduzem novas possibilidades, que, não sendo inéditas, foram escamote-
adas, por motivos de diversa ordem, na história da especulação ocidental, 
sobressaindo, entre elas, a do modelo trinitário, embora, aqui e ali, esboçado 
em configurações ternárias.

Não obstante a fenomenologia representar um ramo do volumoso tronco 
de uma filosofia ciosa de incondicional fundamentação, que a categoria da 
redução representa, bem podendo, nesse sentido, ser inscrita entre as filosofias 
do cogito, teve, porém, o mérito de reconhecer a insuficiência dos consabidos 
pontos de partida, designadamente o do sujeito e mesmo o do mundo, obri-
gando-se, por isso, à sua própria metamorfose. Assim se foi sobrepondo o 
valor do exercício filosófico à fixação de um dos seus possíveis postos do 
percurso. Fica, desse modo, aberto o horizonte de outras possibilidades, das 
quais não se afasta o caminho de uma ontologia ou o recurso a outras fontes 
sapienciais, de não pura estirpe filosófica, se encaradas à luz dos critérios dos 
géneros literários tradicionais.

 Qualquer referência, constituída em ponto de partida, que seja possi-
bilidade racional de todas as outras possibilidades, remeterá sempre para 
a questão da garantia da própria possibilidade desse primeiro pólo, o que 
reconduz todo o processo a uma possibilidade que seja, por um lado, irre-
cusável e, por outro, que ofereça eficazes manifestações de possibilidade de 
racionalidade e de existência, designadamente, para um mundo complexo, 
como o da nossa época, a braços com desesperados problemas de sobrevi-
vência e de convivência.

Reconduzindo a questão à sua formulação clássica – uno/múltiplo –, pode 
verificar-se que se têm confundido duas categorias, a da diferença e a da 
distinção, acabando-se por anular aquela, onde recaem todas as prioridades, 
em nome desta, sempre resultado da actividade mental humana, que não 
tem, em si, o princípio da sua própria possibilidade. Porque, para pen-
sar e dizer, não podemos iludir a multiplicidade, estabelecemos, por isso,  
o mínimo desta, a dualidade, logo degenerada em cimentado dualismo, que 
tem sido, quase sempre, ora uma unidade originária, que se divide, através 
duma imagem degradada de si mesma – solução aparentemente metafísica, 
a chamada metafísica da queda –, ora o binómio sujeito-objecto – generalização 
de uma específica leitura do exercício gnosiológico, considerado estrutura 
inultrapassável. Mas uma e outra não são diferenças constitutivas, a partir 
das quais ganhem consistência todas as outras diferenças, são apenas distin-
ções que as culturas estabeleceram, tendo logrado, enigmaticamente, maior 
enraizamento, na cultura ocidental, do que seria de prever. Foi deste modo 
que a nossa cultura se tornou, tipicamente, dualista, gnóstica, maniqueísta 
e antropocêntrica. É, todavia, caso para afirmar que, na impossibilidade de 
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permanecer na unidade e perante o impasse do dualismo, a visão por sinais dos 
nossos dias vai pressentindo e reclamando uma terceira via.

É neste contexto que surge a mensagem nuclear desta obra, a convocação 
do esquema diferenciante ternário, onde vão ocupar posição de relevo, não os 
dualismos em luta, mas a dinâmica e amorosa diferença ternária, bem como 
a correspondente categoria de relação, que havia conhecido, na tradição da 
filosofia grega, uma consideração débil, de qualquer modo sem consistência 
ontológica.

A recuperação do modelo teológico trinitário, numa tradição em que a 
filosofia prima pela sua característica autofundamentadora, é logo acompa-
nhada de exacerbadas objecções, assentes, essencialmente, na ideia de uma 
proveniência religiosa e revelada da Trindade. Esta reserva, todavia, pode 
ser aplicável tanto ao esquema ternário como aos modelos dualistas, acima 
referidos, de origem e transparência brumosa. De qualquer modo, o apura-
mento das origens é já um problema segundo, uma distinção, estabelecida 
pelos humanos, já que a possibilidade de todas as possibilidades, inclusive 
a da revelação, precede quaisquer problemáticas temporais, espaciais e cul-
turais. Resta, porém, a questão de dilucidar se esse desenho trinitário pode 
ser consistentemente rejeitado – e com que argumentos –, ou se ele conhece 
alternativas mais racionais e eficazes. O que a configuração trinitária significa 
é um ser em processo de automanifestação, de auto-revelação, possibilitante 
de todas as manifestações e revelações. Não deixa de ser, todavia, intrigante 
o peso cultural do fenómeno gnóstico e maniqueísta, perante o qual a dife-
renciação trinitária sente dificuldade de penetração.

Resistirá sempre o argumento da contingência cultural do esquema tri-
nitário. Mas, além de a contingência, na opção do esquema dualista, não ser 
mais consistente, a própria cultura não é princípio de explicação, também 
ela remetendo para a sua própria possibilidade, aliás com explicações, na 
história dela, que ora apontam para um entendimento ternário ora dual, 
mais frequentemente dualista, reconhece-se, do que trinitarista. O que se 
esquece, todavia, com uma negligência de lesa-cultura e lesa-filosofia, é que 
a especulação cristã e, em, boa parte, toda a especulação ocidental, girou 
à volta desse eixo, o da tensão entre o modelo ternário e o dual, o mesmo 
é dizer, entre a unidade diferenciada ternária, numa dinâmica de amor,  
e o dualismo gnóstico, em tensão de luta e de ódio. Foi nessa refrega que 
se ergueu a especulação trinitária, que ela se foi definindo, num requintado 
esforço racional, mediante a dissolução da doutrina gnóstica. Ainda hoje, ig-
norada a história dessa especulação, se corre inevitavelmente o risco de nada 
se perceber, em todos os domínios da cultura ocidental, e de se continuar a 
prolongar, consciente ou inconscientemente, a primazia do modelo gnóstico 
dualista, precisamente aquele que vai conduzindo a filosofia e a vida para 
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graves problemas de sobrevivência, designadamente a do planeta. Deve ser 
observado que o cristianismo, irrecusavelmente pendente do facto-Cristo, 
teve de passar, como em qualquer processo de compreensão, pela questão 
da possibilidade do mesmo Verbo Encarnado, tema que alimentou toda a 
especulação trinitária. Esta, por sua vez, quando, na história da cultura, se 
encontrou com a metafísica, no caso na sua formulação aristotélica, foi obriga-
da a radicalizar a questão, não apenas dentro do âmbito da própria metafísica 
do Estagirita, como também relativamente ao próprio Deus trinitário, o que 
alterou os rumos tanto da teologia como da metafísica, introduzindo, nesta, 
uma nova ideia de ser – o ser expressivo.

Mas a questão, formulada nos termos em que vem sendo apresentada, 
teve outros contornos que se tornaram decisivos para a história da cultura. 
Sem se pretender regressar à esfera do sujeito, que, em qualquer das suas 
instâncias, não pode exercer funções de radical ponto de partida, é de per-
guntar em que moldes o sujeito humano vive os modelos dual e ternário, 
independentemente da proveniência deles. O binómio sujeito-objecto tem 
persistido, graças, aparente mente, à ideia, sem dúvida simplista, de que ele 
é estruturante da própria activi da de gnosiológica humana. Nele também se 
têm apoiado consagradas ideologias dualistas. No entanto, parece legítimo, 
em termos culturais, duvidar dessa prioridade gnosiológica, por vezes ontolo-
gizada. Há boas razões para pensar que a ênfase do ponto de partida sujeito- 
-objecto é já resultado de dualismos de outra ordem, por exemplo de carácter 
ético. O modelo trinitário, além de outras consequências, veio ensinar o ser 
humano a ler-se a si próprio e toda a realidade de outra maneira, avultando, 
nesta análise, a leitura de Santo Agostinho, sobretudo na sua obra Sobre a 
Trindade, que é outra grande referência do texto agora editado. O que mais 
deve ser realçado, neste contraste de leituras, é a impossibilidade, susceptível 
de ser experimentada por todos os humanos, de o sujeito reduzir a sua própria 
possibilidade quer a si mesmo quer a um objecto, restando-lhe o acolhimento 
do dom dessa mesma possibilidade. Nunca, como neste ponto, se sentiu o 
alcance da via interiorizante agostiniana, também ela decorrente da experi-
ência ternária, que subalterniza a actividade objectivante e harmoniza o não 
acolhimento de qualquer imposição exterior, seja religiosa ou de outra ordem, 
e a impossibilidade de o sujeito se tornar objecto, que se tornaria, nesse caso, 
fonte de domínio ou alvo constitutivo do objecto dominador.

4. O futuro do actual presente – A abertura ao tempo é marca de toda a 
actividade hermenêutica, que se movimenta, simultânea e recorrentemente, 
em todas as direcções temporais – presente, passado e futuro –, abrindo, ou 
acolhendo, novas possibilidades. Estas não podem ficar circunscritas ao hori-
zonte da filosofia, cujo prurido de objectividade e segurança a leva a fixar-se 
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mais em estruturas do sujeito do que em conjunturas da humanidade. Sem 
negligenciar a vocação fundamentadora da filosofia, que, aliás, lhe abre novas 
possibilidades, se articulada com a incursão na história, ela tem de estimular 
a sua não menos constitutiva orientação prospectiva, aberta aos vectores da 
vida, à intencionalidade dos movimentos das sociedades, onde se verificam 
encontros e enredos de múltiplas possibilidades, algumas provenientes de 
remotos milénios, mas que novas conjunturas recuperam, transformando-as. 
Nesse processo, a categoria de crise terá um papel fundamental a desempe-
nhar, não propriamente ou prioritariamente a crise da filosofia, sempre tardia 
e academicamente formatada, mas, sobretudo hoje, as crises da sobrevivência 
do planeta e da convivência humana. Por outro lado, a filosofia não pode re-
duzir a racionalidade a uma suposta lógica imutável assente nas estruturas do 
sujeito, como se fosse ela a marcar os limites das possibilidades e a estabelecer 
as provas de validade. As provas da vida, designa damente as das formas de 
convivência das comunidades, que se manifestaram no decurso dos tempos, 
são os indícios mais significativos da racionalidade. 

A prova da pertinência do modelo trinitário pode ser colhida tanto nessa 
leitura da história como na experiência vital de cada ser humano. Num caso 
e noutro, todavia, essas provas têm de ser também experiências de liberdade. 
A vida humana lida, certamente, com dados irrecusáveis, mas nenhum deles 
será por nós trabalhado e desenvolvido, a não ser mediante a liberdade de 
espírito, que sopra onde quer, embora sujeito ao aprisionamento das nossas 
fragilidades.

A especulação ocidental tem transformado elementos culturais, designa-
damente os seus dualismos, em princípios metafísicos, que tolhem a agilidade 
de que o espírito é dotado, para olhar em outras direcções.

O texto que aqui se apresenta, não obstante a consciência que tem do seu 
lastro cultural, aliás profusamente descrito, é uma experiência de navegação 
em mar alto e desligado de amarras. Exposto e assumindo grandes riscos, não 
carece, porém de menos valor e legitimidade do que as viagens acompanhadas 
de sofisticadas guarnições. Mas é apenas uma proposta, assim não pretendam 
ser mais do que isso outras leituras diferentes dela.

Lisboa, 16 de Fevereiro de 2007
JoaquiM Cerqueira GonçalveS





Introdução

A relação é a casa do pensamento, o meio onde a inteligência habita. Aqui 
mora e sem esta demora não há pensamento. Pensar é descobrir-se entre o uno 
e o múltiplo, entre o mesmo e o outro, sem se poder furtar a esta relação nem 
a poder exaurir na transparência racional. A filosofia surpreende-se amor da 
sabedoria em tal entremeio, entre aquela inevitabilidade e esta impossibilidade. 
O pensamento, porém, sempre do ser, é tão-só uma expressão da relação. 
Importa regredir, por isso, da região da lógica, mormente das suas paragens 
mais rarefeitas, para o vale fértil da ontologia e da acção, onde o uno e o 
múltiplo, a identidade e a alteridade se vinculam e se comprometem realmente.  
O universo, o nosso mundo, não é nem multiplicidade pura nem unidade 
pura, mas experimentamo-lo como relacionalidade in actu exercito. Não é, 
porém, na natureza que, fenomenologicamente, temos a notícia mais segura 
do enlace imemorial entre pensar e ser. Ao nível da nossa existência humana, 
a Pessoa é a epifania por excelência de tal novidade ontológica. A afirmação da 
Pessoa como síntese de substância e de relação, de ser e de consciência é um 
dos gestos metafísicos mais arrojados e decisivos do pensamento ocidental, 
cujo berço foi a afirmação de um Deus diferente, um Deus-em-relação, um 
Deus-Trindade. Expressão de um optimismo ontológico radical frente aos 
mitos da queda e da cisão, o pensamento trinitário ousa afirmar que a dife-
rença e a relação constituem a Vida íntima de Deus, em eterna dança de amor,  
e que a mesma se exprime, segundo um princípio de exuberância positiva, 
em análoga diferenciação do ser e dos seres, contra os esquemas da dívida 
e da degradação ontológicas. Um, dois, três; eu, tu, ele; mesmo, outro, diferença; 
unidade, alteridade, relação; mundo, homem, Deus; Pai, Filho, Espírito: eis os passos 
e o espaço de uma pericorese essencial que, lentamente, em andamento ter-
nário, começamos a ensaiar.
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I — Da génese da investigação

O tema da presente investigação de doutoramento, concretizado no título 
O Primado da Relação. Da Intencionalidade trinitária da filosofia, é fruto de uma 
escolha e de uma decisão inteiramente pessoais porque, em primeiro lugar, 
é isso que determina a existência de uma tese: um acto de pensar e de afirmar 
na primeira pessoa, ousando e assumindo o risco de apresentar publicamente 
um ponto de vista.

Mas é também, na mesma medida, o resultado de uma confluência de 
factores fortuitos e de acontecimentos inesperados — «se não esperarmos o 
inesperado () nunca o encontraremos», como sentenciava Hera-
clito (DK b 18) —, quais graça e destinação que, ao longo de vários anos, 
fomos acolhendo com gosto. Olhando agora para trás, podemos reconstituir 
razões pessoais, nexos temáticos, liames visíveis e invisíveis, obstáculos e 
adjutórios que, como os braços de um rio desaguando no mar, antecederam, 
motivaram e concorreram para a sua realização.

Uma tese da hermenêutica contemporânea, visando superar a datada 
oposição entre explicar e compreender, afirma que a compreensão de uma 
obra requer a recuperação das mediações históricas, culturais, linguísticas, 
simbólicas, literárias e mesmo ficcionais que determinaram e possibilitaram 
o processo de constituição da sua identidade narrativa. Deste modo, o acto de 
recontar como que doba e entretece, numa só trama, os muitos fios de que 
um texto é feito; i.e., outorga unidade à dispersão temporal, resgatando a 
obra do tributo pago a Kronos — «», reza o dito de 
Anaximandro — e permitindo a constituição de um tempo à medida humana, 
um tempo narrado, qualificado, com sentido. É suposto que uma Introdução 
cirza o fio condutor deste percurso mais ou menos labiríntico, dilatado no 
tempo e múltiplo no pensamento, que é uma investigação para doutoramento, 
e forneça algumas chaves de leitura do texto — ou, pelo menos, do modo 
como o autor gostaria de ser lido. Acontece porém que, em filosofia, as chaves, 
o fio e o narrador estão eles próprios imersos no leito do tempo; rastrear a 
história, afirmava Hegel, é descobrir-se já dentro da reflexão filosófica, a qual 
se volve assim fenomenologia. Por esta razão, qualquer introdução, sobretudo a 
que procura repensar a inteligibilidade de um processo temporal, reconstituir 
nexos históricos passados e determinar as razões de uma certa experiência de 
pensamento, situa-se já sempre no âmbito da própria coisa. Começamos sempre 
in medias res e não é possível recuar para trás de qualquer apresentação ou 
introdução. O que é também, ainda no pórtico, um exercício de paciência por 
não podermos dizer tudo de uma só vez e de, hic et nunc, nos descobrirmos 
no meio, entre duas margens e em relação com o que nunca podemos nem 
objectivar nem antecipar inteiramente.
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No desenvolvimento do nosso trabalho teremos oportunidade de verificar 
como o asserto é adequado no que respeita aos assuntos a tratar. Mas desde 
logo, porque num pensamento que quer afirmar o primado da relação a forma 
é inextricável do conteúdo, também a estrutura formal do nosso trabalho 
se relaciona intrinsecamente com o processo da sua gestação, i.e., com as 
mediações concretas por onde fomos progredindo, inflectindo, regredindo e 
aprendendo sempre alguma coisa, sobretudo com os becos sem saída.

Sublinhamos, de modo particular, a importância que, ao longo de todo 
o processo, tiveram as sucessivas releituras da obra De Trinitate, de Santo 
Agostinho. Efectivamente, de um ou de outro modo, a nossa tese inscreve-se 
— e quer inscrever-se, toda ela, mesmo quando pareça rumar para para-
gens outras — na intencionalidade relacional colhida junto da atormentada 
obra do Bispo de Hipona. O tempo foi-nos dando razões e consolidando a 
convicção de que não só é possível, mas é necessário e proveitoso colocar a 
sua leitura num nível filosófico, quando pretensamente seria uma obra «de 
teologia fundamental». Aliás, no primeiro capítulo do trabalho, discutindo 
princípios de índole hermenêutica, teremos oportunidade de questionar a tão 
cavada distinção entre Filosofia e Teologia, a sua adequação à compreensão 
de textos patrísticos e de examinar como tal herança espartilhou a reflexão, 
determinando regimes de pensamento constritos e assépticos. Neste preciso 
sentido, reler Agostinho não é, decididamente, encontrar o refugium omnium 
peccatorum como alguém, depreciativamente, lhe chamou um dia. Ao invés, 
o seu pensamento, nada escolar, nunca cristalizado e sempre atento aos 
dinamismos contraditórios da existência, sempre foi fermento inspirador, 
quando não presença activa e eficaz, da cultura ocidental, no sentido de lhe 
destruir os formalismos estéreis e de lhe rasgar os horizontes. Ler as obras 
de Aurélio Agostinho, mesmo quando o fazemos há mais de quinze anos, 
é continuar a ser surpreendido: o autor de Confessiones, de De Trinitate, de 
De Civitate Dei é um «excesso da nossa cultura»1 que escapa às categorizações 
bem arrumadas e tardias, às distinções fixistas e às anexações interesseiras, 
venham elas de onde vierem. 

Continuando, porém, a dizer do significado que o convívio com a obra de 
Agostinho teve no começo e na estruturação da investigação, e embora seja 
isso o que cumpre demonstrar in via, não mentiremos afirmando que a pro-
cura de um ângulo de abordagem de De Trinitate se revestiu de importância 
crucial neste percurso, porquanto a própria procura de um ângulo de leitura 
acabou por determinar uma leitura de ângulo. 

1 Joaquim Cerqueira GonçalveS, «Prefácio à edição portuguesa» da obra de Francis Ferrier, 
Saint Augustin, PUF, Paris, 1989, [Europa-América, Mem-Martins, 1993], p. 9.
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Assim, a fim de que resultem mais claros os nexos do que foi a nossa pro-
gressão, vamos apresentar em primeiro lugar alguns momentos determinantes 
da génese e do desenvolvimento da investigação. Deste modo, esperamos, 
ficarão mais explícitas as razões da nossa escolha e também a intenção que 
une a Primeira e a Segunda Partes. Será então a ocasião oportuna para, num 
segundo momento, apresentar a estrutura global do trabalho e antecipar 
sinopticamente os conteúdos e os nexos argumentativos.

«Você ainda é bárbaro!»

Comecemos por um acontecimento trivial e anódino que, noutras circunstân-
cias, teria desaparecido porventura na espuma dos dias. Aludimos já ao facto de, 
um dia, ante a confissão de ainda não termos tido a persistência bastante para 
ler, até ao fim, a obra De Trinitate, um Professor nos exprobrar: «Você ainda é 
bárbaro!» Acusámos vivamente o toque, escusando-nos com as dificuldades de 
alguns livros (V a VIII, o «coração especulativo» da obra), já que a garrulice 
de um novel licenciado em filosofia ignorara praticamente os primeiros livros  
(I a IV), dedicados a «obscuras e desinteressantes» questões de exegese bíblica e 
de cristologia, e alguns trechos da segunda parte (livros IX a XIII), dedicados 
à descoberta da interioridade cogitante e às célebres «tríades psicológicas», 
tinham merecido apenas a atenção q.b., ainda nos tempos de estudante; mas 
nada que tivesse movido à leitura integral da obra. 

Apesar de tudo, mais do que a censura, sentimos no remoque um lamento 
pelo nosso tardor, pois o lampejo zombeteiro e o olhar vivaz com que era 
lançado expressavam, in uno ictu, ironia, provocação e invite. Estávamos 
então em plena redacção da nossa dissertação de Mestrado e, metidos em 
brios, decidimos corresponder ao repto e recomeçar a leitura sistemática 
da obra. Lemo-la então pela primeira vez, de fio a pavio. As palavras de 
Agostinho traduzem bem a impressão com que saímos da leitura dos quinze 
livros: «(...) são muitos difíceis e poucos, creio, os podem compreender» / 
«(...) nimis operosi sunt et a paucis eos intellegi posse arbitror»2. De facto, era di-
fícil fixar-lhes o recorte com clareza, recuperar sinopticamente os temas e 
reconstituir o fio de sinuosas argumentações. Na nuvem, porém, uma questão 
começava a ganhar nitidez, no contraponto com outros textos de Agostinho 
que já tínhamos estudado ou estávamos a ler: como é que o Bispo de Hipona, 
fascinado pela unidade, a eternidade, a imutabilidade e a perfeição da substância 
divina — semper, semel et simul —, conseguia coadunar tal concepção, de 
modo razoável, com afirmações desta obra, inequívocas, embora carentes de 

2 Epistula 169, 1.



Introdução  • 23

maior desenvolvimento, de que a doutrina trinitária significava a existência 
de relações em Deus, quando estas traduziam o contrário daqueles predi-
cados? Verificávamos que Agostinho evitava a contradição, afirmando que 
tais relações eram constitutivas, essenciais, i.e., não-acidentais. Tal afirmação 
seduziu-nos de imediato, de modo intenso, profundo, como se uma intuição 
difusa, mas recorrente, que acompanhava sottovoce a nossa reflexão, as nossas 
leituras, as nossas preocupações com a realidade à nossa volta e, sobretudo, 
uma contradição existencial muito viva, tivesse encontrado a forma precisa 
de que andava à procura.

Da imediatez à ruptura

Valerá a pena, neste esboço de itinerário pessoal de aproximação a De 
Trinitate — não afirma Miguel de Unamuno, n’O sentimento trágico da vida, 
que a biografia é que revela um autor «em carne e o osso», i.e., os seus 
motivos íntimos, vitais? —, explicar por que razão a afirmação agostiniana 
de relações ontológicas, em Deus, nos seduziu tanto, o que é também, em 
parte, começar a apresentar as razões da nossa tese. Poderá reconhecer-se 
aqui um traço paradoxal, na medida em que, no plano das afinidades pes-
soais, sempre sentimos um íntimo regozijo com o estar-em-relação. Atentos à 
exuberância da vida e aos seus ritmos, desde muito cedo surpreendemos em 
nós um olhar infante, maravilhado com a profusão e prodigalidade de tantas 
coisas e, ao mesmo tempo, com a singularidade e as diferenças de cada ser 
concreto. A novidade raramente foi para nós ocasião de crispação ou medo, 
antes de espanto e de curiosidade. Não sentíamos a diferença como cisão ou 
ferida na realidade — algo que fora melhor não-ser. Assim, antes de lermos 
que «Deus olhou o que fizera e era tudo muito bom» (Génesis 1, 31), de descobrirmos 
o verso ímpar de Sophia — «O múltiplo nos enebria / o espanto nos guia» (“Os 
navegadores”, in Ilhas. Obra Poética III, p. 307) — e muito antes de estudarmos 
as modalidades do ser-com na filosofia contemporânea (E. Husserl, G. Marcel, 
M. Buber, M. Heidegger, H.-G. Gadamer, E. Lévinas, P. Ricoeur, M. Henry, 
etc.), já fruíamos naturalmente a bondade de todas as coisas, na imediatez de um 
estar simples e sem margem para qualquer tematização. 

Mas, paradoxalmente, tal imediatez acabou por se traduzir, mais tarde, numa 
praxeologia em que a relação resultava totalmente evanescente e relativista. 
Quer dizer: foi-se arreigando em nós, de forma acrítica, a ideia de que tudo o 
que fazíamos, o trabalho, a família, os estudos, os estados de vida, as acções, as 
crenças, as convicções, as afirmações, etc., não tinham alcance essencial, não 
afectavam verdadeiramente o nosso ser, a nossa substância íntima. Em suma: 
a acção humana enquanto tal não passava de uma instância acidental. O ‘eu’ 
permanecia alhures, numa identidade pura, íntegra, escondida, e nada que 
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alguém fizesse poderia modificar essa essência intangível. Deste modo, ainda 
antes de sabermos o significado das palavras, encontrava-se em nós uma tendên-
cia maniqueia, dualista e cátara que, no plano prático, nos tornava imprecisos 
relativistas. Houve um ou outro momento em que tal convicção sofreu abanões 
fortes, mas manteve-se quanto ao essencial: i.e., de que há em cada um de nós 
uma identidade substancial, forte, que nada pode afectar. Mais adiante, nesta 
Introdução, voltaremos a abordar o assunto para reafirmar que uma das razões 
pessoais da nossa tese se encontra na pugna renovada contra as metamorfoses 
do maniqueísmo, também em nós, exigência que só um paradigma trinitário 
satisfaz cabalmente.

Continuando, porém, a memória, digamos que, mais tarde, o percurso in-
telectual e o estudo da filosofia haveriam de pleitear razões para uma e outra 
possibilidade, enredando-nos ainda mais na disjunção: por um lado, as filosofias 
da , do ser, do universal, da Ideia, da substância, da identidade forte, bem 
como as éticas da interioridade como «cidadela interior», as da autonomia ab-
soluta, etc., pareciam confirmar o nosso «dogma»; por outro, as afirmações de 
certos sofistas, algumas afirmações truncadas de Platão, a afirmação aristotélica 
de que a relação exprime o acidente mais afastado da substância, o estudo por-
fiado do gnosticismo e do maniqueísmo, a tese medieval da relação como «ens 
diminutum», o moderno esquecimento da pergunta pelo ser e a viragem para as 
relações matemáticas entre quantidades ou entre factos positivos, a incompreen-
dida teoria da relatividade, as teses da incomensurabilidade dos paradigmas e das 
culturas, etc., justificavam a nossa desconfiança quanto ao valor real da relação. 
Ou seja, ambas as concepções encontravam argumentos para se contraporem, 
reforçando-se reciprocamente. A convicção substancialista tinha como correlato 
uma visão onde a relação era algo de adventício, expressão de uma dissipação 
que nos incomodava. Tal repercutia-se numa sensação de íntimo divórcio, 
de inutilidade da existência, numa agonia existencial aguda e profunda, pois 
nada parecia ser verdadeiramente sério e merecer uma entrega sem condições; 
numa palavra: por nada valia a pena viver ou morrer. No plano mais trivial 
do quotidiano tal estar exprimia-se amiúde quer como taedium vitae quer como 
jactância, presunção e debique. Em negativo, interpretamos hoje, eram latejos 
profundos de uma aspiração relacional, eram as feridas de um desejo ontológico 
de comunhão. Também porque, nesta altura, a «questão de Deus» e a do sentido 
último da existência, longe de nos deixar indiferentes, marcavam-nos como um 
ferro em brasa. E embora mais tarde tenhamos lido e estudado obras em que, de 
um modo ou de outro, estas questões eram abordadas e respondidas, nenhuma 
como De Trinitate nos acordou, de modo tão nitente, para a possibilidade de uma 
relacionalidade absoluta, de relações reais, essenciais, ontológicas.
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«É preciso criar laços»

E como que a confirmar o acerto destes indicativos e do percurso que se 
nos abria com a leitura de De Trinitate, também a investigação de mestrado 
em torno da noção de ordem que estávamos a terminar, acabara por conduzir 
a nossa reflexão — paulatim, sed firmiter — para um horizonte relacional e 
ternário3. Efectivamente, os símbolos primordiais investigados, presentes nos 
mitos de origem, na poesia, nas narrativas religiosas, originariamente ligados 
às artes do tear, entrelaçavam-se intimamente com a noção concreta de relação 
— fiar, tecer, cerzir, unir, colher, atar laços, fazer e desfazer nós, pentear, adornar o rosto..., 
como se o mundo, o , o céu, e até os próprios deuses tivessem sido atados 
a uma necessidade () mais antiga. Porém, a apropriação de tais narrativas 
e símbolos pelo logos filosófico nascente, logo os elevara a um nível reflexivo e 
conceptual, determinando a emergência de diferentes saberes: cosmológico, 
teológico, jurídico, ético, político, social, e assim por diante. E foi precisamente 
na transição de uma gnose mítica (patente no maniqueísmo) para um saber 
racional da ordem, que surpreendemos o pensamento do jovem Agostinho, in 
fieri, nos escritos de Cassicíaco, em diálogo com o neoplatonismo. A noção de ordo 
foi, pois, o fio condutor da investigação. Mas já então a categoria da relação 
se entrelaçara naturalmente com a reflexão e a exposição, tanto mais que uma 
conclusão, na altura, foi a de que a compreensão da noção de ordem, naqueles 
escritos, se encontrava no entrecruzamento da gnosiologia, da ontologia e da ética 
— ratio cognoscendi, causa essendi, ordo vivendi4 —, imbricação triádica que, ao nível 
da consciência, se manifestava como ordenação para a Verdade, para a Unidade 
e para o Bem. E se, segundo a referência de Agostinho, tal ternário ordenador 
era mais devedor à tríade da filosofia neoplatónica (esse, vivere, intellegere)5 que 
à doutrina da Trindade cristã, verificámos depois que tais dinamismos encon-
travam a sua expressão plena justamente na intencionalidade trinitária da obra 

3 Que constituiu a nossa tese de mestrado: Em busca do Centro. Investigações sobre a noção de Ordem na 
obra de Santo Agostinho (Período de Cassicíaco), Lisboa, Universidade Católica Editora, 1999.
4 Dois textos importantes para esta conexão, que na altura desconhecíamos: Jean-Luc Ma-
rion, «Ordre et relation», in Archives de Philosophie 37 (1974), pp. 243-274; Mário Santiago de 
Carvalho, «Da Linguagem da Relação em Cassicíaco», in Humanística e Teologia 17 (1996/1-
2), pp. 27-46.
5 Cf. Pierre hadot, Porphyre et Victorinus, t.1, Paris, Études Augustiniennes, 1968, pp. 213- 
-247; id., «Être, Vie, Pensée, chez Plotin et avant Plotin», in Les sources de Plotin. Entretiens sur 
l’antiquité classique 5, 1960, Vandoeuvre-Genève, pp. 107-157 (cons. em reedição nos Études 
Néoplatoniciennes, Paris, Belles Lettres, 1999, pp. 127-181).
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De Trinitate, embora na altura não tenhamos desenvolvido a possibilidade que 
se antolhava. Nesta linha, podemos dizer que a presente investigação também 
assume, prolonga e aprofunda a intencionalidade relacional reconhecida já nos 
escritos de Cassicíaco.

O «esse in» e o «esse ad»

Estávamos nesta altura em 1997. No dia 24 de Junho nasceu o nosso 
primeiro filho. Em Setembro defendemos a dita dissertação de mestrado. 
Impunha-se começar a pensar seriamente num tema de investigação para 
doutoramento. E sempre que nisso pensávamos, uma única ideia invadia e 
preenchia o espírito por completo: o tema da relação na obra De Trinitate.  
E quando queríamos desviar daí o sentido e cogitar noutros temas supos-
tamente mais «interessantes» e mais «actuais» (julgávamos então), era com 
íntima aflição que pensávamos em dar diferente rumo à investigação ou 
escolher qualquer outro assunto. 

Deste modo, querendo começar a estruturar um projecto apresentável, 
pedimos à Biblioteca da Universidade Católica de Lovaina vários livros sobre 
a temática, entre os quais a obra de Stanislas Breton, L’«esse in» et l’«esse ad» 
dans la Métaphysique de la Relation, Roma, 1951. O efeito da primeira leitura, 
feita de um fôlego, foi paradoxal. A obra é a tese de doutoramento do autor, 
defendida em 1947, em favor de uma «filosofia da relação». Apesar da estru-
tura assaz escolástica, a redacção é por vezes obscura, labiríntica — Breton 
refere-se-lhe como «páginas um pouco austeras» —, outras vezes é quase 
deíctica, limitando-se a apontar e a sugerir a questão; cruza referências de 
inúmeros autores modernos e contemporâneos (v.g., Octave Hamelin, Charles 
Renouvier, Nicolai Hartmann, Louis Lavelle) com longas citações de Tomás 
de Aquino, de Tomás Cajetan ou de João de São Tomás6 — uma filosofia da 
relação deve, ela própria, configurar-se relacionalmente. Tal método, traçando 
e acompanhando vectores de convergência ou de intersecção entre pensado-
res medievais, modernos e contemporâneos, decerto pesou também, depois, 
na nossa decisão de reler De Trinitate à luz da Fenomenologia, e vice-versa. 
Todavia, as referências a esta obra e a Santo Agostinho eram parcas, quase 
inexistentes, o que nos esfriou os ânimos durante um tempo e fez reponderar 
seriamente a pertinência e a viabilidade do projecto a que nos propúnhamos. 
Perguntávamo-nos se não estaríamos a ceder a fascínios inconsequentes e a 
cantos de sereia (mas não era a sereia um ser de relação por excelência?).

6 O autor refere «a imperfeição nativa» de uma investigação interrompida pela II Guerra e 
pelo cativeiro. Sabe-se, aliás, que só instado acedeu finalmente a dar-lhe «forma debita» e a 
publicá-la.
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Em sentido contrário, porém, a anfibologia radical que o jovem S. Breton 
detectava na tematização da relação, tal como fora feita pelos escolásticos — 
afirmada de Deus é «id quod est dignissimum in natura rerum»: a Pessoa; nos seres 
criados e finitos diz-se «debilissimum esse» —, essa mesmíssima questão, mutatis 
mutandis, com diversa terminologia, encontrávamo-la claramente formulada na 
obra De Trinitate de Agostinho de Hipona. E se Breton considerava que esclarecer 
tal ambiguidade era a tarefa mais urgente e decisiva do pensamento, deveríamos 
renunciar ao nosso propósito? Ademais, por detrás ou nas entrelinhas da cer-
rada argumentação e da lógica férrea do autor, pressentia-se nele a urgência da 
questão, um fervor intenso, dificilmente contido, como um vulcão em revoluções 
intestinas, pronto a irromper — tivemos oportunidade de verificar, depois, em 
inúmeros textos do autor, como tal ebulição interna foi consequente7.

Releituras de De Trinitate — Em demanda do «impulso criativo»

Eis, pois, que, em vez de desistir, decidimos levar por diante, com mais 
denodo ainda, o propósito. Alentados, pomos aos ombros a cruz dos intérpre-
tes. Voltamo-nos, então, de novo para De Trinitate e relemos a obra várias vezes: 
primeiro devagar, demorando-nos, soletrando-a sem pressas, seguindo a ordem 
dos livros; lendo, depois, os últimos livros (IX-XV) antes dos primeiros (I-VIII). 
Tentámos a seguir leituras cruzadas, interpoladas, misturando livros e capítulos, 
elaborando esquemas, refazendo nexos, procurando encontrar novas razões e 
fios invisíveis, enfim, demandando o ordo inveniendi da progressão do autor. Esta 
meditação espraiou-se por largos meses e teve momentos de grande intensidade 
interior. No final da longa jornada, um pouco tontos, mas com uma ideia bastante 
mais aproximada da nebulosa de questões, de temas e da imbricação de níveis 
que constituem a obra, eis que se levanta verdadeiramente a questão: e agora?  
O que fazer agora com estas leituras de De Trinitate e com a compreensão (rela-
tiva) delas resultante? Podemos dizer que, do ponto de vista metodológico, esta 
foi a interrogação crucial no rumo a seguir, por entre os vários caminhos que se 
nos abriam. Tempos mais tarde, no IEA, em Paris, tivemos a oportunidade de 
fazer a mesma pergunta a Goulven Madec. Depois de pensar um pouco, por 
entre o fumo de um cigarro, um sorriso travesso rasgou-lhe o rosto e respondeu: 
«A essa pergunta só o José é que pode responder. Pense no que vos levou a organizar um Con-
gresso sobre as Confissões e a traduzir para português esta obra de Agostinho, 1600 anos 
depois. Isso pode ajudar a responder à sua pergunta.» Uma resposta que nos devolveu 
a interrogação e a manteve, sustida, guardando todo o seu poder heurístico e 

7 De facto, a obra imensa deste pensador espantoso, já centenário, não desmerece, pelo con-
trário!, o esforço relacional do escrito de juventude.
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orientador. E, de facto, esta interrogação teve o condão de clarificar, antes de 
mais para nós próprios, o sentido da tese que queríamos defender lendo Agos-
tinho de Hipona e, em certo sentido, deixando-nos ler por ele.

Estávamos cada vez mais convencidos — e, paralelamente, os textos secun-
dários que íamos lendo confirmavam-nos — não só do lugar decisivo da obra 
adentro do corpus augustinianum, mas, mais ainda, do seu carácter matricial em 
relação às concepções de homem e de Deus que determinaram grande parte do 
pensamento ocidental. Recordamo-nos, v.g., de deparar com uma afirmação de 
Pierre Hadot, num texto que muito apreciámos, e de a ter arrebatado: «O De 
Trinitate [de Agostinho de Hipona] é um momento decisivo da história do 
pensamento.»8 Evidentemente, mais do que a afirmação, interessavam-nos 
as razões aduzidas. Mas, perante tal asserto, poderíamos duvidar do nosso 
intento? Nesta obra e nas que, com o mesmo escopo, a antecederam, v.g., em 
Basílio de Cesareia, encontrávamos, in nuce, o prodigioso esforço fundador em 
que se alicerça a nossa cultura; eis aí, de forma intensa, apaixonada, o debate 
exemplar — entre o arianismo, o modalismo, as seitas gnósticas, maniqueias e 
a confissão trinitária — que caldeou, na matriz, novas possibilidades pensantes 
para o pensar e o dizer Deus, o homem e o mundo. Verificávamos, neste debate, 
a importância crucial que a noção de relação, ontologicamente reconfigurada, 
assumira na génese de uma nova modalidade de ser: a Pessoa. Pierre Hadot 
sublinhava, de facto, que neste debate se assiste ao nascimento do «Moi» no 
pensamento ocidental. É verdade, mas é mais do que isso. Tais constatações, 
porém, interessavam-nos menos como afirmações histórico-culturais, registadas 
e repetíveis, que como questões permanentemente abertas ao pensar. Daí a nossa 
questão: que fazer agora com o texto? Ou mais precisamente: que fazer com 
a nossa leitura e a nossa compreensão relativa do texto? Valeria a pena tentar 
reexplicar positivamente a obra? Para isso não seria mais útil e aconselhável 
abalançar-se a um trabalho de tradução, com anotações e comentários? Em vez 
de reexpor, não seria mais consequente disponibilizar o texto para que quem 
quisesse beber na fonte se engolfasse directamente nos seus jorros? O que pro-
curávamos — embora no momento não víssemos o  / forma com a mesma 
clareza — era o ímpeto criativo da obra e não apenas uma maior ou melhor 
compreensão da mesma, nem tão-pouco uma superior erudição para explicar 
cabalmente cada livro, cada trecho, cada passagem mais obscura. Afirmava ju-
diciosamente Heraclito de Éfeso (DK b 40) que «a polymathia () não 
ensina a ter inteligência.» Uma mimese mais ou menos engenhosa não colheria 

8 Pierre hadot, «L’image de la Trinité dans l’âme chez Victorinus et saint Augustin», Studia 
Patristica 6 (1962), p. 409.
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a força genesíaca da obra. Em certo sentido pressentíamos que tal esforço — 
evidentemente meritório noutra ordem de fundamentação — se arriscaria a 
permanecer exterior à compreensão do essencial, i.e., da sua intuição nativa. Não 
bastava, por conseguinte, uma metodologia de leitura ou de abordagem que se 
limitasse a compreender e a expor, por diversa ordem de importância, as razões 
do autor. Afirmava neste sentido, com precisão certeira, Francisco Gama Caeiro 
que «o movimento de regresso a Agostinho não corresponde a uma estagnação, antes 
leva a procurar na refontalização dos textos originais o impulso criativo que permite o 
desenvolvimento da ciência e amplia o conhecimento da Verdade.»9

Outrossim, as releituras do texto iam confirmando cada vez mais a convicção 
de que o que queríamos dizer com Agostinho — i.e., a nossa tese: afirmar o primado 
da relação e, no mesmo movimento, realçar a intencionalidade trinitária da filosofia; ou, 
por outras palavras, afirmar uma ontologia relacional e, mediante a noção de Pessoa, 
referir a teoria da pericorese trinitária — não deveria ser dito, até por força da nossa 
falta de preparação, no âmbito nem de uma investigação histórica, nem de uma 
filosofia da religião, da exegese ou da hermenêutica textual, nem da teoria lite-
rária, nem ainda da lógica formal, da psicologia da espiritualidade, da filosofia 
da linguagem ou da teologia fundamental — embora a compreensão da obra 
não pudesse prescindir, em parte, destes contributos, tanto mais que o próprio 
Agostinho, para a arquitectar, se socorrera de tudo o que tinha à mão: Escrituras, 
obras dos Padres seus antecessores, história, filologia, línguas, exegese bíblica, 
lógica aristotélica e estóica, filosofia neoplatónica, doutrinas heréticas, literatura, 
retórica forense, trabalho pastoral, cura de almas, etc. Captar in nuce e prolongar 
o elã criativo do opus — as possibilidades abertas ao pensar — pedia-nos, con-
tudo, outro ângulo de incisão: não tanto um conhecimento mais alargado, mas 
uma alteração qualitativa na abordagem; importava passar da extensão para a 
compreensão; de uma intenção de explicatio para uma apropriação da implicatio. 
Deste modo, à medida que íamos lendo, escrevendo e reflectindo, ia-se-nos 
tornando evidente que, do ponto de vista estrutural, as razões de De Trinitate 
não eram razões pessoais, por mais forte que fosse o desejo de Agostinho por 
esclarecer a sua fé na Trindade, nem se reduziam à polémica com os heréticos 
arianos ou modalistas, ainda quando essa razão imediata é directamente invo-

9 Francisco da Gama Caeiro, «A presença de Santo Agostinho no pensamento filosófico 
português», in Didaskalia 19 (1989/1), p. 92. E acrescentava: «Os domínios da Filosofia e 
da Teologia não se confundem, mas no Doutor de Hipona jamais andam divorciados: razão 
para não esquecermos o renovado surto de interesse por Agostinho no ensino teológico uni-
versitário, onde designadamente as perspectivas da sua doutrina trinitária abrem novas vias, 
aprofundando a noção desta ligação íntima, desta implicação mútua do Deus em si e do Deus 
para nós, do Deus da theologia e do Deus da ekonomia, no dizer dos Antigos.»
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cada. E aqui, apesar das suas preciosas reflexões noutros aspectos, temos de 
discordar de Goulven Madec. O solo onde De Trinitate deita raízes, do qual 
irrompe e se ergue é a condição humana frente ao sentido radical de si mesma 
e do mundo. A intuição decisiva é a de que Deus-Trindade é uma relação de 
relações e de que é impossível que tal «Diferença» mais antiga não intersecte 
esse sentido. É, simultaneamente, claro, expressão de uma confissão de fé e de 
uma existência crente, pois há uma relação profunda entre a fé, o pensar e 
um certo tipo de presença na história, da liberdade arriscada de quem não 
tem trunfos na manga e aceita o carácter radicalmente exposto da existên-
cia. É no âmago de uma inquietude radical que uma «figuração» de Deus — a 
Trindade — desafia as nossas lógicas da identidade, parecendo contradizer até 
os princípios do pensar, o qual, ao tentar dilucidá-la, se descobre a si mesmo 
ternário, em insuspeita relação com o que visa esclarecer.

Muitas vezes, ao longo desta investigação, nos aconteceu pensar sobre o 
modo como o pensamento pode ser um espaço de acolhimento (pathos) e de 
formulação da fides quae — cogitatio fidei —, e uma convicção se reiterou em 
nós: a experiência crente, longe de ser uma posição informe, um grito, abriga 
insuspeitas larguras, alturas, lonjuras e profundidades. É um lugar de intensa 
diferenciação, unificação e universalização tanto da vida como do pensamento. 
A fé dá a pensar e dá que pensar. Menos um pensar exterior, objectivante, que um 
pensar de dentro, a partir da própria experiência, nesse ambiente a que se referia 
o salmista: «(...) apud te fons vitae in lumine tuo videbimus lumen.» (Sl 35, 10).

Para uma «fenomenologia trinitária»

No esquema global de De Trinitate, procurando apropriar o tal «impulso 
criativo» de que fala Gama Caeiro, chamou-nos particularmente a atenção 
o modo, podemos dizer fenomenológico, como Santo Agostinho procurava 
esclarecer a questão em causa, i.e., a possibilidade de coadunar a unidade 
e a diferença em Deus. De facto, nas diferentes e sucessivas tentativas de 
elucidação da Trindade que estruturam a obra, o seu autor procura remontar 
às condições «transcendentais» de revelação daquilo que se revela e como se 
revela. Assim, a fenomenologia das teofanias bíblicas vetero e neotestamentárias, 
nas quais crê insinuada a Trindade, e o significado relacional patente na figura 
do anjo, onde a dialéctica revelação / ocultação assume intensíssimas expressões 
(livros I a IV); a discussão com os arianos e os modalistas e o conflito de inter-
pretações em torno da oposição entre a substância e a relação, conflito que só a 
«novidade ontológica» da Pessoa veio sanar, apontando uma solução (livros V 
a VII); o longo «desvio» pelas estruturas triádicas/trinitárias da interioridade 
humana (livros IX a XIV), consumando-se aqui uma radical orientação trans-
cendental; e, enfim, o rumo para uma ontologia do amor e da comunhão (livros VIII 
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e XV), perscrutando a Vida divina, na qual a figura do «Espírito» como vinculum 
caritatis aparece, finalmente, como solução por excesso para a teoria das relações 
— todas estas tentativas constituíam como que variações fenomenológicas, avant 
la lettre, em torno dos modos de manifestação divina e de auto-revelação trinitária 
da Vida, como se, em cada tentativa, Agostinho buscasse uma species/ que, 
teimosamente, lhe escapava.

A ideia de uma fenomenologia trinitária, contudo, começou por nos 
inquietar. Era preciso averiguar se a Fenomenologia como tal admitiria tal 
possibilidade, i.e., se a «Trindade» ou, antes disso, a própria ideia de «Deus» 
seriam figuras fenomenologicamente admissíveis, visto a metodologia feno-
menológica se constituir precisamente como  / suspensão radical sobre 
questões metafísicas, ontológicas e religiosas, no sentido de uma posição 
de existência. Uma via possível seria delimitar o significado e o alcance de 
«Deus» e da «Trindade» no nosso escopo. Assim, da redução fenomenológi-
ca restariam figuras tão fenomenológicas como quaisquer outras registadas 
pela História das Religiões: díades, tríades, tétrades, pêntades... Seria apenas 
um noema, mera significação visada e o nosso trabalho delimitar-se-ia como 
estudo de significação de uma destas figuras. No pólo oposto, porém, pelo menos 
numa primeira interpretação, algumas afirmações mais avalizadas da tradição 
teológica10, pareciam denunciar antecipadamente a inânia de tal intento, ainda 
que por razões inversas das da Fenomenologia. E assim, suspensa entre pa-
rêntesis ou remetida para o domínio do misterioso gnosiológico, a Trindade seria, 
definitivamente, um território proibido ao pensar, por onde seria inútil ou 
perigoso enveredar.

Nesta fase da nossa investigação, tendo a Segunda Parte do trabalho estru-
turada e planeada, a premência da interrogação acima formulada e a experiência 
do pensar com outros — muito especialmente com o nosso orientador — foram 
determinantes no rumo a seguir e no alargamento das perspectivas. Dá-se então, 
neste contexto, a descoberta da obra de Michel Henry e a leitura sistemática dos 

10 Is 45, 15: «Vere tu est Deus absconditus»; toMáS de aquino, In librum Boethii De Trinitate, q. 1, art. 4: 
«(...) Deum esse trinum et unum est articulus fidei. Ergo ad hoc videndum ratio non sufficit.» / 
«Afirmar Deus uno e trino é artigo de fé. Portanto, a razão por si só não pode compreendê-lo.» 
boaventura, Sermones, Dominica III Adventus, II, IX, 63 b: «Aliquis, volet per philosophiam 
determinare mysterium Trinitatis, et nesciet quid dicat.» / «Alguém que queira compreender 
pela filosofia o mistério da Trindade não sabe o que diz.» Mas é justamente o modelo de 
ruptura epistemológica entre fé e razão, aqui patente, que a Fenomenologia da Vida superará, 
sem naturalizar o mysterium (muito pelo contrário), apontando a auto-revelação arquipassiva 
da Vida como seu ponto focal. E, ainda assim, como adiante ficará claro, jamais se afirmará a 
compreensão da Trindade, mas simplesmente que não se está condenado, à partida, ao silêncio 
céptico e à indizibilidade absoluta. O silêncio vem no fim, é a colheita da tarde. Epistula 174: 
«de Trinitate (...) libros iuuenis inchoaui, senex edidi.»
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seus textos. Et lux in tenebris lucet: no projecto de uma «filosofia do cristianismo» 
do autor de C’est moi la Vérité descobrimos um pensamento decisivo não apenas 
para o entendimento e a formulação da «intuição nativa» da obra de Agostinho, 
mas que também nos conduzia directamente à possibilidade de uma Fenomeno-
logia trinitária, por via de uma Fenomenologia da Vida, inscrita no projecto da 
metodologia fenomenológica mais rigorosa. Pouco a pouco, o autor de L’essence 
de la manifestation, de Incarnation. Une philosophie de la chair e de Vie et révéla-
tion começa a suscitar em nós o interesse por outros autores da fenomenologia 
francesa — Jean-Luc Marion, Jean-Louis Chrétien, Jean-François Courtine 
— na qual se nos revelaram inesperadas vias quanto ao aprofundamento e pros-
secução do nosso intento: o da possibilidade de uma fenomenologia da relação e, 
finalmente, trinitária. Nasce deste «desvio» — o percurso de Agostinho, em De 
Trinitate, não implicara «desvios» análogos? — o que constituirá a Primeira Parte 
do nosso trabalho, intitulada «Manifestação e Revelação.» Não é que abandonemos 
De Trinitate neste rodeio. Pelo contrário. Mas importava auscultá-la a partir do 
presente, quer dizer, também das possibilidades que, directa ou indirectamente, 
o actual pensamento hermenêutico e fenomenológico nela reconhecia. Para 
isso, como tantas vezes reitera Michel Henry, não há melhor método que o 
fenomenológico, porque visa, de modo radical, o essencial e mais significativo. 
Deste modo, próximos e distantes de Agostinho — pois, como afirma Michel 
Serres «o diferente ilumina o mesmo» e vice-versa —, quer dizer, nem colados 
nem afastados, iniciámos uma longa parábola relativamente a De Trinitate, como 
se experimentássemos uma lei íntima da consciência segundo a qual é preciso 
afastar-se para poder recuperar, noutro plano, o que se deixa. A relação requer 
sempre proximidade e distância, identidade e diferença, mesmidade e alteridade. 
E se tal é a dita dialéctica da consciência, nela, qual imago Dei, parecia haver uma 
ressonância do que a tradição chamava «pericorese trinitária», i.e., das relações 
de identidade e de diferença constituintes da própria Trindade, no círculo das 
quais a própria  do Verbo pode ser vislumbrada. E, deste modo, da leitura 
de De Trinitate, obra que alimentou amplos horizontes do pensamento medieval, 
somos conduzidos à intencionalidade relacional e trinitária da Fenomenologia de 
M. Henry. Este, numa idêntica intencionalidade, devolve-nos a uma «filosofia 
do cristianismo» e à tradição de um pensamento diferenciador que unifica para 
distinguir, em cuja encruzilhada reencontramos De Trinitate, na sua tentativa 
de dar conta da unidade e da diferença em Deus. Como num amplo círculo 
hermenêutico, uma mesma intencionalidade posta-nos em duplo movimento 
entre a obra de Agostinho de Hipona e o pensamento contemporâneo. Mas não 
«é o caminho para cima e para baixo um e o mesmo»?11 Ascendendo, portanto, pela 

11 heraClito de ÉfeSo, DK b 60: «.»
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via longa, começámos a dar corpo à Primeira Parte do nosso trabalho. Deixemos 
então, por agora, as razões mais «biografáveis» e passemos para a apresentação 
da estrutura formal. 

II — Apresentação temática

Deixando em anteplano a génese psicológica e motivacional até aqui delinea-
da, comecemos por apresentar os temas e nexos do percurso de cada Parte, sem 
esquecer, que, na ordem da intenção, há entre elas um diálogo íntimo, podemos 
dizer pericorético: emergem uma da outra in via, por exigências intrínsecas 
da própria investigação: a Segunda concretiza a Primeira que ela própria 
suscitou; a Primeira responde à Segunda amplificando-lhe a intenção e legi-
timando o primado da relação que esta, depois, suporá. Ambas desenham, 
sugestivamente, um espaço de analepse e de prolepse recíprocas, como um 
solenóide, cuja espiral gerada não só permite tratar a mesma questão em 
escalas diferenciadas, mas servir como íman atractor da investigação, man-
tendo-as em íntima relação. É este o princípio de coordenação e de leitura 
que queremos sugerir e que esteve no nosso ânimo. Por isso, na sequência dos 
tópicos que se apresentam a seguir, não só indicamos os conteúdos de cada 
capítulo como sugerimos relações entre ambas as Partes. Visamos sugerir, 
por conseguinte, a ordem inter-remissiva, feita de fluxos e refluxos, entre 
as partes e o todo, e vice-versa, que esteve presente no próprio processo de 
investigação e de redacção. Pensámos até, num primeiro momento, não fazer 
a apresentação sequencial do trabalho, mas uma apresentação circular. Tal 
procedimento, contudo, em certos momentos correria o risco de enredar 
desnecessariamente a Apresentação, pois a correspondência não é linear. Daí 
termos decidido seguir a ordem natural da exposição.

Deste modo, temos a Primeira Parte, constituída por uma breve Intro-
dução e seguindo-se cinco capítulos: (I) «Imagens de Deus e interpretação»; (II) 
«Fenomenologia e teologia»; (III) «Simbologia, ontologia, transcendência»; (IV) «De 
uma fenomenologia saturada rumo a uma ontologia» e (V) «A Vida: manifestação 
ontológica relacional». O fio condutor que encadeia a argumentação encontra-se 
na relação que o título geral evidencia: «Manifestação e revelação», que come-
çaremos por elucidar. A Segunda Parte, subordinada ao título «Ser, Relação, 
Trindade», inicia-se também com uma pequena Introdução, integrando segui-
damente seis capítulos: (I) «Substância e relação: a posição aristotélica»; (II) «A 
experiência cristã da relação»; (III) «Entre arianismo e modalismo: exigência de um 
pensar relacional»; (IV) «Teofanias trinitárias: a interpretação agostiniana»; (V) «A 
Pessoa no horizonte de uma ontologia relacional» e (VI) «Trindade e amor: “Immo 
vero vides Trinitatem si caritatem vides”».
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Principiemos por esclarecer o título da Primeira Parte — «Manifestação 
e Revelação» —, atentando na relação entre os termos, i.e., na cópula deste 
enunciado («e») que não visa justapô-los, mas determinar o ponto focal onde 
ambos convirjam. 

I 
Manifestação e Revelação

Antes de mais, cumpria determinar uma instância comum entre as duas 
Partes. Esta encontra-se na convicção do autor de De Trinitate: Deus, porque 
radicalmente invisível, revela-se — a sua Vida é teofânica (Segunda Parte); 
e na questão decisiva da Filosofia e da Fenomenologia: a manifestação do 
ser e sua fenomenalidade (Primeira Parte). Ora, o nosso estudo mostrou 
que a Fenomenologia não fala apenas grego: o seu vocabulário, recheado de 
metáforas ópticas, recupera a nostalgia da linguagem teofânica, visando uma 
presença — o ideal da evidência absoluta não mima, a seu modo, o ancestral 
desejo de «ver Deus face a face», «em pessoa»? Por outro lado, boa parte da 
Teologia do século XX integrou a metodologia fenomenológica na sua própria 
linguagem. A Teologia, no discurso sobre a manifestação do ser12, reconhece 
uma linguagem possível não só para falar da Criação e da Revelação históri-
ca, mas também, analogicamente, da própria Trindade, no sentido em que a 
eterna circulação de Vida, dela afirmada, cumpriria o ideal de preenchimento 
fenomenológico e excedê-lo-ia. Por outras palavras, a recuperação da relação, 
que o «e» da formulação manifesta, visava a convergência de ambas numa 
instância mais radical: atestar a impressionalidade originária da consciência e 
averiguar as condições que tornam possível tal auto-revelação — a essência 
fenomenológica da Vida. A intencionalidade relacional do pensamento, por 
conseguinte, na esteira da Fenomenologia — e referimo-nos a autores e a 
textos concretos —, não só permitia, mas preconizava uma convergência entre 
o discurso filosófico sobre a manifestação do ser e o discurso teológico sobre 
a auto-revelação trinitária. Passar fenomenologicamente de um para o outro, 
porém, exigia descrever rigorosamente a intencionalidade da consciência e 
determinar, em concreto, não só a possibilidade da sua transgressão, como 
até da sua inversão — o fenómeno saturado, em Jean-Luc Marion, em virtude 
do excesso do dado, opera uma transgressão fenomenológica; o pathos da Vida, 

12 Cf., por exemplo, a obra de Vincent holzer, Le Dieu Trinité dans l’Histoire. Le différend théo-
logique Balthasar-Rahner, Paris, Cerf, 1995, p. 73: «A revelação conserva-nos na questão do 
ser.»
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i.e., a auto-revelação da Vida que se experiencia e se revela a si mesma, pa-
tenteia a necessidade de inverter a Fenomenologia, afirma M. Henry: há um 
«clarão que brilha nas trevas», a partir de si mesmo, sem consciência intencional 
constituinte nem horizonte mundano. Adiante, evidentemente, retomaremos 
estas referências decisivas e agora apenas aludidas.

Foi, pois, perseguindo tal convergência que intitulámos a Primeira Parte 
«Manifestação e revelação». Mas se com a partícula mínima e copulativa se 
intendia o quiasma entre a manifestação e a revelação, também se visava, 
simultaneamente, cortar o passo às pretensões racionalistas e fideístas que, 
reforçando-se mutuamente, cavaram um fosso quase abissal entre uma e 
outra. Sabemos, efectivamente, que algumas teologias e filosofias foram feitas 
no pressuposto da sua oposição. Não obstante, isso não era uma inevitabilidade 
fatal, carecendo ao invés de base ontológica, sobretudo porque tal rivalidade 
encontrava a sua génese numa sobredeterminação de esquemas soteriológicos 
que, amiúde, precisavam de opor, se não mesmo cindir, a manifestação do ser 
e a auto-revelação divina. Nesta orientação para a correlação originária en-
tre o que aparece e o aparecer, i.e., para a fenomenalidade do fenómeno a 
metodologia fenomenológica, ao recusar optar pelo ser ou pelas aparências 
— ao contrário de outras filosofias13 —, e ao rejeitar também a redução da 
fenomenalidade à dialéctica de um Mesmo em metamorfose histórica, como em 
Hegel, apareceu como uma das filosofias mais radicalmente antimaniqueias 
e antimonistas da tradição ocidental. A  fenomenológica, ao pôr entre 
parêntesis teses de existência e ao demandar o aparecer originário revelava 
uma atitude profundamente antidualista na sua essência. Todavia, apesar 
desta atitude decisiva, tal não significa que a metodologia fenomenológica 
husserliana tenha desenvolvido e levado até ao fim todas as promessas ini-
ciais. A Fenomenologia não é um projecto acabado; continua in fieri. E se com 
rigor se atender à fenomenalidade do fenómeno, a pergunta final determina 
o prosseguimento de possibilidades insuspeitas e inauditas: «Se a consciência 
tudo revela, o que é que revela a consciência à própria consciência?» É por aqui que 
avançarão Jean-Luc Marion e Michel Henry. E na senda desta orientação, 
surgirão também novos projectos de renovação da ontologia, atendendo à 
«sorgività pura e originaria» do ser, para utilizar a expressão de Bruno Forte, 
à luz do paradigma trinitário, e vice-versa, constituindo um movimento que 
reúne hoje um grande leque de pensadores, de diversa proveniência14.

13 O abismo entre fenómeno e coisa-em-si, entre um uso puro contra um uso impuro da razão, etc., 
não são ainda subtis expressões de dualismo?
14 Cf. Bruno forte, «La dimora nella Trinità: contributo ad una ontologia trinitaria», in Piero 
Coda e L’ubomír Žak (edd.), Abitando la Trinità: per un rinnovamento dell’ontologia, Roma, Città 
Nuova, 1998, pp. 109-122.
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«Não farás imagens»

O capítulo de abertura de toda a investigação intitula-se «Imagens de Deus 
e Interpretação». É conhecida, e muitas vezes realçada, a convergência do 
mandato bíblico, colocado na boca de Deus: «Não farás imagens» (Ex 20, 4; Lv 
26, 1; Dt 4, 23), com a crítica da filosofia grega ao antropomorfismo idólatra, 
zurzido por Xenófanes de Cólofon: «Os mortais imaginam que os deuses foram 
gerados e que têm vestuário e fala e corpos iguais aos seus».15 Ora, uma investigação 
dedicada a uma das «figuras» teológicas mais originais, a Trindade — e onde, 
pretensamente, aquele preceito mais teria sido violado —, não podia ignorar 
a reflexão da Fenomenologia da Religião sobre essa «máquina de fabricar deu-
ses» que é o homem, na conhecida expressão de Henri Bergson. Impunha-se, 
pois, revisitar o homo religiosus e a sua tendência para figurar concretamente 
as divindades e o transcendente, de modo particular se tais figuras divinas 
se esgotam em modelos de acção. De uma leitura comum a várias discipli-
nas positivas, poder-se-ia extrair um princípio como este: «diz-me que deuses 
tens e dir-te-ei quem és». A formulação é simplista, o campo é melindroso e, 
evidentemente, não quisemos aprofundar um tema que, por si só, requeria 
estudos muito diversos. Impunha-se, todavia, uma breve alusão às teologias 
políticas, tanto mais que uma interpretação da história do cristianismo põe o 
monoteísmo de tendência ariana a fundamentar modelos de poder imperial, 
piramidal e absolutista, por contraposição com as concepções participativas 
e tendencialmente «democráticas» do poder, que invocam como modelo a 
Trindade. Evidentemente, tais associações directas são sempre problemáticas, 
mas não faltam estudos sobre os modos históricos concretos das mesmas. 
Neste sentido, o terceiro capítulo da Segunda Parte, intitulado «Entre arianismo 
e modalismo: exigência de um pensar relacional», exemplifica suficientemente o 
problema genérico formulado na Primeira Parte. Se é verdade que as religiões 
são mais poiéticas e estão mais próximas da vida que a filosofia, esta não se 
pode eximir a interrogar as imagens e crenças daquelas, em especial a que 
infantilmente põe um Deus, monarca absoluto, a reger a história humana com 
uma batuta de ferro. Tal questão interessava-nos ainda por uma razão parti-
cular: porque, ao contrário da nossa interpretação, alguns acusam o «Deus de 
Agostinho» — o Deus forjado por Agostinho — de ser um Deus «déspota», um 

15 Cf. CleMente de alexandria, Stromata, V, 109, 1-3; VII, 22, 1; cf. G. S. kirk, J. e. raven, 
M. SChofield, The Presocratic Philosophers. A Critical History with a Selection of Texts, Cambridge 
University Press, Cambridge / London / New York / New Rochelle / Melbourne / Sydney, 
1983, pp. 168-169 [Os Filósofos Pré-socráticos, trad. port. de C. Fonseca, FCG, Lisboa, 1994, 
pp. 172 e ss].
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«carrasco impiedoso», um «princípio tirânico do real», etc. Uma boa maneira 
de repudiar tal hermenêutica não seria voltar de novo a De Trinitate e à imagem 
de Deus que aí se patenteia? E de novo se confere da íntima relação entre 
as Partes. No seguimento da nossa reflexão, tal interrogação implicou outra:  
a de um discurso possível e com sentido sobre «Deus». Ludwig Wittgenstein, 
por exemplo, formulou com clareza a relação, ao afirmar «Deus» como a 
figura do «sentido do Mundo», associando-lhe a «metáfora do Pai». Ora, 
no auge de uma «idade hermenêutica da razão», hoje menos que nunca 
a experiência crente se pode eximir à interpretação da sua linguagem e 
das imagens de Deus que a atravessam. Interpretar é dar sentido. Não ter 
medo da interpretação: tal é o repto que a hermenêutica contemporânea 
(H.-G. Gadamer, G. Vattimo, J.-L. Marion, M. Henry, P. Ricoeur, entre 
outros) lança à experiência cristã. O cristianismo sempre esteve, e deve 
estar, «sob o risco da interpretação», afirma Claude Geffré. Importava 
pois auscultar os textos, quer os da dita revelação quer os da tradição. Os 
textos, particularmente os textos religiosos e sapienciais da humanidade, 
são fontes inesgotáveis de sentido e não admitem ser anexados e afuni-
lados em particularismos estéreis. A reflexão filosófica ou bebe dessas 
fontes não-filosóficas, ainda que criticamente, ou estiola em micrologias 
autistas. Tal amplificação do horizonte de reflexão levada a efeito pela 
hermenêutica contemporânea configurava um convite para levar a sério 
a experiência cristã e revisitar os textos pelos quais, historicamente, ela 
se exprimiu. É aqui que se encontra uma correlação intrínseca com a 
investigação realizada no segundo capítulo da Segunda Parte intitulado 
«A experiência cristã da relação». E no horizonte mais amplo deste processo 
hermenêutico e de relação sobressai, evidentemente, a figura de Santo 
Agostinho — homem de encruzilhadas, ensarilhado em múltiplos conflitos 
de interpretações: razão por que alguns, como Paul Ricoeur, dizem expres-
samente preferi-lo a todos os outros.

Continuando no âmbito do capítulo inaugural, que rasga horizontes a am-
bas as Partes, seguidamente, em diálogo com Goulven Madec, questionamos 
a separação entre Teologia e Filosofia — de facto, o divórcio entre ambas é 
objecto de uma crítica radical e impiedosa por parte deste autor. Apesar de 
não perfilhar nenhum confusionismo pardacento, quando a divisão se torna 
num inquestionado pressuposto epistemológico (como se a escola devesse 
imitar a fábrica), repercutindo-se noutras ordens — v.g. natural versus sobre-
natural —, torna-se não só um empecilho como um perigo, afirma G. Madec. 
Impede a compreensão das obras plurais, por exemplo, patrísticas, cuja génese 
vital ignora e nada deve a tais espartilhos. E os textos de Santo Agostinho, 
considera este autor, têm sido dos mais maltratados e incompreendidos por 
esta «higiene metodológica».
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Ora, só a acção parece capaz de dissolver as aporias pensantes. Daí que 
se tenha sugerido a necessidade de refontalizar os discursos disciplinares nos 
seus contextos natais e na experiência humana que lhes confere densidade 
existencial, pois aí se verificará que eles não admitem a discriminação escolar 
que os fatia e parcela, «grelhando-os» e roubando-lhes o ímpeto nativo — tal 
seria válido para a teologia, refontalizando-se nos textos bíblicos e nos Padres 
da Igreja, mas também para a filosofia no sentido acima referido e, de algum 
modo, para todos os saberes.

Questionámos ainda, rapidamente, recorrendo ao paradigma relacional e 
ao carácter primordial da relação (Francis Jacques, Pierre-Jean Labarrière), 
as chamadas ideologias da diferença que, amiúde, repetem com diverso sinal 
os discursos identitários que criticam. Uma coisa é afirmar a singularidade, 
outra reivindicar reactivamente a diferença: aquela unifica e diferencia, esta 
cinde e homogeneiza.

E concluímos este fresco introdutório, redigido em ambiente de «janelas», 
com uma breve referência crítica a algumas das modernas «gnoses» sobre a 
«Trindade»: o exemplo de Kant e o da teologia liberal, por quem tal «figura» 
foi considerada praticamente inútil e irrelevante, ainda que simbolicamente 
aproveitável; e o caso de Hegel que, «ébrio de Trindade», acabou por dissol-
ver as mediações e as manifestações singulares numa história do Absoluto, 
processo em que a relação, finalmente, será absorvida na identidade final do 
Mesmo Espírito. Deste modo, Hegel situar-se-ia em (pretensa) continuidade 
com a escatologia joaquimita, cuja posteridade Henri de Lubac rastreou 
na modernidade. Como já se disse, este capítulo, em virtude da sua índole, 
pretendeu relacionar as duas Partes num plano hermenêutico amplo e criar 
uma ambiência de pensamento em torno da questão das «imagens de Deus». 
Apesar disso, a leitura não deixará de notar outros pontos de contacto e 
homologias concretas.

Fenomenologia e Teologia

A pergunta que preside a esta formulação — que não é só nossa, como 
se verá — é se a Fenomenologia, apesar do imenso alargamento que operou 
na noção de fenómeno, não se revela, depois de tudo, um espaço demasia-
do apertado para acolher todas as possibilidades de manifestação do ser.  
A questão pode ser colocada a partir de múltiplos âmbitos: ontológico, esté-
tico, hermenêutico-cultural, histórico, linguístico e também, evidentemente, 
religioso e teológico.

Neste último sentido, vemos alguns estudiosos da Fenomenologia — An-
gela Ales Bello, nomeadamente — sublinharem a evolução husserliana desde 
o famoso «ateísmo fenomenológico» das Investigações Lógicas até à «teleologia 
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do Espírito», aberta a um divino de tipo feuerbachiano, recorrente nos últimos 
escritos. Pense-se o que se pensar desta evolução, Husserl terminou a Quinta 
Meditação Cartesiana com uma referência directa a Agostinho, particularmente 
significativa: «Noli foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas»16. Estaria 
Husserl a sugerir uma orientação possível da Fenomenologia futura? Ora, 
se atendermos ao modo como a admonição foi prosseguida, pelo autor de 
De Doctrina christiana — e Husserl não o ignorava —, verificamos que na 
interioridade desenhada pela «pericorese das faculdades» (as tríades) se 
descobre uma transcendência que a consciência não põe. E em De Trinitate 
essa transcendência é ela própria Trindade. Será que este percurso confi-
guraria ainda um prolongamento admissível pelo pai da Fenomenologia? 
De modo nenhum. Diga-se, porém, que a possibilidade de Deus (não apenas 
como «objecto intencional») é uma questão presente nas últimas investigações 
de Husserl, contrariando o esforço que os defensores de uma pureza fenomeno-
lógica «incontaminada» e suspensa fazem por esquecer (ou ocultar) tais textos. 
Historicamente, sabemos que a Fenomenologia se constituiu como um pro-
jecto em aberto, tendo gerado muitos percursos de dissidência, a começar por 
Martin Heidegger e Maurice Merleau-Ponty: o primeiro deixando a «caixa da 
consciência» e voltando-se para o «ser-no-mundo», o segundo interessando- 
-se pelo invisível do visível. Como sublinham Jean-François Courtine, Stanislas 
Breton, Jean-Luc Marion, Emmanuel Lévinas, Michel Henry (ao contrário 
de Dominique Janicaud e outros), nessas «transgressões» residiu muita da 
sua fecundidade, visto que só dessa forma se podia atender à fenomenalidade 
«que se manifesta de muitos modos», que não apenas segundo a canónica 
exclusiva da consciência constituinte. Se assim fora, esta, em vez de lugar 
ontofânico da fenomenalidade erigir-se-ia finalmente em juiz das suas possibi-
lidades. Nega-se, por conseguinte, que a fenomenologia tenha de ficar muda 
diante do inaparente (Heidegger), de fenómenos saturados (Marion) ou ainda 
perante o fenómeno religioso (J.-L. Chrétien) e a Vida (M. Henry). Pode-se, 
legitimamente, demandar se a Fenomenologia, sem trair o seu propósito, ao 
seguir a correlação entre o aparecer e o que aparece, i.e., a fenomenalidade 
do fenómeno, não terá de se abrir ao excesso do aparecer. Caso contrário, 

16 Edmund huSSerl, Cartesianische Meditationen. Eine Einleitung in die Phänomenologie, § 64 
(Herausgegeben, eingeleitet un mit Registern versehen von Elisabeth Ströker), Félix Meiner 
Verlag, Hamburgo, 1995, p. 161: «Man muß erst die Welt durch  verlieren, um sie 
universaler Selbstbesinnung wiederzugewinnen. Noli foras ire, sagt Augustinus, in te redi, in 
interiore homine habitat veritas.» / «É preciso, portanto, começar por perder o mundo pela  
para o reencontrar na auto-reflexão universal. Noli foras ire, diz Agostinho, in te redi, in interiore 
homine habitat veritas [De Vera religione, 39, 72].» [Méditations Cartésiennes et Conférences de Paris, 
§ 64, prés., trad. et notes par M. de Launay, Paris, PUF, 1994, p. 208].
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urge perguntar se a consciência intencional, o Eu constituinte e o horizonte 
mundano, no terminus das sucessivas reduções, não podem tornar-se o leito 
de Procusto da fenomenalidade, amputando-a de uma auto-revelação mais 
originária. Será contraditório o pensamento de uma doação que, em vez de 
se deixar «reduzir», inverta a redução, reconduzindo a si o eu constituinte e 
o horizonte? Efectivamente, se a Fenomenologia recusar tais possibilidades 
— entre elas a de um Incondicionado poder intersectar a experiência huma-
na — não revelará com isso pressupostos gratuitos e inaceitáveis num saber 
que se pretendia deles isento? 

É sugestivo notar, de novo, a coincidência do vocabulário óptico da 
Fenomenologia, em particular a noção de evidência e o dar-se em pessoa, com 
a linguagem da revelação cristã e a das epifanias religiosas. No cerne da 
Fenomenologia encontramos, de facto, um jogo de luz e de sombra, de figu-
ra e de fundo, que só uma terceira instância parece capaz de discernir e de 
correlacionar, instância ultimamente analogável ao «paraíso perdido» de uma 
presença que a consciência anela. Sublinha S. Breton, a este propósito, que 
tal nostalgia e tensão constitutivas são comparáveis às da revelação religiosa, 
particularmente às da experiência cristã. E registando a afirmação de Ireneu 
de Lião — «Em Cristo, Deus revela-se escondendo-se e esconde-se revelando-se» —, 
assevera que é possível descrever a relação entre «Cristo» e «Deus» de modo 
radicalmente fenomenológico. Recuando ainda para outra lonjura, acrescenta 
que, derradeiramente, só uma interpretação ontológica da Trindade pode dar 
conta do desejo de relação e de presença (conciliar o esse in e o esse ad; o em-si 
e o para-si) que perpassa a consciência e todo o desejo de ver.

No mesmo sentido, neste percurso de alargamento da Fenomenologia e 
de relação desta com a Teologia, registámos uma interrogação de Jacques 
Derrida, enfaticamente dirigida a Heidegger — de se «a revelabilidade [não] 
será mais originária do que a revelação?». Abrir-se-ia, assim, uma possibilidade 
de coordenação positiva entre ambas, ao contrário da oposição estrita que, 
em dado momento, Heidegger chegara a propor entre a revelação (cristã, 
misteriosa) de Deus e a manifestação do ser (filosófica, pensável)? A pergunta 
de Derrida lança aparentemente uma ponte sobre o abismo que separava a 
revelação e a manifestação. Todavia, ao regredir para uma revelabilidade 
primordial, Derrida admite um movimento de recuo já presente em Heideg-
ger. De facto, no âmbito dos artigos que constituem Identidade e Diferença («O 
princípio de identidade» e «A constituição onto-teo-lógica da metafísica»), estigmati-
zando a ontoteologia ocidental e dando o famoso «passo atrás», encontramos 
a afirmação inequívoca de uma relacionalidade primordial (escopo que a 
Fenomenologia husserliana fora incapaz de cumprir). Assim, ao comentar 
o fragmento b 3, de Parménides — «O mesmo () é pensar () e ser 
().» — Heidegger regride um passo, descobrindo no seio do mesmo o 
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«Abismo» da relação originária entre o ser e o pensar. Tal co-pertença originária 
mostra que o mesmo já comporta em si alteridade. Eis, assim, uma espécie de 
trindade imemorial: mesmo, pensar e ser. A meditação de Heidegger revela o 
que Parménides parecia inviabilizar. E, finalmente, o «enigma da diferença» 
também interpretado em compasso ternário: a relação de «Tempo» e «Ser» 
como «Ereignis». Eis o «Acontecimento» que transforma a teologia em teio-
logia. Assim, por via do Ereignis, um pensamento que se descobrira a-teu e 
iconoclasta do Deus-Ente Supremo dos filósofos, revela-se «mais próximo do 
Deus divino», desse que «nos pode ainda salvar» e que «fulgura na dimensão do ser». 
E eis pois que, no âmbito de uma promissora «fenomenologia do inaparente» e 
de uma simbólica relacional, «retorna o deus» e «retorna o religioso». Que Deus 
e que religioso? A resposta é problemática, mas Gianni Vattimo prossegue, 
sem titubear: a Trindade, a relação, porque «o Deus trinitário não é alguém que 
nos convide a um regresso ao fundamento no sentido metafísico do termo»17. Pelo con-
trário, é a recuperação secular de uma fragilidade ínsita no estar em relação 
— uma ontologia débil18 — antecipada nas afirmações cristãs do Deus- 
e da  do Verbo — indicativos que Heidegger, contudo, ignorou por 
completo. Eis que, longe da soberania da substância, o pensamento contem-
porâneo parece reclamar uma ontologia relacional de categorias fracas. No 
mesmo sentido vai o voto de Jean-Luc Marion, em L’idole et la distance, para 
nós programática, de que «o jogo trinitário assuma antecipadamente todas as nossas 
desolações, inclusive as da metafísica». Quer dizer, o autor sugeria que, depois 
da crítica heideggeriana à ontoteologia ocidental e ao conúbio espúrio entre 
«Deus» e «Ser», que teria «entificado» aquele e esquecido este, a Trindade é a 
figura por onde pode não só «retornar o religioso» (como sugerira Gianni 
Vattimo), como advir um novo pensamento do divino e uma nova ontologia, 
triádica e trinitária. E nesta, a categoria que o pensamento oficial considerou 
a mais afastada da substância (a relação, ens minimum) acaba por recuperar 
a primazia que a confissão trinitária sempre lhe reconheceu.

Deste modo, seguindo a via longa — a propileia dirá se muito ou pouco 
«trilhada pelos mortais» —, apresentámos um percurso apenas, mas elucida-
tivo, de como a hermenêutica contemporânea recupera uma das categorias 
mais obliteradas do pensamento ocidental, a relação, e uma das suas mais 
estimulantes figuras de Deus, a Trindade.

17 Gianni vattiMo, «O rasto do rasto», in Jacques derrida, Gianni vattiMo, La religion. 
Séminaire de Capri, 1994, Paris, Seuil / Éditions Laterza, 1996 [A Religião, trad. port. de M. 
Serras Pereira, Lisboa, Relógio D’Água, 1997, p. 108].
18 A expressão de Gianni Vattimo constitui igualmente crítica às ontologias fortes, assentes 
nas categorias «duras» (a substância, a quantidade), caucionadoras de «violência» e até de 
«identidades assassinas», como as designa Amin Malouf.
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«Como se víssemos o invisível»

Acabámos de referir o «retorno do religioso» e o «Advento de um deus 
mais divino», tal como foram sugeridos por Heidegger. Tal orientação para 
uma ontologia do sagrado (v.g., na simbólica em torno do Geviert cósmico) 
apontava para a revalorização de outras formas de conhecimento, que não 
a razão conceptual, nomeadamente o conhecimento poético e simbólico. Assim, 
recolhendo esta orientação e também para averiguar a justeza da crítica de  
M. Henry a M. Heidegger — este, apesar do seu entendimento de verdade 
como desvelamento e da recondução do pensar a uma relação primordial 
(Ereignis), teria operado uma oclusão mundana da fenomenologia muito mais 
refinada e subtil que a de Husserl — investigámos o significado, a importância 
e também os limites do conhecimento simbólico.

Em primeiro lugar, importava reconhecer a dimensão simbólica como 
uma dimensão antropológica originária e irredutível. O homem é um ser 
essencialmente simbólico — animal symbolicum: é a tese de Ernst Cassirer 
visando, no mesmo movimento, destronar a clássica e rígida definição do 
homo animal rationale que, na sua leitura, conduziu a antropologia para um 
bloqueio substancialista. Nesta tese, para a qual convoca uma erudição 
arrasadora, desde a Filosofia antiga às modernas teorias matemáticas, fí-
sicas e biológicas, Cassirer será acompanhado por muitos outros autores 
contemporâneos, provenientes das mais diversas regiões epistemológicas,  
a grande maioria deles reunidos, mas não exclusivamente, no âmbito do 
Círculo Eranos e dos Cahiers Internationaux du Symbolisme — dois espaços que 
muito se bateram pela recuperação da dimensão simbólica e imaginal contra o 
predomínio epistemológico do conceito, da lei e do facto. Nesta linha, o século 
XX, invertendo séculos de repressão de «la folle du logis», afirmou-se como 
um século da «redescoberta da simbólica» e da «imaginação criadora». Não 
se justificando trazer para esta Introdução a plêiade de autores que travaram 
essa luta e nos ajudaram a tematizar a questão, permitimo-nos sublinhar, 
além de E. Cassirer, os contributos decisivos de Gilbert Durand, de Mircea 
Eliade e de Paul Ricoeur, em torno da afirmação de que onde a linguagem 
humana mais manifesta a sua capacidade e aptidão para trazer o ser à presença 
é no domínio do simbólico. Nesta perspectiva, a dimensão simbólica é uma 
modalidade transcendental de ser, espaço de eclosão de mais sentido e de 
abertura do ser à transcendência. Nas simbólicas da humanidade manifesta-
se um «excesso» e uma exuberância que as métricas dos esquematismos 
mentais não colhem. Nas clareiras que o símbolo abre no ser, desvela-se 
um «algo mais», um Sem-Nome que se dá simultaneamente como presença e 
como ausência: o símbolo é cifra de um mistério. Tem, pois, valor ontológico, 
afirma Raymond Abelio — quer dizer, constitui uma ontofania e não apenas 
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uma representação da realidade. Importa, por conseguinte, constituir uma 
ontologia simbólica — Georges Gusdorf prefere dizer uma ontologie vécue —, 
que será necessariamente relacional. O símbolo, qual nó antropológico por ex-
celência, coloca-nos assim no coração do debate filosófico dos nossos dias, sustenta 
Yves Labbé. E, na mesma toada, assere Paul Ricoeur segundo a conhecida 
sentença: «O símbolo dá que pensar». 

Nem todos chegarão à exigência de uma ontologia do símbolo. Mas a verdade 
é que, além da Filosofia, da Antropologia, da Sociologia, da Psicanálise, da 
História e da Fenomenologia das Religiões e da Espiritualidade, da Episte-
mologia e da Simbologia, etc., a dimensão simbólica e imaginal surge hoje 
recuperada também em âmbito propriamente teológico, de onde tinha sido 
proscrita, reconhecem Jean Ladrière e Stanislas Breton. De facto, entre as 
linguagens humanas disponíveis, o símbolo aparece como o melhor mediador 
com o sagrado. No auge da hierofania, o sagrado e o ser co-implicam-se: «a 
manifestação do sagrado funda ontologicamente o mundo» afirma M. Eliade, sugerin-
do uma convergência da Ontologia e da Teologia (longe da querela ontoteo-
lógica) numa Simbólica. Deste modo, por via do que alguns chamam «redenção 
do imaginal» na Teologia, veio para o centro da reflexão a possibilidade de 
coordenar positivamente a simbologia, a ontologia e a transcendência. Temos, 
pois, desenhado, um espaço ternário, que se repercutirá nalguns pensadores 
como exigência de uma ontologia «triádica e trinitária» (Michele Sciacca).  
É essa eclosão de mais sentido que o símbolo efectua transfigurando a matéria, 
que Jean-Luc Marion persegue, não só em âmbito teológico como também 
estético, com o seu projecto de uma «fenomenologia saturada».

Do «fenómeno saturado» — O excesso de doação

A moderna filosofia dos limites, cuja expressão acabada são a crítica kan-
tiana e a fenomenologia husserliana, pretende ter determinado as fronteiras 
a partir das quais já nenhum fenómeno é possível. É esta pretensão que a 
«fenomenologia saturada» de Jean-Luc Marion vem não só questionar, mas 
deitar por terra. O autor de Le phénomène saturé começa por mostrar o círculo 
em que a crítica kantiana e husserliana se movem. Não é possível afirmar 
que um qualquer fenómeno é possível ou impossível sem se ter esclarecido, 
antecipadamente, o próprio fenómeno da possibilidade. É em torno da de-
terminação de «o que é possível» que tudo se joga. Ora, determinando que a 
possibilidade de algo aparecer depende do acordo com as condições formais 
da experiência, Kant quis matar à partida a possibilidade como tal, decretando 
que o que não se adequar ao «poder de conhecer» não pode aparecer. Tal 
posição gratuita constitui um golpe de estado no «direito ao aparecer», pois 
a «possibilidade de aparecer nunca pertence ao que aparece»: é preciso procurá-la 
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alhures, na fenomenalidade do fenómeno, e não no fenómeno constituído. 
É nesta orientação decisiva que assentará a possibilidade de um «fenómeno 
saturado». Husserl, é verdade, superou Kant, invocando uma «fenomenalidade 
sem condições». Mas esta pretensão carece de razões que Husserl não dá nem 
pode dar. A intuição doadora não permite falar de uma «fenomenalidade sem 
condições» porque a própria intuição permanece nele, Husserl, condicionada 
pelos limites do Eu constituinte e pela redução a um horizonte. É uma intuição 
sob o signo da penúria. Seria preciso admitir, ao invés, a possibilidade de 
uma doação intuitiva que alterasse as condições: que invertesse a necessidade 
de um horizonte, extravasando-o; que reconduzisse a si o Eu constituinte, 
em vez de nele se reduzir. É neste ponto que o autor de L’idole et la distance 
decide questionar sistematicamente os limites da filosofia kantiana. Fá-lo, 
seguindo em primeiro lugar por uma via negativa e propondo uma definição 
de «fenómeno saturado» — «não-objectivável [invisable], segundo a quantidade, 
insuportável segundo a qualidade, absoluto segundo a relação e inobservável segundo a 
modalidade» — que, depois, confirma, ponto por ponto, numa crítica rigorosa 
às categorias kantianas do entendimento. Resulta daí que o «fenómeno sa-
turado» diz uma abundância de dado intuitivo, um excesso de visibilidade: 
o olhar nem pode deixar de o ver, nem pode considerá-lo objecto. «Há o olho 
para o ver, mas não [há olho] para o esguardar.» A exuberância que tal saturação 
comporta inverte o sentido comum da fenomenologia, de tal forma que o 
sujeito constituinte fica constituído como testemunho do excesso de doação. 
A «ideia estética», em Kant, operava essa saturação, mas o seu autor não deu 
seguimento a essa possibilidade. No ícone, porém, encontra-se um exemplo 
privilegiado de «fenómeno saturado»: no excesso de doação que nele se dá a 
ver, o ícone é o sujeito da sua própria manifestação, sentido que Nicolai 
Greschny assevera por inteiro ao apresentar o famoso Ícone da Trindade, 
de André Rublev: «Chamaremos revelação aqui a esta aparição puramente de si e 
a partir de si, que não submete a sua possibilidade a nenhuma determinação prévia.  
E – insistimos – trata-se, pura e simplesmente, do fenómeno tomado na sua plena acep-
ção. (...) Reconhecer os fenómenos saturados equivale a repensar seriamente “aliquid 
quo maius cogitari nequit” – seriamente, quer dizer, como uma última possibilidade 
da fenomenologia.»19

Para uma «Fenomenologia radical da Vida»

Se Michel Henry reconhece a justeza das críticas de Jean-Luc Marion a 
Kant e a Husserl, a sua orientação seguirá por outra via: a de uma Fenomeno-

19 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», in Phénoménologie et théologie, Paris, Éditions 
Critherion, 1992, pp. 124. 127.128
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logia radical da Vida. Podemos dizer que esta é a ideia mestra e o fio condutor 
de toda a sua filosofia, desde a primeira obra, em 1963, L’essence de la mani-
festation, onde concluiu que a passividade (e não a consciência intencional) é a 
essência da manifestação. A orientação está dada e as sucessivas investigações 
do autor (v.g., Phénoménologie matérielle; C’est moi la Vérité. La philosophie du 
christianisme; Incarnation. Une philosophie de la chair; Paroles du Christ, entre ou-
tras) prosseguirão o mesmo rumo, acentuando outrossim o rigor na atenção 
à fenomenalidade do fenómeno, ao ponto de considerar necessário inverter 
a Fenomenologia por dentro.

A primeira evidência da consciência é a de que há manifestação de ser. 
Ao darmo-nos conta, uma ontofania está já sempre in actu exercito. Tal in-
viabiliza a redução do ser às suas manifestações históricas, mundanas, bem 
como ao horizonte transcendental da consciência e à sua intencionalidade 
constituinte, enquanto poderes de evidenciação. Importa, pois, que, aquém do 
fenómeno e da consciência, atendamos à fenomenalidade do fenómeno, ao 
aparecer do que aparece, porque aí se manifestam possibilidades originárias 
de revelação. Heidegger quis fugir às aporias do idealismo transcendental 
e erradicar noções como «consciência», «subjectividade» e «interioridade», 
recuando para o poder de desocultação e de verdade () patente no 
mundo. Mas com isso ficou ele próprio preso ao  grego, que indica 
o brilho do ser, a sua fulguração, mas é incapaz de lhe conferir existência.  
A sua ontologia fenomenológica descreve a desocultação, mas não é esta que 
cria a fenomenalidade do fenómeno. Heidegger esqueceu a Vida como po-
der de auto-revelação. Nele, a verdade é afirmada, mas nada se diz sobre 
a sua essência. Paradoxalmente, o «mundo» da fenomenologia, inclusive o 
da ontologia fenomenológica, é um lugar de penúria e indigência, porque 
«modos essenciais de aparecer» foram excluídos a priori, configurando um «deslize 
fraudulento» de uma investigação que se queria rigorosa.

A pergunta essencial a fazer à Fenomenologia é esta: se a intencionalidade 
da consciência tudo revela o que é que revela a consciência a si própria?  
A resposta a esta pergunta obriga a Fenomenologia a levar a sério o dito «Noli 
foras ire...» e a transcender-se. E o que ela revela no mais fundo da consciência 
é a presença de uma dimensão impressional ou patética. Tal passividade radical, 
tal poder auto-impressionante nada deve ao mundo nem ao aparecer do mundo, 
onde reina a separação entre o ver e o visto, entre a luz e aquilo que a luz 
ilumina. A «afectividade é a essência originária da revelação, a auto-afecção fenomeno-
lógica do ser e o seu primeiro surgimento.» Mas, de onde é dada à consciência tal 
impressionalidade radical? A fenomenologia não soube responder. Esse poder 
de manifestação não vem nem do mundo, nem do eu, mas de um pathos origi-
nário, a Vida fenomenológica radical, enquanto poder de dar a ver. Segundo 
Michel Henry, nenhuma impressão se determina a si mesma — «não me dei a 
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mim mesmo nesta condição de me vivenciar» —, nenhuma tem o poder de se fundar 
a si mesma como poder impressional, todas elas são dadas num poder de auto- 
-revelação arquioriginário: a Vida. A Vida real, concreta, invisível, presente em 
todo o vivente. Husserl não pôde chegar até aqui, limitando-se a intencionar 
o  da vida, i.e., onde ela está ausente. A auto-revelação da Vida, em si 
e a partir de si, antes da intencionalidade e do horizonte do mundo, requer a 
inversão da fenomenologia. Tal dimensão patética originária fora vislumbrada 
por Descartes, nas Meditações Metafísicas, ao afirmar «at certe videre videor». De 
facto, nesta cogitatio encontra-se uma auto-revelação anterior ao cogito que o 
pai da Fenomenologia ignorou, afirma o autor de C’est moi la Vérité.

Ora, é nas afirmações centrais do cristianismo, nomeadamente na identifi-
cação entre Verdade e Vida feita por João, que a Fenomenologia reconhece 
a sua «matéria fenomenológica adequada». A orientação radical que ela própria 
descobriu em si está aí antecipada. Note-se: não se passa probatoriamente da 
fenomenologia para o cristianismo; Michel Henry não pretende demonstrar a 
inversão da Fenomenologia com os textos de São João, mas apenas verificar 
que, na orientação para a Vida como pathos primordial, a Fenomenologia 
deve reconhecer, de facto — se não, uma filosofia que se pretendia isenta 
de quaisquer pressupostos entraria em contradição —, nas afirmações do 
cristianismo sobre a Vida, o preenchimento efectivo, e até excedido, das 
suas exigências fenomenológicas. Não seria honesto ignorar que as afirmações 
centrais da experiência cristã (a relação fenomenológica do Pai com o Verbo) 
apresentam aquilo a que a Fenomenologia mais intimamente aspira: a Vida 
como auto-revelação absoluta. O filósofo que encontra tais afirmações apenas 
verifica a efectivação da inversão da fenomenologia e não pode ignorar esse 
facto. Não por razões históricas, mas porque elas intersectam de forma radical 
o seu mesmo objecto. Importa que nos detenhamos nesta questão, porque ela 
concerne não apenas à «fenomenologia do cristianismo» de C’est moi la Vérité, 
mas respeita também à natureza do nosso trabalho. Não há no pensamento 
de M. Henry nem uma naturalizante do mistério, nem, ao invés, uma 
deriva teologizante da filosofia fenomenológica. Nem a invocação de textos da 
tradição confessante e da experiência cristã tornam um pensar teológico, nem 
a Trindade é da ordem do misterioso, mas da índole do mysterium (celebração da 
vida) radicalmente fenomenológico, porque é da essência da Vida manifestar-se, 
brilhar, aparecer — «kai. to. fw/j evn th/| skoti,a| fai,nei» / «a luz brilha nas trevas».  
É neste sentido que o cristianismo é uma Fenomenologia radical da Vida. Não 
é a Fenomenologia que lhe outorga esse carácter, como uma esmola: é essa a 
sua natureza íntima, a partir da auto-revelação da Vida. A esta «Vida absoluta» 
ou à «Vida fenomenológica absoluta» o cristianismo chama Deus-Trindade.  
«A interioridade recíproca do Pai com o Filho — a autogeração da Vida enquanto 
geração do Primeiro Vivente — é fenomenológica por essência». Deus é Vida 
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Arquipassiva, Vida absoluta que se auto-frui e auto-revela, enlaçando no seu 
abraço patético originário todos os viventes. Esta Vida é a Vida do Pai e do Filho: 
«o Deus trinitário do cristianismo é o Deus real que vive em cada Si vivo.»

«As intuições fenomenológicas da Vida e da teologia joânica coincidem: 
no reconhecimento de um comum pressuposto que já não é o pressuposto do pensamento. 
Antes do pensamento, antes pois da fenomenologia e antes da teologia (e 
da filosofia ou de qualquer outra disciplina teórica), uma Revelação está 
actuante, a qual nada lhes deve, e que todas elas igualmente supõem. Antes 
do pensamento, antes da abertura do mundo e do desenvolvimento da sua 
inteligibilidade fulgura a Arqui-Inteligibilidade da Vida absoluta, a parusia 
do Verbo com a qual ele se abraça. (...) É a embriaguez sem limites da Vida, 
o Arquigozo do seu amor eterno, no seu Verbo, o seu Espírito que nos sub-
merge.»20 Eis que por via de uma Fenomenologia radical da Vida se constitui 
uma Fenomenologia trinitária.

II
Ser, Relação, Trindade

Tendo já apresentado, no início da sinopse temática, as relações da Pri-
meira Parte com a Segunda, apresentemos agora esta começando pelo centro.  
O âmago encontra-se nos Capítulos V e VI: «A Pessoa no horizonte de uma onto-
logia relacional; «Trindade e amor: “Immo vero vides Trinitatem si caritatem vi-
des”». Com efeito, a interpretação ontológica da Trindade (communio caritatis), 
para que a obra homónima do Bispo de Hipona aponta, é o centro e o cume 
da nossa tese, donde tudo parte e para onde tudo converge. Mas a afirmação 
agostiniana da existência de relações essenciais («pessoas») em Deus — que 
logo ao primeiro contacto nos cativou —, se gerou a releitura amplificante 
no âmbito do pensamento fenomenológico contemporâneo que acabámos de 
antecipar, gerou igualmente um movimento de recuo, anatréptico. Importava 
averiguar também como é que, de uma situação de «fenómeno mínimo» e in-
significante, a relação viera a adquirir tamanha gravidade teológica e filosófica. 
Assim se respondia igualmente, in obliquo, a certas acusações do pensamento 
contemporâneo, já que nem tudo, no destino histórico da filosofia ocidental,  
é coberto pelo barrete ontoteológico — no Santo dos santos da confissão trini-
tária o primado é da relação, não da equação Deus=Ipsum esse. 

20 Michel henry, Incarnation. Une philosophie de la chair, Paris, Seuil, 2000, pp. 364.374 [Encar-
nação. Uma Filosofia da Carne, (trad. port. de F. Martins / M. Costa Freitas), Lisboa, Círculo 
de Leitores, 2001, pp. 279.286].
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Começámos, então, por analisar e problematizar a doutrina aristotélica 
das categorias, verificando o lugar deficitário que, por comparação com a 
substância, a categoria da relação ocupa na metafísica do Estagirita, o que 
acaba por ter repercussões na sua concepção de um divino auto-referencial: 
pensamento que se pensa a si próprio. A experiência cristã, porém, mais como 
prática de relação que como teoria, pelo contrário, trouxe para o centro 
uma simbólica do divino totalmente diferente: Deus está em relação porque 
é relação de relações («pessoas»).

Podemos dizer que estavam criadas as condições para o vertiginoso e, 
por vezes, violento conflito de interpretações que estalará, mais tarde, entre 
a confissão trinitária e o arianismo, e do qual os protagonistas serão os Ca-
padócios, no séc. IV, ainda que o debate com o modalismo comece no séc. II. 
Do recontro resultará o reconhecimento de que a linguagem da relação é a 
mais apta para exprimir a realidade trinitária, já que as relações dizem as 
Pessoas, em Deus. Em linguagem filosófica, diremos que se operou uma alte-
ração decisiva na concepção do divino: a substância uniformizante dá lugar 
ao primado da relação que distingue e unifica. É ainda no arco deste debate 
exemplar, por vezes desproporcionado, que se situa a obra De Trinitate, do 
Bispo de Hipona. 

Agostinho, contudo, não começa por aí, mas por uma averiguação do 
valor dos símbolos e das figuras angélicas presentes nas teofanias bíblicas, 
investigação que se estende pelos primeiros quatro livros. Só depois, a par-
tir do livro V, tentará articular especulativamente as noções de substância 
e de relação. A noção de Pessoa como síntese de ambas (livro VII) acabará 
por se lhe revelar recheada de dificuldades, quase o remetendo ao mutismo. 
É nas aporias, porém, que mais se afina um pensamento. Aprofundando uma 
e outra vez o significado essencial das pessoas, na Trindade, socorrendo-se da 
analogia especular das tríades da alma, Agostinho é conduzido, finalmente, 
para uma ontologia do amor e da comunhão expressa na figura relacional por 
antonomásia (vinculum caritatis), na Trindade: o Espírito Santo. E assim, no 
âmbito de uma Fenomenologia radical da Vida trinitária, que De Trinitate 
exemplifica, retoma-se, outra vez, a intencionalidade relacional presente  
na Parte I. Fixadas assim as relações cardeais, encetemos a apresentação 
sucinta de cada capítulo.

Substância e relação: a posição aristotélica

Tendo em contraluz a revalorização ontológica da relação operada pelo 
pensamento contemporâneo, seguindo agora uma via retroversa, importava 
averiguar se e em que condições a categoria da relação fora reduzida a um 
lugar ontologicamente tão deficiente, a uma realidade ténue, quase a tender 
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para o não-ser. A isto responde o primeiro capítulo da Parte II, «Substância 
e relação: a posição aristotélica». Com efeito, seguindo pacientemente o fio dos 
textos aristotélicos atinentes à questão, procuramos determinar o mais exac-
tamente possível, no quadro aristotélico das categorias, quer o significado 
da relação () quer o modo como esta se articula com a substância 
(). Daqui resulta a verificação de uma lógica categorial binária, es-
truturada na relação de oposição substância – acidentes. E ainda que estes 
sempre se refiram logicamente àquela (os acidentes são da substância), no 
plano metafísico a substância prevalece ontologicamente sobre os acidentes, 
desequilíbrio que se acentua sempre que o  é o outro termo de com-
paração. Evidentemente, não era um juízo sobre o pensamento de Aristóteles 
que nos interessava, mas tão-só legitimar com a nossa própria leitura uma 
afirmação tantas vezes colhida em segunda mão. E o que verificámos foi isto: 
em si mesmo, o facto de Aristóteles ter tematizado logicamente a relação 
teve uma importância decisiva para o seu ulterior aproveitamento, mesmo 
se a sua concepção metafísica está em continuidade com o quadro geral do 
pensamento grego, proclive a uma ontologia fracturada entre Uno e Múltiplo 
(apesar dos esforços relacionais de Platão que, pretensamente, até teria intuído 
a Trindade). Esta é uma das questões melindrosas, em Aristóteles, como se 
sabe, pois a Filosofia Primeira, ciência do ser enquanto ser () tende 
para uma visão unificada da realidade. Mas a diferenciação das substâncias 
vai ao arrepio desta possibilidade. Com efeito, para além da Lógica, também 
no âmbito da Física (), que trata da substância sensível (), 
quer corruptível () quer eterna (), fará sentido falar de rela-
ção (topológica, cinética, biológica, meteorológica, aritmética, etc.). Mas a 
substância eterna (), imóvel () e separada ()21, 
Motor Imóvel e Acto Puro, da qual a ciência é a Teologia, escapa a qualquer 
relação, determinando a concepção de um  deus () solitário, sem 
diferenciações íntimas nem relações com o . Numa palavra, a relação 
entre o saber do que aparece (os fenómenos) e a teologia encontra, em Aristóte-
les, uma expressão divorciada que se repercute noutros planos. Outra seria 
a orientação da ontologia inspirada na experiência cristã.

Experiência cristã da relação

A experiência cristã nascente não veio competir com a filosofia por uma 
determinada visão especulativa da realidade. Ela compreende-se no âmbito 
de um Acontecimento () e de uma relação directa com a vida, as palavras, 

21 Metafísica, , 1069 a 34; 1073 a 4: «(...)  (...).»
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os sinais, as acções, a morte e a ressurreição de um homem concreto, Jesus 
de Nazaré — e não a partir de qualquer especulação sobre a natureza do 
real. Cristo, por outro lado, jamais se afirmou uma espécie de herói solitário 
frente ao destino. Em tudo o que dizia e fazia, sempre afirmou uma relação 
que o envolvia a si, a Alguém maior do que ele e a Outro que havia de vir. A sua 
acção — nos milagres, nos ensinamentos, na oração, mas também nos gestos 
mais simples — encontrava-se suspensa de uma íntima comunhão com o seu 
Abba. De tal modo que o próprio Jesus afirma uma relação fenomenológica 
radical, simbiótica, entre si e o Pai: «Quem me vê, vê o Pai» / «o` e`wrakw.j evme. 
e`w,raken to.n pate,ra» (Jo 14, 9).

A experiência cristã da relação arranca da certeza de ter sido enlaçado 
gratuitamente pela Vida que abraça o Pai e o Verbo — «Nele era a Vida (zwh.) 
e a Vida era a luz dos homens (fw/j tw/n avnqrw,pwn)» — e constituído testemu-
nha dessa relação: «nós vimos a sua glória (evqeasa,meqa th.n do,xan auvtou)». No 
chamado discurso de despedida, no Evangelho de João (15, 15), o próprio Jesus 
inclui os discípulos nessa relação de Vida e de Amor — «Já não vos chamo servos 
(«dou,louj»), mas amigos («fi,louj») porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu 
Pai» — determinando assim a orientação agápica e relacional da experiência 
cristã. Podemos afirmar que a experiência cristã começa por ser uma ontologia 
de amor vivido, um modo de vida em relação e diferenciação radicais.

Tal experiência, porém, não se dá fora da Palavra — «no princípio era o Verbo 
(evn avrch/| h=n o` lo,goj)» — que determina o próprio anúncio: «Ide e baptizai em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.» Não se pode afirmar, portanto, que 
o kerigma cristão fosse tão-só um grito, a pura expressão de uma experiência 
interior do Ressuscitado. É de facto uma experiência existencial radical, 
mas inextricáveis dela surgem as primitivas fórmulas de fé trinitariamente 
estruturadas. Não é, pois, verdade que a confissão trinitária não se enraíze na 
acção de Jesus, na fé e na prática das comunidades primitivas, e manifeste, 
ao invés, uma influência estranha, uma «contaminação helenística» da ex-
periência cristã. Tal ideia, que fez furor entre a teologia liberal do séc. XIX, 
não resiste hoje a um estudo sério.

Também o fenómeno da multiplicidade de línguas (de fogo e faladas) presente 
na intensa experiência de Pentecostes manifesta simbolicamente o sentido 
de uma universalização, unificação e diferenciação, sinal de um tempo novo, 
cumprindo assim a promessa de Jesus: Outro havia de vir. Mas essa abertura 
ao futuro não significa uma ruptura com a história anterior. Nesse sentido, no 
imediato discurso de Pedro, começam a ser reinterpretadas as Escrituras do 
Antigo Testamento: a criação, a aliança, o profetismo e demais intervenções 
históricas, no cume das quais se encontra a fé na Encarnação do Verbo de 
Deus — «O Verbo fez-se carne e habitou entre nós» / «kai. o` lo,goj sa.rx evge,neto 
kai. evskh,nwsen evn h`mi/n» (Jo 1, 14) — e na Ressurreição de Jesus. A fé num 
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Deus trino assevera que a generosidade e a bondade são constitutivas da 
vida íntima de Deus. A experiência cristã não tem medo de afirmar que o 
amor gratuito e dadivoso da diferença, não a inveja nem um  carente, é 
a essência do divino. Deus é amor («o` qeo.j avga,ph evsti,n» / «Deus caritas est»), 
quer dizer: comunhão de pessoas, communio caritatis. Esta fé num Deus tri-
no constituiu uma «revolução no ser», no sentido em que impossibilitou na 
raiz uma visão solitária do divino e determinou uma nova compreensão da 
realidade. A partir da visão trinitária de Deus, a unidade e a pluralidade,  
a identidade e a diferença, a ipseidade e a alteridade são igualmente originá-
rias, de igual ordem, igualmente importantes, em Deus e em todas as regiões 
de realidade. É este o paradigma de uma ontologia capaz de responder a todas 
as tentações: modalistas ou arianas, monistas ou maniqueias, identitárias ou 
pulverizantes — como nas recentes ideologias da diferença.

Da unidade e da diferença — Modalismo, Arianismo e Trindade

Uma das questões filosóficas mais presentes no pensamento ocidental — se 
não mesmo a questão filosófica do pensar enquanto tal — expressa-se em ter-
mos da relação entre o Uno e o Múltiplo. E se este «tormento dos filósofos» se 
concentrou, historicamente, em diversos domínios do pensamento e da acção 
humana — cosmologia, ontologia, lógica, epistemologia, ciência, ética, política, 
direito — é legítimo admitir que onde ela encontrou expressão mais polémica 
foi em torno da determinação da natureza de Deus. As soluções filosóficas 
para este problema têm oscilado, pendularmente, entre o maniqueísmo, e suas 
metamorfoses, e o monismo — o politeísmo e o henoteísmo podem conside-
rar-se expressões de monismo. Mas o dualismo e o monismo são soluções 
fáceis que, de um modo ou de outro, elidem a questão decisiva da relação 
Uno-Múltiplo. A ontologia clássica, como se sabe, encontrou uma solução na 
doutrina da analogia do ser, afirmando a convertibilidade dos transcendentais 
— unum, bonum, verum — no horizonte de uma ontologia da Beleza — pulchrum. 
Mas, paradoxalmente, quando tematiza a relação enquanto tal, deixa-a em lugar 
secundário, mero fenómeno de acompanhamento da substância.

Afirmámos no início que uma das razões mais decisivas da nossa investigação 
era lutar contra o maniqueísmo. Sim, podemos dizer que filosofamos para não 
nos tornar maniqueus. Amar a sabedoria é uma forma de resistir ao maniqueís-
mo, nossa constante tentação. E só uma ontologia trinitária, intersectando e 
baralhando a lógica e os esquemas monistas e maniqueístas, afirmando um 
Deus onde a identidade (uno) e a diferença (trino) têm a mesma relevância 
ontológica, é capaz de responder não só ao desejo de unidade, mas, no mesmo 
movimento, corrigir as tendências hegemónicas, totalitárias de tal desejo. Neste 
sentido, e para lá da questão pessoal, reconhecíamos que o paradigma trinitário e 
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relacional é uma instância crítica quer do maniqueísmo pessimista e desesperado, 
onde o mundo não tem salvação, quer dos projectos filosóficos, políticos, sociais, 
culturais e até económicos com tentações identitárias e homogeneizantes que, em 
nome de uma identidade «global» abstracta, pensada, se tornam profundamente 
violentos para com as singularidades. Ora, assumir ontologicamente o paradigma 
trinitário é, por um lado, rejeitar o carácter principial da violência, da luta e da 
guerra como esquema de relação e afirmar a igual legitimidade dos paradigmas 
simbióticos e relacionais e, por outro, recusar uma lógica dualista e fatalista do 
poder — ou dominas ou és dominado — que tantas vezes se legitimou à sombra 
de uma certa imagem de Deus: «Que haja apenas um soberano!»22

Ora, ontologicamente, é este o pano de fundo do conflito desmesurado 
entre o arianismo, o modalismo e, no meio, no fio da navalha, o monoteísmo 
trinitário, que vai subindo, em crescendo, desde o séc. II ao séc. IV, quando 
um obscuro sacerdote alexandrino, Ário, levanta a questão: «Será que Deus 
pode ter um filho?» Esta pergunta simples desencadeia um debate exemplar, de 
cujas consequências ainda hoje vivemos. E  não podendo antecipar de todo 
o que no trabalho se explanará, desenhemos apenas os contornos.

Os primeiros cristãos, apesar de no baptismo se sentirem imersos na vida 
íntima do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nem por isso abandonaram o 
«Único» de Israel, a quem Jesus orava e chamava Deus e seu Pai. Esta imbri-
cação, contudo, fez com que, face aos perigos do politeísmo a que a confissão 
trinitária poderia dar azo, tenha havido uma espécie de recuo interpretativo, 
no séc. II, visando salvaguardar a pureza de um Deus único e uno. Nasce assim 
o chamado monarquianismo modalista ou sabelianismo (Noeto, Práxeas, 
Sabélio) afirmando uma única substância de Deus, da qual o Pai, o Filho e 
o Espírito seriam tão-só «modos» — diríamos hoje: «expressões plásticas». 
Uma tendência judaizante quanto à concepção de Deus conseguira absorver a 
originalidade trinitária cristã. Em resposta, os cristãos de Antioquia e, depois, 
Tertuliano esforçam-se por tornar compreensível a realidade que confessa-
vam e viviam: a Trindade. Neste esforço contra o modalismo nasce a fórmula 
«una essentia vel substantia et tres personae» que, aparentemente, solucionou o 
problema, apesar de a ideia de «personae» / «máscaras», ser considerada por 
alguns uma concessão ao modalismo. Tal possibilidade manteve-se latente, 
mas explode quando Ário acusa o seu Bispo, Alexandre de Alexandria, de 
tendências modalistas. Ário, com efeito, afirmava que Deus não pode ser 
Pai. Um Deus inengendrado, eterno, perfeito, imutável e impassível, não 
pode gerar, não pode diferenciar-se interiormente. Segundo este «catarismo 

22 ariStóteleS, Metafísica, , 1076 a, 3-4: «» 
/ «Non bonum pluralitas principatuum. Unus ergo princeps.»



Introdução  • 53

teológico», o Filho é necessariamente uma criatura que veio a ser do nada, ex 
nihilo, pela vontade de Deus. Está ateado o rastilho. O primeiro momento 
deste conflito será protagonizado por Ário e Atanásio, em bases escriturísticas 
e penderá para um lado ou para o outro conforme os humores da política 
imperial — o Imperador vê no arianismo e na soberania de «um só» um aliado 
político. A segunda geração, já depois da «paz» de Niceia, em 325, onde o 
Filho foi declarado consubstancial () ao Pai, será protagonizada 
pelos Capadócios e uma plêiade de antinicenos — exemplificaremos com o 
debate entre Eunómio de Cízico e Basílio de Cesareia — e far-se-á em bases 
mais filosóficas, assumindo lugar de relevo no debate a dialéctica e a lógica 
categorial aristotélicas, especialmente a doutrina da relação — as quais, 
durante os primeiros séculos, tinham sido violentamente zurzidas pelos 
autores cristãos (v.g., Tertuliano, Taciano, Ireneu de Lião e muitos outros, 
como veremos). A afirmação recorrente sublinhava que a lógica silogística e 
a vã dialéctica não só eram incapazes de explicar a natureza de Deus, como 
tentá-lo seria uma blasfémia.

Eunómio de Cízico, porém, é um cristão fervoroso e um homem muito 
bem preparado na filosofia aristotélica. Há nele uma «intuição místi-
ca» da substância divina como «não-gerada», «absoluta» e «separada»,  
a partir da qual deduz todo o sistema, obrigando-o a negar a realidade da 
Trindade. Eunómio apresenta uma tese fundamental e um dilema: a) de 
Deus nada se pode predicar acidentalmente; b) um predicado refere-se 
ou a uma substância ou a um acidente. Assim, porque o predicado de Pai 
(«não-gerado», ) e o de Filho («gerado», ) dizem subs-
tâncias, têm de ser ontologicamente distintos, resultando que a Trindade 
é apenas um nome que aplicamos a Deus. Deste modo, parece não haver 
alternativa entre o arianismo e a posição contrária, o modalismo. O Filho 
e o Espírito estão fora da esfera de Deus. Basílio de Cesareia responde 
que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não se dizem segundo a substância, 
mas segundo a relação. Note-se, contudo, que para Eunómio isto confirma 
a sua visão, uma vez que a sua ideia de relação é meramente acidental. 
Só uma interpretação ontológica das relações («pessoas») pode resolver 
a dificuldade. É para esta visão não-acidental, mas essencial de relação 
que se orientará Agostinho, apesar das imensas dificuldades que experi-
mentará, em De Trinitate.

Podemos dizer, para rematar, que a oscilação exemplar entre arianismo 
e modalismo, incapazes de se demorar no meio, na relação, patenteia uma 
espécie de drama secular do pensamento ocidental: ou unificar em excesso 
até impossibilitar a diferenciação; ou separar de forma tão violenta que 
nunca mais há possibilidade de unificação. Nem o monismo pode dar conta 
da diferença real (aludiremos a Plotino, de passagem), nem o arianismo da 
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unidade real. Por isso a Filosofia, i.e., o amor da sabedoria poderia contar-se 
como a longa história de uma vontade de relação.

Recordemos ainda que o jovem Agostinho, leitor das Categorias de Aristóte-
les, sentira na pele algumas daquelas dificuldades. Também nele a concepção 
da substância exclusivamente como matéria e o entendimento acidental da 
relação o conduziram a uma visão materialista de Deus. A evolução intelectual 
de Agostinho, no trânsito do maniqueísmo para o neoplatonismo e, depois, para 
o cristianismo, de facto, poderia esquematizar-se assim: nem o «Dois» maniqueu 
e o abismo de uma ruptura abissal — excesso de diferença / ausência de unidade —, 
nem o «Um» neoplatónico — excesso de unidade / ausência de diferença —, mas o «Tri-
-Uno» da concepção trinitária que, no mesmo movimento, permite a unificação,  
a diferenciação e a universalização. Aqui encontrará Agostinho a possibilidade de 
vincular a identidade e a diferença, solução que aquelas concepções, por defeito 
ou por excesso, não comportavam23. Não é por aqui, porém, que Agostinho 
começa, em De Trinitate.

«Angelus officii nomen, non naturae» — Das teofanias trinitárias

Antes da especulação racional, Agostinho começa por fazer exegese rela-
cional das chamadas «antiquae demonstrationes», i.e., as teofanias trinitárias na 
Bíblia. Este procedimento do autor de De Trinitate foi também um indicativo 
para que, na Parte I, tenhamos averiguado as relações entre «Simbologia, 
ontologia, transcendência» e encontrado uma coordenação que, depois, a pos-
sibilidade de um «fenómeno saturado» reconfirmou.

Diga-se que tentar encontrar antecipações trinitárias nas Escrituras era 
comum entre os autores cristãos a partir do séc. II. Tal modus interpretandi 
acentuou-se, contudo, na disputa entre Ário e Atanásio de Alexandria e na 
primeira geração do debate: arianismo / confissão de Niceia. Agostinho insere-
se nessa tradição, mas o seu traço peculiar é que procurará remontar reflexi-
vamente para a condição transcendental da revelação divina / manifestações 

23 Ainda que, em ambos os casos, a plêiade de intermediários (v.g., as trindades gnósticas e 
maniqueias ou os ternários neoplatónicos) vise mitigar o dualismo e o monismo. Aliás, este 
é o esquema geral do pensamento gnóstico. Cf. Gilbert durand, «Les gnoses, structures et 
symboles archétypiques», in Cahiers Internationaux de Symbolisme 8 (1965), pp. 22 e ss; Aimé 
SoliGnaC, «La trinité manichéenne», Note complémentaire 14, in Bibliothèque Augustinienne 
13, Paris 1962, p. 668; Maurice JourJon, «La Trinité manichéenne», Note complémentaire 
49, Bibliothèque Augustinienne 17, Paris 1961, p. 784. Note-se que as «trindades» gnósticas e 
maniqueias têm uma função fundamentalmente cosmológica e psicológica. Por isso Agostinho 
jamais refere a tríade esse, vivere, intellegere directamente à Trindade cristã, mas usa-a apenas 
para explorar analogicamente a vida da alma, espelho da Trindade (cf. Pierre hadot, Porphyre 
et Victorinus, t.1, p. 447).
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angélicas e não ficar apenas por uma colecção dos dicta probantia. Deste modo, 
a via privilegiada que o autor de De Trinitate segue passa pela natureza «funcio-
nal» do anjo e pela ambiguidade radical que esta figura mediadora patenteia.  
É, pois, no ministério dos anjos — «ministrantibus angelis» — que se concentra, 
para já, todo o jogo entre mostrar e esconder presente na re-velação. De facto, 
o Anjo de Deus, na Bíblia, ora designa o próprio Deus, ora, grande parte das 
vezes, indica uma criatura sujeita ao seu poder. Mas, na primeira hipótese, 
aceitando a veracidade da antecipação trinitária, acrescerá a necessidade de 
averiguar qual das pessoas divinas se revela em cada caso.

É por isso que Agostinho se detém pacientemente junto ao Carvalho de 
Mambré, nesse espaço de hospitalidade originária, meditando sobre a visita 
que três misteriosos jovens fazem a Abraão. Aqui, como no episódio de Lot, 
é sobretudo a variação numérica e verbal, patente na linguagem com que 
Abraão se dirige aos seus hóspedes, que fascina Agostinho. Vê ali antecipadas 
as suas próprias dificuldades ao querer pensar conjuntamente a unidade e a 
diferença, na Trindade. Também as passagens relativas ao sacrifício de Isaac, 
a narrativa da nuvem e da coluna de fogo e, sobretudo, a célebre hierofania 
da sarça-ardente são momentos decisivos deste percurso de valorização/ 
/desvalorização simbólicas, no qual experimenta a necessidade muito viva 
de refazer a linguagem e a gramática. No fim desta paciente perquisição das 
Escrituras, Agostinho confirma o que era, provavelmente, a sua convicção 
inicial: a linguagem simbólica, que se serve dos elementos sensíveis e tem-
porais, bem como a figura angélica, ultimamente são incapazes de dar a ver 
Deus e a Trindade. A invisibilidade é a sua natureza íntima. Não se pode ver 
a face de Deus e continuar a viver, o que pode ser interpretado inversamen-
te: só a Vida, enlaçando vidas, pode dar o conhecimento que o ver deseja. 
Deus, porque é um «Deus Vivo», não pode ser visto; à sua Vida só se acede 
não acedendo, i.e., pateticamente; requer-se uma passibilidade: deixar-se 
envolver no modo próprio por que ela, a Vida, acede a si mesma. «Eis aqui 
um lugar junto de mim (...). Cobrir-te-ei com a minha mão (...).» / « Ecce locus penes 
me (...). Et tegam manu mea super te (...).» (Ex 33, 20.23). O olhar, ao invés, 
é curioso; quer ver, por isso se separa da Vida. A leitura de Michel Henry, 
como se verá, vai toda neste sentido (que, aliás, de modo algum repugna à 
exegese de Agostinho).

Acontece, contudo, que nesta hierofania da sarça, Agostinho lê uma an-
tecipação da Encarnação do Verbo. Quando Deus diz a Moisés «poderás ver as 
minhas costas; o meu rosto, porém, jamais o verás», Agostinho interpreta «as costas 
de Deus» como a natureza humana de Cristo e, nesse sentido, De Trinitate, 
abre também a porta a uma fenomenologia das relações entre Cristo e Deus 
(que os arianos recusavam). Tal via, contudo, será prosseguida por Agosti-
nho a partir das figuras cristológicas da forma servi e da forma Dei, o que, por 
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outro lado, lhe permite dar conta, frente aos mesmos arianos, das hierofanias 
trinitárias do Novo Testamento em que Jesus é apresentado como inferior 
ao Pai (v.g., no Baptismo). Numa leitura mais existencial, porém, no apenas 
«poder ver as costas» Agostinho reconhece a condição humana imersa no tempo: 
nesta vida andamos sempre atrás de Deus, numa paradoxal dialéctica, porque 
aquilo que O revela também no-Lo esconde. Já em De Doctrina christiana 
Agostinho mostrara reservas relativamente ao conhecimento simbólico em 
virtude desta ambiguidade radical que o perpassa. Não estranha, pois, que, 
tendo levado aos limites a linguagem simbólica, a abandone como incapaz 
de revelar o que mais importa. Apesar do valor reconhecido às mediações 
simbólicas (cósmicas e angelológicas), Agostinho seguirá pela via da inte-
rioridade. No arco desenhado pelos quinze livros de De Trinitate, os interme-
diários cósmico-angelológicos dão lugar à simbólica das tríades da alma, de 
modo especial às potências relacionais, a vontade e o amor, consumando-se 
no pensamento agostiniano a orientação para uma Fenomenologia radical da 
Vida, um interior intimo meo et superior sumo meo que culminará numa ontologia 
da comunhão trinitária.

* * *

Apesar da coordenação positiva entre simbologia, ontologia e transcendência 
acima sublinhada e considerando os limites do poder de dar a ver que Agos-
tinho detecta na exegese simbólica da «antiquae demonstrationes», importa 
trazer à colação uma reserva essencial que Michel Serres introduz na via 
simbólica. Afirma o autor dos cinco volumes de Hermès e de La Légende des 
Anges, num outro texto dedicado à relação e à partilha — Pour célébrer l’échange 
—, que muitas vezes não vemos que «o símbolo supõe um divórcio entre o mesmo 
e o outro e que, de uma margem à margem oposta, apenas podemos fazer sinais»; «os 
ocidentais pretendem: isto simboliza o fogo, o céu, ou a terra, aquilo significa o vento ou 
as forças de reprodução. Para significar ou simbolizar é preciso um transporte ou uma 
tradução»24; a linguagem simbólica patenteia uma profunda ruptura, para a 
qual se apresenta como meio de sutura, no próprio gesto de atirar conjuntamente 
uma presença e uma ausência. De facto, apesar de ser aí que «a matéria ganha 
asas e olhos», segundo a expressão de Bachelard (L’eau et les rêves), a simbólica 
inscreve-se ainda sob uma soteriologia: colmatar a cisão de um sentido não 
pleno, não completo, que espera a redenção. Assim, apesar de exprimir tal-

24 Michel SerreS, Pour célébrer l’échange (conferência proferida no dia 5 de Novembro de 1992), 
Kyoto, Villa Kujoyama, 1992 (ed. em francês e japonês: trad. port. de J. roSa, in Viragem 
39, Set.-Dez. 2001, p. 22).
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vez uma tangência com o real que outras linguagens ignoram de todo, ainda 
nela se dá a tragédia de uma distância irremível. É por isso que, mau grado 
o seu extraordinário poder de revelação quando comparado com os regimes 
de pensamento diurnos e conceptuais, no fim é preciso deixar o simbólico, em 
favor de uma presença simbiótica, realizante. Só a Vida tem o poder de enlaçar 
realmente i.e., pateticamente e não simbolicamente; só ela é capaz de criar um 
espaço de diferença na relação e de relação na diferença.

Da Relação à Pessoa, rumo a uma ontologia da comunhão

Os capítulos V e VI desta Parte constituem o núcleo da nossa tese. Esbo-
cemos então o percurso argumentativo que, no corpo do trabalho, justifica 
a asserção. 

Cumprida a via exegética, Agostinho tenta seguir uma via especulativa 
em torno das noções de substância, de relação e de pessoa. Assim, a abrir o 
livro V de De Trinitate, vemo-lo afirmar sem titubeios a unidade da substância 
divina — «o Pai e Filho e o Espírito Santo são uma mesma substância» — para, 
deste modo, não dar margem ao arianismo que, substancialmente, separa o 
Pai do Filho e do Espírito Santo. Corre, todavia, o risco de cair no perigo 
oposto, o modalismo, para o qual Deus é uma única substância e o Pai,  
o Filho e o Espírito apenas «modos» dessa substância única. O arianismo 
separa as figuras divinas em substâncias distintas, o modalismo compacta-as 
numa única. Por isso, ao afirmar tão peremptoriamente a unidade de uma 
mesma substância, em Deus, terá depois bastantes dificuldades em justificar 
razoavelmente, como pretende, a diferença. De facto, ao aplicar a categoria 
da relação à Trindade, parece-lhe fragmentar a substância divina. Como é 
que Agostinho sai deste dilema? Seguindo o princípio do terceiro-incluído: 
Pai, Filho e Espírito não se predicam de Deus nem segundo a substância 
nem o acidente: «Dizem-se segundo a relação.» A questão consiste, então, em 
saber qual o valor que atribui à relação, pois na lógica aristotélica o  
é um acidente que implica mutabilidade, predicado não admissível em Deus. 
Num primeiro momento, Agostinho limita-se a afirmar, negativamente, que a 
relação, em Deus, não significa um acidente. É, pois, uma relação essencial. 
Todavia, porque inicialmente estabelecera a equivalência entre substância 
e essência, a noção de relação essencial corre o dito perigo de modalismo. 
Em notórias dificuldades, Agostinho socorre-se da tradição, que introduzi-
ra a fórmula «una essentia vel substantia et tres personae». Prima facie, contudo, 
Agostinho não vê grandes vantagens na fórmula: Dizem-se «três pessoas, não 
para dizer o que é, mas para não ficar calado.» Encontrou, contudo, uma noção 
que lhe permite escapar ao sabelianismo, por um lado, e ao arianismo, por 
outro. Agostinho, todavia, não é homem para ficar muito tempo represo do 
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silêncio. Depois de cerrada análise à noção de Pessoa, investigação longa, 
sinuosa e semeada de dificuldades, acaba por concluir que, efectivamente, 
só esta noção está apta para a resolução do problema, pois num sentido é 
absoluta (proclive à substância), noutro diz a relação: «em Deus é absolutamente 
a mesma coisa (omnino idem) ser e ser pessoa. Se ser é um termo absoluto, a pessoa 
é a relação»25. Deste modo, a relação exprime o ser divino por intermédio da 
noção de Pessoa. Esta é o quiasma da substância e da relação.

Podemos assim dizer que Agostinho estabeleceu a possibilidade especula-
tiva de uma ontologia relacional, no âmbito de uma ontologia pessoal. Todavia, no 
terminus desta investigação, no livro VII, Agostinho sente um sabor a pouco. 
A via especulativa saldou-se por um «sucesso» parcial quanto ao esclareci-
mento da compossibilidade trinitária. O pensamento deparou aqui com os 
limites do seu poder de dar a ver. Afirmar discursivamente a convergência 
da relação e da substância na realidade das Pessoas (relações essenciais) é 
dizer pouco ou quase nada sobre a Vida íntima destas relações. Aqui dá-se 
a inflexão que divide axialmente De Trinitate: a relação ontologiza-se e a 
substância adquire relacionalidade in actu exercito, i.e., na acção própria das 
Pessoas. Não esperes pois ver de fora, racionalmente, como espectador, o abraço 
imemorial da Vida divina: «Immo vero vides Trinitatem si caritatem vides». «Se 
vês» quer aqui dizer: se te deixas enlaçar pela caritas, se amas e aceitas ser 
amado. Por isso, afirmativamente e não no condicional, pode dizer-se: «ama 
e verás a Trindade.» É para uma ontologia do amor e da communio trinitatis que 
Agostinho ruma, finalmente.

* * *

Se o «fracasso» de um «dizer directo e especulativo» sobre a noção de 
Pessoa, na Trindade, determina uma viragem do discurso para a acção, tal 
não se dá sem um paradoxo. É que o discurso deveria, consequentemente, 
calar-se. Agostinho, porém, não fica «misticamente» mudo e absorto no 
Amor; convida-nos, antes, a que, a partir daqui, descubramos a acção por 
debaixo do discurso.

Em primeiro lugar, importava deixar claro, face às duas anteriores ten-
tativas (exegética e especulativa), que o amor é em si mesmo um poder de 
conhecimento. Esta é uma afirmação que a actual epistemologia, depois das 
modernas hipertrofias da razão e atrofias de outras dimensões essenciais do 
conhecimento, deveria escutar com atenção. Longe de qualquer romantismo 
a destempo, o Amor é verdadeiramente uma potência cognoscitiva. Assim, 

25 De Trinitate, VII, vi, 11. 
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a fórmula «crede ut intellegas» deve ser reescrita: «ama, ut intellegas», como 
propõe Jean-Luc Marion, pois a «caritas» é «capax verbi». Não, porém, no 
sentido de um conhecimento objectivante e constituinte de um objecto, que 
fica de fora a ver, mas de um saber que enlaça, envolvendo a inteligência e 
todas as potências do homem. É neste preciso sentido que Agostinho afirma, 
comentando São João: «Non intratur in veritatem nisi per caritatem.» / «Não se 
entra na verdade senão pelo amor.»

E ninguém diga que não ama por não saber o que amar: «Ama o teu irmão 
e amarás o amor.» O amor de Deus e o amor do próximo não são dois amores. 
O Amor é um só, coincidindo aqui com o abraço patético da Vida que estreita 
em si todos os viventes, na linguagem de Michel Henry. Neste plano funda-
mental, Vida e Amor, dinamismos ad extra e ad intra, confluem. A exuberância 
da Vida e o recolhimento do Espírito, que tantas filosofias tiveram de opor, 
coincidem numa interpretação ontológica da comunhão trinitária. Por isso, 
onde houver amor, aí está a Trindade. Podemos afirmar sem hesitações: o 
Amor manifesta a Trindade, revela as profundezas de Deus. «Quem não ama 
não conheceu a Deus, porque Deus é amor» — «Qui non diligit, non cognovit Deum, 
quia Deus dilectio est.» (1 Jo 4, 7-8)

E assim, próximo de João, Agostinho prepara a sua afirmação mais ex-
traordinária sobre o Amor, essência fenomenológica da Vida divina: «o amor 
fraterno (...) não só provém de Deus, mas é o próprio Deus (...).»26 E como indicativo 
de que o que está a afirmar não se compreende como um conhecimento exte-
rior, mas apenas no interior de uma experiência, procura evocá-la, mostrando 
que se trata de um discurso de acção27: «Se alguém ama, sabe o que eu quero dizer.»28 
Este inciso é muito precioso: o discurso sobre o amor visa recuperar e iterar 
no outro a novidade do Acontecimento do Amor. Mais do que falar sobre ele, 
acorda-o, reactualiza-o. E em vez de se voltar para as formas exteriores de amor 
proximi (que era uma via possível, desenvolvida noutros textos), e incapaz de 
se fixar no «ineffabilis complexus patris et imaginis», decide voltar-se para o homem 
interior para verificar aí a estrutura radicalmente trinitária de todo o amor: 
«O amor requer o amante de algo e o objecto que é amado com amor. Eis três coisas: o 
amante, o que se ama e o amor. Que é pois o amor, senão uma vida unindo, ou desejando 
unir, duas vidas, isto é, o amante e o amado?» Inicia assim a longa pericorese pelas 
tríades da alma: amans, amor, amatus; mens, notitia, amor; memoria, intellegentia, 
uoluntas, compassos ternários de um sinuoso percurso cujo escopo essencial 
não é tanto «ver» a Trindade «per speculum et in aenigmate», mas exercitar o 

26 De Trinitate, VIII, viii, 12.
27 Que, paradoxalmente, não pode prescindir do verbo — como, kenoticamente, o Pai também 
não prescinde do Verbo.
28 In Iohannis euangelium, 26, 4.
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espírito para que, no terminus, o amor possa apontar mais alto. Nesta fina 
topologia dos lugares e das faculdades da alma, rapidamente se destacará o 
elemento relacional por excelência: a vontade. De modo que esta, ao vincular 
tão estreitamente a inteligência e a memória é, na imago Dei que somos, uma 
«insinuação do Espírito Santo». Anuncia, assim, o que será uma conclusão 
do livro XV: sendo o Espírito Santo, Espírito do Pai e Espírito do Filho, i.e., 
o Espírito de ambos simultaneamente — «Spiritus Sanctus amborum» —, deve 
ser chamado vinculum caritatis. Assim, se na Trindade as relações significam as 
Pessoas, e uma delas é apropriadamente o Amor (i.e., a relação) das outras duas, 
então o Espírito Santo é, na Trindade, Relação de Relações. A pneumatologia 
de Agostinho exprime-se ultimamente como ontologia da comunhão trinitária. 
O Espírito diz, na Trindade, o mistério último da diferenciação da realidade, 
o que permite, talvez, repensar a ontologia a partir do firmamento.

«A escrita exige solidões e desertos»

A terminar esta Introdução, não mentiremos dizendo que nestas páginas 
escritas se espelha algo essencial do que somos. De um modo ou de outro, 
desde o livro mais esmaecido nas brumas da memória à leitura do último 
artigo, tudo aqui conflui. Num sentido muito concreto e singular, o nos-
so verbo quis inscrever-se, deliberadamente, no espaço aqui desenhado. 
Assumimos neste lugar a nesga de realidade que coube à nossa janela e da 
qual não podemos prescindir. Também por isso, a presente investigação é 
apenas um exercício de leitura e de escrita com Santo Agostinho, embora 
pelo caminho tenhamos tido muitos encontros. O resultado é um textus com 
fios variegados, pois a voz humana é polifónica mesmo quando é afirmação 
na primeira pessoa. Poderíamos afirmar que falamos de um lugar tão-só 
nosso? Inscrever-se sob o aparo é reconhecer-se devedor de muitas fontes e 
de muitas águas e a única forma de pagar essa dívida é continuar a escrever. 
O nosso percurso reflexivo foi tecido por muitas afinidades, dependências 
implícitas, cruzamento de saberes nos quais não saberíamos distinguir, com 
exactidão, o que recebemos daquilo que pensámos. Muitas vezes nos vimos 
antecipados e noutras antecipámos o que lemos. Os textos foram para nós 
— não o serão sempre para o pensamento? — uma atmosfera, um espaço 
de conspiratio conjunta, onde a pertença intelectual não se deixou encaixar 
nas discretas categorias da pertença jurídica. Mas houve ocasiões em que 
ficámos totalmente sós, na negrura, porque de quando em quando a «escrita 
exige solidões e desertos / e coisas que se vêem como quem vê outra coisa», diz o lumi-
noso verso de Sophia (“A escrita”, in Ilhas. Obra Poética III, p. 328). Há uma 
feição experiencial nesta investigação não exprimível no resultado, mais 
perceptível nos vazios e nos silêncios, na hesitação precária e dubitativa. Nas 
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possibilidades apenas afloradas e na aporese, fizemos a experiência de um 
ritmo sincopado, diferente do da linearidade dos cronogramas. Amiúde for-
cejámos por onde prosseguir, à medida que aquilo que tentávamos formular 
se tornava mais evidente. Se este trabalho arranca de uma intuição avassa-
ladora, ele é também a expressão de uma falta radical, de uma incapacidade 
para dizer aquela «coisa infinitamente simples», como sublinhava Bergson,  
a propósito da intuição que guia um pensador, não fazendo ele nada mais que 
sofrer por dizê-la de todas as maneiras, ao longo da vida. Falta que se volve 
urgência, afinal, como se o que na intuição se dá a ver quisesse precisar de 
achar o corpo na palavra persistente, variada e repetida, que moureja pela 
expressão exacta e, caindo sobre si, falha mil vezes e outras tantas recomeça. 
O paradoxo de todos os discursos, e também de todos os silêncios, sobre Deus 
é que não podem deixar de falar do que jamais podem dizer. E se a nossa 
investigação apenas veio abrir portas abertas, que nos relevem a falta — «qui 
loquitur dicit quod potest».





PARTE I

MAnIFESTAçãO E REvElAçãO





Introdução

«Que le jeu trinitaire reprenne par avance toutes nos désolations, 
y compris celle de la métaphysique, dans un sérieux d’autant plus serein

et un danger d’autant plus grave qu’ils proviennent de l’amour, 
de sa patience, de son travail et de son humilité _

c’est seulement ce que nous tenterons de dire ici.»

(Jean-Luc Marion, L’idole et la distance. Cinq études, p. 10)

A ideia central da primeira parte da nossa investigação, cujo ponto de 
partida reside nesta densa afirmação de Jean-Luc Marion, é alargar a ideia 
de fenomenologia husserliana, especialmente o modo como o fenómeno ali é 
determinado, a fim de compreender outras possibilidades de relação entre 
as noções de manifestação e revelação. De facto, um dos aspectos importantes 
da fenomenologia, e das ‘fenomenologias regionais’ que dela emergiram, 
foi o modo como superaram o moderno figurino de conhecimento (sujei-
to-objecto), permitindo repensar mais originariamente as relações entre 
manifestação e revelação, sublinhando as suas reais convergências e, talvez, 
até a sua génese comum, ideia que a crítica moderna rejeitara em absoluto. 
Sabe-se que a modernidade iluminista criou um abismo entre estas noções, 
sobretudo através de uma crítica cerrada à possibilidade efectiva de uma 
revelação histórica, no sentido em que a doutrina da Revelação cristã 
afirma que Deus comunicou verdades sobre Si mesmo, sobre o mundo 
e sobre o homem, a que este último não acederia pelas luzes naturais da 
razão, e que, por conseguinte, deveria acolher obediencialmente, na fé. 
Curiosamente, esta crítica radical à ideia de revelação, em nome da suposta 
autotransparência da verdade e da autonomia do sujeito pensante, acabou 
por extremar e acantonar o cristianismo sob o epíteto exclusivo e rígido de 
«religião revelada», opondo-o assim quer àquilo que a razão universal pode-
ria, por si mesma, dar a conhecer, quer à tradicional ideia de manifestação 
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diferenciada do ser, tematizada pela filosofia como explicação do múltiplo a 
partir de um suposto uno.

Ora, no seguimento de muitas leituras, uma convicção se foi em nós 
enraizando e tomando cada vez mais corpo: esse jogo trinitário que «reprend 
par avance» muitas das nossas desolações não é apenas outra afirmação da 
mesma «revelação histórica», mas é intersectado pela intencionalidade mais 
radical da filosofia; nele é possível encontrar íntimas e imemoriais relações 
entre a ideia de uma manifestação originária do ser e a ideia de revelação, no 
sentido em que esta se concebe sobretudo como auto-revelação da vida, e não 
como outorga de fórmulas encantadas que uma transcendência, puerilmente 
concebida, atiraria à razão decaída29. Deste modo, graças às categorias da 
diferença e da relação, centrais no pensamento filosófico contemporâneo, mas 
cuja arqueologia é religiosa, fomos reconduzidos à intencionalidade trinitária, 
ínsita na própria filosofia, e em cuja singularidade confluem as ideias da 
manifestação do ser e da revelação de Deus.

Assim, após um primeiro capítulo constituído em especial por ‘janelas’ abertas 
sobre questões de fenomenologia da religião (imagens da divindade), questões 
de hermenêutica e alguns princípios metodológicos que nos norteiam, urgia 
repensar as relações entre fenomenologia e teologia, visto que também um certo 
pensar fenomenológico criara entre elas um hiato insanável30. Deste modo, 

29 Para a tematização desta questão e da amálgama ilegítima entre os níveis de linguagem que a 
exprimem, cf. o importante texto de Paul riCoeur, «Herméneutique de l’idée de Révélation», 
in La Révélation, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1977, pp. 15-54. O auto deplora 
e critica que se parta quase sempre de um entendimento e de um uso de revelação «opaco e 
autoritário», «magisterial e monolítico», que compacta e empobrece as «vozes plurais» com 
que a revelação se revela.
30 Ao invés, a fenomenologia, além de ser hoje uma «sinfonia a muitas vozes», é sobretudo 
uma «atitude de caridade intelectual», afirmou João Paulo II, no dia 24 de Março de 2003, 
em Roma, num encontro com fenomenólogos de todo o mundo, aquando da apresentação da 
obra editada por Anna-Teresa Tymieniecka (ed. by), Phenomenology Worldwide. Foundations, 
Expanding, Dynamics, Life-engagements. A Guide for Research and Study, Dordrecht Hardbound, 
Kluwer Academic Publishers, 2003. Recordando, entre outros, o discípulo de Husserl, Max 
Scheler, a cujo pensamento ético dedicara a tese de Doutoramento, em 1953, e lembrando 
ainda Edith Stein, afirmou: «Agradeço a Deus por me ter permitido participar neste fascinante 
empreendimento, que começou nos meus anos de estudo e de ensino, e continuou ainda depois, 
em diferentes momentos da minha vida e do meu ministério pastoral. (...) Gostaria de dizer 
que a fenomenologia é sobretudo uma atitude de caridade intelectual para com o homem e o 
mundo e, para o crente, para com Deus, princípio e fim de todas as coisas». Estas palavras, para 
além e antes de serem de João Paulo II, são o testemunho de quem foi um par na investigação 
fenomenológica (cf. L’Osservatore Romano, 23 de Março de 2003, p. 4). A fenomenologia pode, 
com efeito, entender-se como caritas no sentido de desvelo e cuidado por tudo o que aparece e 
de amor pela verdade de tudo o que se manifesta, enquanto se manifesta ou pode manifestar, 
acarinhando assim e consentindo em todas as expressões da realidade.
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como vimos, à luz de recentes investigações neste domínio, levadas a cabo 
por pensadores de sólida formação teológica e filosófica, como por exemplo 
Stanislas Breton, Francis Jacques, Jean-François Courtine, Michel Henry, 
além de Jean-Luc Marion, entre outros, convirá averiguar se o diálogo e a 
convergência ainda são possíveis, ou se definitivamente fenomenologia e teo-
logia estão em divergência e em ruptura radicais. Isto deverá permitir-nos, 
por outro lado, começar a estabelecer bases mais amplas de uma cogitatio fidei 
genuinamente agostiniana31, longe das cisões escolásticas e anti-escolásticas, 
onde uma fenomenologia da existência crente32 e o  do Prólogo de João,  
e não a serôdia distinção entre ordens natural e sobrenatural, sejam os princípios 
de coerência daquilo que a razão pode dizer33. Importa reiterar o seguinte: o 
que naqueles autores nos interessa é o modo como interpretam e interpelam 
as possibilidades da fenomenologia, e não a sua pretensa (in)fidelidade a esta 
metodologia filosófica, nem outrossim a nossa directa problematização desta 
— o que excederia os nossos propósitos e nos faria rumar noutro sentido. 
Com efeito, o problema da transgressão hermenêutica, poético-religiosa, 
teológica, linguística e pragmática da fenomenologia husserliana tem ali-
mentado debates infindos, que aqui não poderemos aprofundar, aos quais 
tão-só aludiremos. Em seguida, em continuidade com aquela perspectiva 
actual, pós-heideggeriana, que, frente ao exílio de Deus e ao vazio do divi-
no, pretende recuperar símbolos teiológicos e mesmo trinitários, tentaremos 
ver se tal alargamento possibilita ou não, e até que ponto, uma recuperação 
de formas de co-naissance symbolique, cuja natureza e cujos limites procura-
remos determinar. Verificar-se-á que, no âmbito de uma fenomenologia da 

31 E se as últimas palavras de uma obra são significativas na ordem intencional e teleológica 
de um autor, abrindo de certa forma o horizonte de possibilidades da mesma, relembremos 
que Edmund Husserl, como acima se disse, termina a Quinta Meditação Cartesiana, citando 
Santo Agostinho: «Noli foras ire, diz Agostinho, in te redi, in interiore homine habitat veritas.» (De 
Vera religione, 39, 72)
32 Que Agostinho pratica, v.g., em De Utilitate credendi e De Fide rerum quae non videntur (cf. 
Manuel Barbosa da Costa freitaS, «Razão e Fé no Pensamento de Santo Agostinho», in 
Didaskalia 29 (1999), pp. 249-255; id., «Razão e Fé – Dinamismo circular, mutuamente 
crítico e potenciador», e António Campelo aMaral, «A relação protensiva entre Fé e Razão 
na Filosofia Medieval», in Cassiano reiMão (Org.)., O círculo hermenêutico entre a fé e a razão, 
(Colóquio, 22 de Maio de 2003), Lisboa, Universidade Católica Editora, 2004, pp. 13-30, pp. 
31-39, respectv.; José Maria Silva roSa, «A credibilidade da fé. Fenomenologia da existência 
crente», in A Transmissão do Património cultural e religioso, (Actas da Semana de Estudos Teológicos 
de 2003, organizada pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 
10-13 de Fevereiro de 2003), Lisboa, Edições Paulinas, 2005, pp. 7-30.
33 Goulven MadeC, «Christus, scientia et sapientia nostra. Le principe de cohérence de la 
doctrine augustinienne», in Recherches Augustiniennes 10 (1975), pp. 77-85.
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experiência religiosa e da fenomenologia da religião, por via do que alguns 
chamam «redenção do imaginal», veio para o centro da reflexão antropológica 
e filosófica a possibilidade de coordenar positivamente simbologia, ontologia 
e transcendência. Ou seja, que nas simbólicas da humanidade é o ser que se 
desvela como indício de algo que, tecendo por dentro a experiência humana, 
nessa presença, se dá também como ausência, como abertura a algo que está 
para além da experiência: todo o símbolo é «cifra de um mistério».

Concretizar-se-á tal alargamento da fenomenologia investigando a possibi-
lidade de um fenómeno saturado, no sentido em que Jean-Luc Marion a formula, 
e, recuando ainda mais, para um plano «arqui-transcendental», indagando a 
possibilidade de uma filosofia do cristianismo como fenomenologia radical da 
Vida, como a praticou e propôs Michel Henry, cuja essência transcendental 
culmina numa auto-revelação patética de natureza trinitária («abraço imemo-
rial»). Comecemos, pois, conforme indicámos, por reflectir sobre a relação 
entre as imagens de Deus e a tarefa hermenêutica.



1. Imagens de Deus e interpretação

A história religiosa da humanidade está cheia de imagens de deuses e de 
deusas e de outras figurações do divino e do sagrado. Daí concluem alguns 
que o homem é essencialmente homo religiosus34, i.e., que a dimensão religiosa 
é nele uma actividade originária, universal e irredutível a qualquer outra. As-
sumimos este princípio no nosso trabalho, embora não possamos desenvolver, 
demonstrativamente, o alcance que o mesmo logra no âmbito das chamadas 
ciências da religião. Uma cautela, porém, se nos vem insinuando: a concepção 
que alguém tem, ou não, de Deus e da transcendência e a correspondente 
actividade religiosa ou arreligiosa são realidades extremamente sensíveis, 
perigosas mesmo, porque desde sempre as representações das divindades 
têm uma força e um poder extraordinários já, singularmente, sobre cada 
um dos seus adoradores já sobre toda uma comunidade crente. E ainda que 
não seja fácil determinar um nexo íntimo, no sentido de uma lei universal 
e necessária, que não admita excepção, entre a natureza dos deuses e a das 
sociedades que os adoram, não se pode deixar de verificar que, de facto, há 
entre elas uma relação recíproca e complexa35, cuja natureza — mimética, 

34 Remetemos para as obras de Mircea eliade, especialmente Traité d’histoire des religions, 
Paris, Payot, 1979; id., Histoire des croyances et des idées religieuses, 3 vols., Paris, Payot, 1976, 
1980, 1983, respectv.; e Julien rieS, Les chemins du sacré dans l’histoire, Paris, Aubier, 1985; 
Julien rieS (et alii), Trattato di Antropologia del Sacro. Vol. I: Le origini e il problema dell’homo 
religiosus; vol. 2: L’Uomo indoeuropeu e il Sacro; vol. 3: Le civiltá del Mediterrâneo e il Sacro, Milano, 
Editoriale Jaca Book SpA, 1989, 1990, 1992, respectiv. [Tratado de antropología de lo sagrado, 
3 vols., (trad. esp. de M. Tabuyo, A. López et alii), Editorial Trotta, Madrid, 1995-1997], e 
copiosa bibliografia aí recolhida sobre o assunto.
35 Entre muitos estudos sobre este assunto, referimos o primeiro volume do famoso estudo de Ge-
orges duMÉzil, Mythe et épopée, I. L’idéologie des trois fonctions dans les épopés des peuples indo-européens; 
II. Types épiques indo-européens: un héros, un sorcier, un roi; III. Histoires romaines, Gallimard, Paris, 1968, 
1971, 1973, respectv. Para questão das tríades na religião romana cf. também id., La religion romaine 
archaïque, avec un appendice sur la religion des Étrusques, Paris, Payot, 2000, pp. 153 e ss: «Les grands 
dieux de la triade archaïque». Note-se que já Immanuel kanT, Die Religion innerhalb der Grenzen der 
Bloßen Vernunft, in Immanuel Kant Werke in sechs Bänden (Herausgegeben von Wilhelm Weischedel). 
Band IV. Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie, Darmstadt, Wissenschaflitche Buchgesellschaft, 
1998, pp. 807-808, notas, tentara rastrear este «dreifache Gewalt» / «tríplice poder» («heiligen 
Gesetzbeger, gütigen Regierer, gerechten Richter» / «legislador santo, governante bondoso, juiz 
recto») nas religiões mazdeísta (Ormuzd, Mitra, Ahriman), hindu (Brama, Vixnu e Shiva), egípcia 
(Phta, Kneph, Neith), gótica (Odin, Freya, Thor). (cf. A Religião nos limites da simples razão, trad. port. 
de A. Morão, Lisboa, Edições 70, 1992, p. 146, n. 54; vide ainda, v.g., as obras de René Guénon, 
La grande triade, Revue de la Table Ronde, Nancy, 1946, e de Joseph CaMpbell, The Masks of God. 
Creative Mythology, Londres, Souvenir, 2001).
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projectiva, idolátrica, de aliança, de submissão, etc. — carece de ser deter-
minada com atenção.

O que igualmente neste sentido se pode constatar é que essa mesma 
história está cheia de exemplos sobre o que de melhor e de pior se fez (e 
faz) «em nome de Deus». Corruptio optimi pessima: o que há de melhor — e 
os deuses seriam o que há de melhor — é precisamente o que está mais sujeito 
à contrafacção. E por via do carácter holístico da experiência humana in 
actu exercito, verificam-se por vezes apropriações (ou «contaminações») do 
domínio religioso por parte de outros domínios, designadamente o político e 
o social, imperceptíveis ao começo, mas expressivas no final, onde a religião 
instrumentalizada acaba por se tornar numa instância de legitimação ideo-
lógica e de sacralização do político36. Pretendem alguns que se se comparar 
os sistemas religiosos politeístas — que graças a um henoteísmo explícito 
ou implícito aspirariam ao monoteísmo —, com o monoteísmo estrito e o 
monoteísmo trinitário, resultaria que aqueles tenderiam a desenvolver uma 
ideologia unitária e uma visão mais exclusiva e impositiva da religião, en-
quanto que este, o monoteísmo trinitário, se orientaria para uma visão mais 
diferenciadora e relacional37.

O monoteísmo estrito, rejeitando toda e qualquer alteridade na divinda-
de e não aceitando em Deus nenhum espaço íntimo de diferença, tenderia 
supostamente a mimar na realidade formas de relação social e política que 
valorizariam menos a diferença, o diálogo, a comunicação e o consenso, de 
modo a caucionar a uniformidade ditada, de cima, por uma autoridade incon-
testada e incontestável. Este teomonismo — nas suas múltiplas variantes: o 
arianismo, o modalismo, o sabelianismo, etc. — constituiria, assim, segundo 
alguns, o arquétipo de uma visão piramidal do poder, cuja orientação ex-
clusivamente catabática e homogeneizante acabaria por legitimar formas de 
poder autoritárias, ou mesmo despóticas e totalitárias38, as quais, por sua vez, 

36 Cf. João duque, Cultura contemporânea e cristianismo, Lisboa, Universidade Católica Editora, 
2004, pp. 46 e ss. Diga-se de passagem que isso também pode acontecer à filosofia a qual, 
aliás, teria começado nesse regime: monárquica com os jónios e os eleatas (um único princípio); 
oligárquica com os pluralistas (uns poucos princípios: as quatro raízes da realidade, de Empédo-
cles); democrática com os atomistas e os sofistas (infinitos átomos, em Leucipo e Demócrito); 
aristocrática com Platão (as ideias de Belo, Bom e Justo, na sua relação com o Bem). Cf. esta 
correlação entre regimes político-religiosos e regimes de pensamento em Jean-Pierre vernant, 
Les origines de la pensée grecque, Paris, PUF, 1962 (trad. port. de M. Torres, Origens do pensamento 
grego, Lisboa, Teorema, 1987)
37 V.g., Martínez díez Felicíssimo O.P., Teología de la comunicación, Madrid, BAC, 1994, pp. 
75 e ss.
38 É pois muito certeira afirmação de Leonardo CoiMbra, A Alegria, a Dor e a Graça, in Obras de 
Leonardo Coimbra, selec., coord. e revisão pelo Prof. Sant’Ana dioníSio, vol. I, Porto, Lello &  



Imagens de Deus e interpretação • 71

em círculo auto-alimentado, justificariam aquela representação monotética 
(e também nomotética). Alguns fariam mesmo deste esquema mais ou me-
nos evemerista um princípio de leitura da História das Religiões39, aduzindo 
como exemplo certas representações e actuações antropomórficas de Deus, 
no Antigo Testamento40, o processo de deificatio dos imperadores romanos 
(v.g., Diocleciano exige dos súbditos a adoratio — «a monarquia imperial tinha 
necessidade de uma ideologia monoteísta: (...) um só Rei, um só Deus, um 
só Império»41), ou ainda as modernas apoteoses do absolutismo monárquico, 
as entronizações papais, etc. 

Ao invés, a ideia de que a divindade, sendo una e única, é constituída por 
uma pericorese em acto, habitada por uma alteridade essencial, não sendo 
exclusiva da religião cristã, mas tendo na confissão trinitária cristã uma 
expressão maior, seria respaldo antecipado contra os totalitarismos de cariz 
teológico42, estando igualmente prenhe de possibilidades pensantes e práticas 
noutros domínios, que não apenas o religioso43. Para além da questão de fé 

Irmãos – Editores, 1983, p. 503: «A tirania e a escravidão têm um mesmo processo e um fim comum 
— o homogéneo», e a de Blaise paSCal, Pensées, frg. 604/871: «La multitude qui ne se réduit pas à 
l’unité est confusion. L’unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie.»
39 Afirma Cícero, v.g, no tratado De finibus..., III, 19, 63, que a lei natural imanente à ordem do 
mundo regula tudo e é conatural a todos os homens. O conhecimento dessa lei natural da comu-
nidade assenta nas «noções comuns» do bem, do justo e dos deuses que os homens possuem. Cerca 
de duzentos anos depois afirma Minucius fÉlix, Octavius 17, 2, só aparentemente ao invés: «(...) 
nisi divinitatis rationem diligenter excusseris, nescias humanitatis (...).» / «(...) não podes conhecer 
a essência da humanidade se não investigares cuidadosamente a essência da divindade (...).»
40 Muitas descrições do agir divino, no Antigo Testamento ainda permitem recolher aquela face 
‘meteorológica’, nocturna e instável, do Deus de Israel: Deus todo bondade e terrível Senhor 
dos Exércitos; cioso e castigador, mas sempre pronto para perdoar e renovar a Sua Aliança; 
face aterradora do Anjo vingador, mas carinhoso como a mais terna das mães (cf. Gn 1, 31; Gn 
32, 22-32; Ex 4, 24-26; Dt 6, 4; 1 Sm 2, 25; 16, 14; 2 Sm 24; Jz 9, 23; Is 45, 6-7; 1 Cr 21, 1-5; 
Job 1, 6-13; Zac 3, 1, etc.). Para os «inesperados» comportamentos de Deus cf. Christian 
duquoC, «El demonismo y lo inesperado de Dios», in Concilium 189 (1983/9), pp.441-451.
41 Cf. o artigo extraordinário de Pierre hadot, «La fin du paganisme», in Études de philoso-
phie ancienne, pp. 344.345 (o artigo ocupa as pp. 341-374). Contra o monoteísmo tout court 
emergem hoje sedutoras formas de neopaganismo: cf. A. duMaS, «La nuova seduzione del 
neopaganismo», in Concilium 1 (1985), pp. 113-124. Importa dizer, contudo, que o monoteísmo 
também pode conhecer, e conheceu de facto, formas de relação com o poder que não foram 
de legitimação, mas de crítica: cf. Giuseppe ruGGieri, «Dios y poder. Funcionalidad política 
del monoteismo?», in Concilium 197 (1985) pp. 29-42.
42 Vincent holzer, Le Dieu Trinité..., p. 77: «É evidente que a Plenitude Trinitária, em si mes-
ma diferenciada, não avaliza as formas violentas da Totalidade filosófica e do seu corolário 
político, o totalitarismo.»
43 Cf. Leonardo boff, A Trindade e a Sociedade, Petrópolis, Vozes, 1987, p. 23: «(...) a Trindade 
aparece como o modelo para todo o convívio social igualitário, respeitoso nas diferenças e  
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de uma comunidade religiosa (e portanto da sua «verdade»), esta concepção 
dialogal e ‘narrativa’ de divindade responderia melhor aos paradigmas da 
complexidade, aos desafios da liberdade (v.g., o problema da «comunhão de 
vontades», nas pessoas da Trindade) e da criatividade, do dinamismo da Vida; 
enfim, o ‘primado da acção’, afirmando Deus como relação em-si e relação 
com o tempo, por via criacional e encarnacional, poderia constituir-se como 
representação privilegiada de compreensão e de aceitação da fragilidade es-
sencial que tece intimamente toda a vida humana, na sua expressão pessoal, 
social e histórica.

Todavia, a clareza esquemática da formulação — tipo «diz-me que deuses 
tens e dir-te-ei qual é a tua humanidade» — não cala algumas perguntas. Wal-
ter Kasper afirma, por exemplo, que se «a profissão de fé monoteísta irmana 
o cristianismo, o judaísmo e o islamismo», já «a interpretação da unidade de 
Deus como unidade na Trindade distingue o cristianismo das outras religi-
ões». Assim, o judaísmo e o islamismo podem legitimamente perguntar: «o 
cristianismo, com a sua confissão de fé trinitária, não será infiel à confissão 
de um Deus único?»44 A formulação da questão é simples. Mas qualquer 
tentativa de resposta arrasta imediatamente consigo um imenso cortejo de 
outras questões. Apesar disso, Walter Kasper não hesita em admitir que, no 
âmbito teológico, a verdadeira resposta ao ateísmo contemporâneo passa pela 
recuperação da figura trinitária: «(...) é preciso retirar a confissão trinitária 
da marginalidade para dela fazer a gramática de toda a teologia.»45

justo.» Configura, pois,  «utopia de igualdade» e de «justas relações na sociedade e na histó-
ria.» Um texto mais recente, muito sugestivo quanto às relações entre Trindade e comporta-
mentos sociais, bem como para o que significa hoje assumir um «estilo de vida trinitário», é 
o de Enrique CaMbòn, Trinità modello sociale, Roma, Città Nuova, 1999 (trad. port. de J. M. 
Almeida, com o título Assim na Terra como no Céu. O que significam as relações trinitárias na vida 
em sociedade?, São Paulo, Cidade Nova, 2000); Barbara niChtweiSS, «Mistério de Unidade e 
Trindade. Comunidade e sociedade à luz da fé trinitária», (trad. port. de M. C. Branco), in 
Communio. Revista Internacional Católica 17 (2000/2), pp. 164-180; João duque, Dizer Deus na 
pós-modernidade, Lisboa, Alcalá, 2003, p. 202: «(...) o monoteísmo cristão não é sinónimo de 
monolitismo racionalista, ao estilo de certa modernidade, mas sim de relação trina. Por outro 
lado, também não é sinónimo de politeísmo pagão, ao estilo de certa pós-modernidade, mas 
sim de uma autêntica relação de alteridade.»
44 Le Dieu des chrétiens, (trad. fra. de M. Kleiber), Paris, Cerf, 1985, p. 348
45 Le Dieu des chrétiens, pp. 7.427.448.452-454. Para o autor, não é qualquer teísmo abstracto 
que pode responder ao ateísmo, mas apenas o monoteísmo trinitário, i.e., a confissão trini-
tária enraizada na história concreta dos homens. O teísmo responde ao ateísmo no mesmo 
plano; vive da mesma atitude, apenas tem um sinal diferente. A confissão trinitária muda de 
plano, regressa à história para nela ver, fenomenologicamente, os sinais de uma exuberante 
revelação/manifestação.
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Seja o que for o que se pense destes nexos, o que nos parece generica-
mente sustentável é que das representações que alguém tem de Deus ou dos 
deuses (ou das que não tem e das que critica) decorre mediatamente uma 
certa visão das outras dimensões da realidade — do homem e do mundo 
— e, por conseguinte, também uma concepção de poder e de relação com os 
outros. Por outro lado, as aplicações teológico-políticas deste princípio são 
facilmente atestáveis na história das ideias políticas46. Um exemplo evidente, 
que voltaremos a encontrar, é o do arianismo, no séc. IV, cuja ideia de Deus 
Invisível, Pai criador e regente (o Filho e o Espírito, ainda que excelsas e 
sublimes, eram tão-só criaturas), se prestava às mil maravilhas à apropriação 
pela simbólica imperial — o Imperador como imago Dei no império, em subtil 
continuidade, afinal, com a deificatio dos imperadores pagãos — e à subse-
quente concentração de poder e centralização política. Mais do que Ário e 
Eusébio de Nicomédia, foi Eusébio de Cesareia quem, nas obras De Laudibus 
Constantini47, de 336, e De Vita Constantini, de 337, formulou e tematizou com 
clareza a relação directa entre monoteísmo e unidade do Império48.

46 Cf., v.g., Erik peterSon, Der Monotheismus als politisches Problem. Christhus als Imperator, 
München, Kösel-Verlag, 1951 [El monoteísmo como problema político, (trad. esp. de A. Andreu), 
Madrid, Editorial Trotta, 1999]; Carl SChMitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von 
der Souveränität (1922), Berlin, Duncker & Humblot, 1985; Politische Theologie, II Die Legende 
von der Erledigung jeder Politischen Theologie (1970), Berlin, Duncker & Humblot, 1984 [Théo-
logie politique, (trad. fr. e prés. J.-L. Schlegel), Paris, Gallimard, 1988]; Yves ConGar, «El 
monoteísmo político de la antiguidad y el Dios Trino», in Concillium (1981), pp. 353-362; id., 
«Le Monothéisme politique et le Dieu Trinité», in Nouvelle Revue Théologique 103 (1981/1), pp. 
3-17; Christoph theobald, «La foi trinitaire des chrétiens et l’énigme social. Contribution au 
débat sur la “théologie politique”», in Monothéisme et Trinité, Bruxelles, Facultés universitaires 
Saint-Louis, 1991, pp. 99-137; Raimon Panikkar, The Trinity and the Religious Experience of Man, 
London, Darton, Longman & Todd, 1973 [trad. port. de M. I. Bigotte Carvalho: A Trindade. 
Uma experiência humana primordial, Lisboa, Editorial Notícias, 1999, pp. 52 e ss].
47 Cf. euSÉbio de CeSareia, Louanges de Constantin (Triakontaétérikos), (Introd., traduction 
originale et notes par Pierre Maraval), Paris, Cerf, 2001. Mas a estreita relação entre unidade 
divina, teologia política imperial e subordinacionismo do Verbo não o impede de fazer, na 
celebração dos tricenalia de Constantino, o elogio da Tríade, mas em regime neopitagório: cf. 
De Laudibus..., VI, 10-17.
48 GreGório de nazianzo, alguns anos mais tarde, invectivará esta tese (Oratio 31, 31) susten-
tando que a monarquia divina não tem equivalente nas realidades deste mundo, ilegitimando 
assim qualquer tentativa de instrumentalização política do Pai e/ou da Trindade. Erik Peterson, 
na já referida obra, afirma, contudo, que «para o cristão só pode existir acção política sob o 
pressuposto da fé no Deus trinitário.» «Mas será sobretudo Agostinho [em De Civitate Dei] 
quem, numa síntese magnânima, dará a réplica a Eusébio», afirma Yves ConGar, «El mono-
teísmo político...», p. 360. Rapidamente, porém, os epígonos de Agostinho se encarregaram 
de o trair, dando origem ao chamado «agostinismo político» medieval, o qual ainda é uma das 
muitas metamorfoses daquela teologia política (cf. Henri-Xavier arquillière, L’Augustinisme 
politique. Essai sur la formation des théories politiques du moyen âge, Paris, Vrin, 1955).
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Mas este é apenas um exemplo49 em que as concepções de Deus, neste 
caso rejeitando a Trindade, terão sido por vezes, historicamente, o pretexto 
adequado e o ecrã onde se projectaram outros interesses. As representações 
de Deus são, por conseguinte, imagens complexas; é perigoso tocar-lhes: pode 
morrer-se ou tudo pode ficar abalado desde os fundamentos50.

Por outro lado, e não porque nos deva acometer qualquer zelo religioso ou 
que a nossa pluma deva estar vigilante sempre que vem a lume a controversa 
questão da concepção de divindade perfilhada por Agostinho, mas porque 
existem princípios e limites que não podem ser científica e hermeneuticamen-
te ignorados, impõe-se visitar a vexata quaestio da concepção agostiniana de 
Deus, pois que se a concepção que alguém tem da realidade suprema, como 
dissemos, é sempre um importante nó com outros aspectos do seu pensamen-
to, o caso de Agostinho tem feito correr rios de tinta ao longo de séculos, 
continuando a ser ainda hoje para muitos um motivo para atacar e recusar 
outros aspectos, ou mesmo a totalidade, do seu pensamento.

Um exemplo elucidativo desta sanha anti-agostiniana é um livro recente de 
Jacques Duquesne51, cuja tese central se alimenta de uma oposição radical, 
a raiar o maniqueísmo hermenêutico, entre o «Deus de Jesus» e o «Deus 
de Agostinho». Para o autor, o «Deus de Agostinho» não passa de um Deus 
«legalista» e «implacável», um «carrasco de crianças», repositório projectado, 
afinal, do pior que havia na escura alma do filho de Mónica, do empedernido 
maniqueu, do ressentido e vingativo amante do sexo e quejandos. Por mor 
dessa macabra «invenção» de Agostinho, este só pode ser considerado pou-
co menos do que um «monstro teológico», cuja sombra maléfica continua a 
encobrir todo o ocidental horizonte, até para lá do mar Oceano, e a conta-
minar-lhe a atmosfera, 1600 anos volvidos.

Sem querer alimentar polémicas estéreis, porque inquinadas à partida não 
só por clichés, lugares comuns acriticamente repetidos, ignorância, anacronis-
mos, e até mesmo uma mal velada má-vontade, quis Goulven Madec52 des-

49 Recorde-se, a propósito, a expressão de Aristóteles, na Metafísica, , 1076 a, 3-4, citando a 
Ilíada, II, v. 204: «» / «O governo de muitos 
não é boa coisa. Que haja apenas um soberano!», tese de que Apuleio ainda se faz eco no séc. 
II d.C., no pseudo-aristotélico , onde Deus é colocado como soberano oculto do 
mundo, na mais elevada das esferas.
50 Cf. a este propósito o interessante diálogo entre Paul Ricoeur e Stanislas Breton, a propósito 
dos atentados do 11 de Setembro: «Décrypter la violence terroriste», in La Croix, Jeudi 25 
octobre 2001, pp. 14-15; e ainda o texto de Stanislas breton, «“Dieu est Dieu”. Essai sur la 
violence des propositions tautologiques», in Philosophie buissonnière, Grenoble, Jérôme Millon, 
1993, pp. 131-140. V.g., p. 135: «Le nom de Dieu est une véritable bombe.»
51 Le Dieu de Jésus, Paris, Desclée de Brouwer-Benard Grasset, 1997.
52 Le Dieu d’Augustin, Paris, Cerf, 2000, pp. 7 e ss.
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montar en passant a caricatura deste Deus do terror, pretensamente forjado por 
Agostinho, já mostrando os preconceitos e a indisponibilidade interpretativa 
de Duquesne, já dando outra atenção aos textos e aos contextos nele inten-
cionalmente esquecidos. Há decerto, nos excessos da polémica antidonatista 
ou antipelagiana, afirmações de Agostinho que jamais são defensáveis de jure. 
Nem Agostinho as quis dogmatizar. Mas também não é de qualquer apologia 
à outrance ou seguidismo que se trata. Além de Agostinho ter uma fisionomia 
espiritual muito própria, ele vive noutro tempo, numa outra mundividência e 
tem de si uma autocompreensão diferente da que nele projectamos. Faça-se, 
por isso, a justiça, ou a benevolência hermenêutica, de o situar no espaço e 
no tempo e não de, anacronicamente, o avaliar à luz da consciência teológica 
do século XXI. Por outro lado, tais chistes como que se permitem igualmente 
um juízo de valor pejorativo em relação aos que pensam com Agostinho, como 
se estes fossem seguidores acríticos ou guardiães incondicionais de um pen-
samento de redoma, cristalizado, ou ainda mentecaptos incapazes de pensar 
pela sua própria cabeça e, assim, de se subtrair às «influências nefastas» do 
velho bispo de Hipona, ou, pelo menos, como se fossem incapazes de uma 
hermenêutica séria e de diferenciar níveis de análise. É o próprio Agostinho, 
logo a abrir o segundo livro de De Trinitate, a afirmar que não deseja nem um leitor 
incondicional, nem um crítico fechado e obtuso, pedindo que a sua autoridade 
não seja seguida acriticamente, nem que as suas obras sejam utilizadas como se 
fossem as Escrituras sagradas: «Noli meis litteris quasi scripturis canonicis inservire»53. 
E na carta 238, recomenda Agostinho que Pascêncio faça como ele: ponha a sua 
fé por escrito para que os «juízes exerçam nos seus escritos a sua liberdade»54, 
pois «não me envergonho de aprender, quando erro»55. Só a ignorância ou a 

53 De Trinitate, III, Prooemium, 2: «Sane cum in omnibus litteris meis non solum pium lectorem 
sed etiam liberum correctorem desiderem (...). Verumtamen sicut lectorem meum nolo esse mihi 
deditum, ita correctorem nolo sibi. Ille me non amet amplius quam catholicam fidem; ille se non 
amet amplius quam catholicam ueritatem. Sicut illi dico: noli meis litteris quasi scripturis canonicis 
inseruire». / «Sim, em todas as minhas obras espero não apenas um leitor benevolente, mas 
também um crítico independente (...). Mas se não quero no meu leitor nenhuma complacência 
para comigo, no crítico não quero nenhuma para consigo. Que o primeiro não me ame mais 
do que à fé católica, e que o segundo não se ame mais do que à verdade católica. Ao primeiro digo: 
não queiras submeter-te aos meus escritos como se fossem as Escrituras canónicas».
54 Epistula, 238, v, 26: «Hoc fac et tu, si iudices quaeris, non qui in ore tuo reuereantur personam 
tuam, sed qui in litteris tuis exerant libertatem suam.» / «Faz também tu o mesmo [i.e., põe por 
escrito a tua fé], se procuras juízes, não juízes que, diante de ti, reverenciem à tua pessoa, mas juízes 
que exerçam a sua liberdade nos teus escritos.» (Pascêncio era um alto funcionário imperial, em 
Cartago, professando um arianismo muito atrapalhado quanto aos argumentos).
55 De Trinitate, I, ii, 4: «Nec pigebit autem me, sicubi haesito, quaerere; nec pudebit, sicubi erro, 
discere.» / «Pelo meu lado, na dúvida, não terei nenhuma repugnância em procurar; no erro, 
não me envergonharei de aprender.»
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má-vontade podem projectar em Agostinho uma atitude dogmatizante, que 
jamais é a dele56, por mais fortes e polémicas que sejam as suas convicções.

Neste sentido e por mais complexas que tenham sido as suas influências, 
o seu percurso pessoal de passagem pelo maniqueísmo — que, de facto,  
o marcou decisivamente —, as polémicas antidonatista, anti-pelagiana e 
anti-ariana, nada autoriza a que se projectem nele todos os fantasmas de um 
Ocidente, como se ele fosse a sua «bête noire», ou o seu «bode expiatório». 
Com efeito, Duquesne faz remontar a Agostinho praticamente tudo o que 
considera serem os males do momento: a relação mórbida e culposa com 
a sexualidade, no rebatimento dos excessos juvenis sob a sua moralização 
posterior, a discriminação das mulheres, o desprezo do mundo, a invenção 
do pecado original57, do resgate que Cristo teria pago pela nossa redenção, a 
criação do inferno para as crianças, a guerra justa, e assim por diante. Não 
há dúvida de que Agostinho e o «seu Deus» seriam decididamente entidades 
de má catadura...

No que respeita à figura trinitária, que não poderia ficar fora deste dossier 
acusatório, J. Duquesne — na gaiata ironia do Prof. Madec — alberga ao 
menos «um pensamento comovido para com os companheiros de Jesus, no 
dia seguinte à Páscoa: existia apenas um instrumento que lhes faltava, na sua 
caixa de utensílios intelectuais: o que lhes permitiria conceber a Trindade. 
(...) Os primeiros companheiros de Jesus, três séculos antes de Agostinho, 

56 De Baptismo, III, iii, 5: «(...) non solum ergo mihi saluo iure communionis adhuc uerum 
quaerere sed etiam diuersum sentire concedit.» / «(...) permite-me ainda não só demandar o 
verdadeiro, mantendo o direito de comunhão, mas também pensar de outro modo.» Agosti-
nho refere-se à permissão de Cipriano de CartaGo, Sententiae episcoporum numero LXXXVII de 
haereticis baptizandis, Praefatio (CCSL III e, 5-7) onde afirmava: «Superest, ut de hac ipsa re 
singuli quid sentiamus proferamus, neminem iudicantes aut a iure communicationis aliquem, 
si diversum senserit, amoventes.» / «Resta-nos expor a cada um o nosso sentimento sobre a 
questão, sem julgar ninguém e sem retirar a ninguém o direito à comunhão por divergência 
de sentimentos.»
57 Agostinho afirma expressamente (De nuptiis et concupiscentia ad Valerium, 2, 25) que não 
inventou a fórmula «peccatum originale»: «Non ego finxi originale peccatum, quod catholica 
fides credit antiquitus.» / «Não fui eu que inventei o pecado original, em que a fé católica 
acredita de há muito tempo.» Além do mais, apesar do seu uso polémico, a fórmula é nele uma 
categoria auto-interpretativa, jamais um dogma. Agostinho não pode ser seguido, decerto, nem 
desculpado por, no calor da polémica, ter levado demasiado longe e de modo racionalista o 
intellectus fidei sobre a graça, submetendo-a a uma cerrada lógica binária (cf. Aimé SoliGnaC, 
«Les excès de l’“intellectus fidei” dans la doctrine d’Augustin sur la grâce», in Nouvelle Revue 
Théologique, 110 (1988), pp. 825-849). Mas isso não legitima a ausência de diferenciação, de 
contextualização, de hermenêutica, os anacronismos, a persistente caricaturização do seu 
pensamento. É fácil, muito fácil, lutar contra os moinhos de vento que sonhamos.
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não teriam chegado lá. Mas chegou lá ele, o grande teólogo da Trindade, que 
escreveu séc. IV!»58

Enfim, bastam-nos estes exemplos para rapidamente nos darmos conta de 
que o dossier da concepção agostiniana de Deus está longe de estar encerra-
do59. Agostinho é, com efeito, uma dessas figuras do pensamento demasiado 
sobredeterminadas pelo seu destino hermenêutico. Mas não é das razões 
esgrimidas no calor desta polémica que queremos retirar argumentos para 
o nosso trabalho, mas antes de um porfiado trabalho com os textos. Contu-
do, confirmamos aqui o que acima dissemos: que, aquém e além do próprio 
Agostinho, a concepção que alguém tem da divindade é sempre um lugar 
altamente problemático e passível de ser instrumentalizado. Por isso, não se 
deve tornar um autor responsável por tudo o que, pretensamente, foi dito à 
sua sombra. «Contrariamente a Léon Brunschvicg, que professava que “um 
filósofo deve responder pela sua posteridade ilegítima, tal como pela posteri-
dade legítima”, consideramos que Agostinho não é responsável por todos os 
disparates que lhe atribuíram nem pelos que foram ditos apoiando-se na sua 
autoridade. Ele tem a sua parte de responsabilidade; os outros têm também 
as suas.»60 Princípio, aliás, absolutamente agostiniano, pois Agostinho, em 
De Trinitate, tem o cuidado de se desvincular expressamente das ilegítimas 
posteridades que parecia adivinhar61. Por isso, ao escrever, assumamos tam-
bém nós a nossa responsabilidade.

* * *

«Que sei eu sobre Deus e o sentido da vida? Sei que este mundo existe. 
Que estou nele como o meu olho no seu campo visual. Que algo nele é pro-
blemático, a que chamamos o seu sentido. Que este sentido não reside nele, 

58 Jacques duqueSne, Le Dieu de Jésus, pp. 125.126, apud Goulven MadeC, Le Dieu d’Augustin, 
p. 21.
59 Cf. Goulven MadeC, «Saint Augustin est-il le malin génie de l’Europe?», in Imaginer l’Europe. 
Le marché intérieur européen, tâche culturel et économique (sous dir. Peter koSlowSki), Paris, Cerf, 
1992, pp. 279-290.
60 Goulven MadeC, Le Dieu d’Augustin, pp. 21-22.
61 I, 3, 6: «Arbitror sane nonnullos tardiores in quibusdam locis librorum meorum opinaturos 
me sensisse quod non sensi aut non sensisse quod sensi. Quorum errorem mihi tribui non 
debere quis nesciat, si uelut me sequentes neque apprehendentes deuiauerint in aliquam fal-
sitatem (...).» / «Não duvido, certamente, que haverá alguns leitores obtusos que, em certas 
passagens da minha obra, dirão que pensei o que de modo nenhum pensei e que não pensei 
o que pensei. O seu erro não me deve ser imputado, quem o ignora?, se lhe acontece que, 
ao seguir-me sem me compreender, se extraviam em alguma falsidade (...).» (cf. De Utilitate 
credendi, V, 11).
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mas fora dele. (...) Ao sentido da vida, isto é, ao sentido do mundo, podemos 
chamar Deus. E associar-lhe a metáfora de Deus como um pai. A oração é 
o pensamento do sentido da vida. (...) Crer em Deus significa compreender 
a pergunta pelo sentido da vida. (...) Crer em Deus significa ver que a vida 
tem um sentido.» 62

Este passo de Wittgenstein, entre outros igualmente certeiros, exprime 
bem as dificuldades de quem começa a interrogar-se sobre o sentido da exis-
tência e sobre Deus. E, ao mesmo tempo, por via das imagens que associa 
e das atitudes apontadas, delineia um caminho a ser percorrido. Por isso o 
fazemos nosso, neste começo. Ora, quando se trata da difícil questão de Deus 
e da sua da nomeação63, Wittgenstein costuma ser invocado normalmente em 
sentido contrário, através da famosa proposição «acerca daquilo de que se 
não pode falar, tem que se ficar em silêncio.»64 E se isso é válido, em geral, 
para as proposições da metafísica, mais o deveria ser ainda para a teologia 
e a sua «questão» — Deus —, e a fortiori para a teologia trinitária. Mas, sig-
nificativamente, no exergo que escolhemos, o autor do Tratactus não fica em 
silêncio sobre Deus, concordando na prática não com o seu «darüber muss man 
schweigen», mas com o «ut ne taceretur» de Agostinho65, reconhecendo tacita-
mente que também o silêncio se diz de muitos modos, e que o mais radical se 
constitui precisamente no seio da linguagem, naquilo que nela se mostra, mas 
que ela jamais pode dizer. O que as palavras de Wittgenstein expressam em 
primeiro lugar é uma atitude de interrogação, oração própria de quem não 
sabe, o que nos induz a uma reserva velada, que aqui invocamos inicialmente 
como que antecipando também o ponto de chegada. Depois, a afirmação de 

62 Ludwig wittGenStein, Geheime Tagebücher 1914-1916, (Werkausgabe. Hrgs. und dokumentiert 
von Wilhelm Baum; mit einem vorwort von Hans Albert) Viena, Turia und Kant, 1992,  vol. 
I, pp. 167-168 (referência de tradução inédita de Artur Morão).
63 Joaquim de Sousa teixeira, «“Em nome do Pai”: a questão filosófica da nomeação de Deus», 
in Henrique Noronha Galvão (org.), Em Nome de Deus Pai, Lisboa, Edições Didaskalia, 1999, 
pp. 55-103.
64 Ludwig wittGenStein, Tratactus logico-philosophicus. Logisch-philosophische Abhandlung, Tausen, 
Surkampf Verlag, 1980, Prop. 7, p. 115: «Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man 
schweigen.» [Tratactus logico-philosophicus, pref. e trad. port. de M. S. Lourenço / coments. de 
Tiago de Oliveira) Lisboa, FCG, 1999, p. 142]. Mas mais do que a proposição final, que em 
certo sentido ‘já está fora’ do Tratactus, importa ler todo o conjunto das proposições 6.
65 Que o pensamento de Wittgenstein é todo permeado por preocupações teológicas «dizíveis» 
demonstra-o Fergus kerr, em La théologie après Wittgenstein. Une introduction à la lecture de Witt-
genstein, Paris, Cerf, 1991; cf. Pierre hadot, «Apophatisme et théologie négative», in  Exercices 
spirituels et philosophie antique, Paris, Études Augustiniennes, 1981, pp. 191-193, e entre nós, o 
artigo de Mário Santiago de Carvalho, «Sobre a razão patética», in Humanística e Teologia 18 
(1997), pp. 93-123, onde faz uma aproximação com Santo Agostinho.
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que «ao sentido da vida e do mundo podemos chamar Deus» e que, metafo-
ricamente, podemos nomear esse sentido de «Pai». Ousaremos, a seu tempo, 
recuperar e talvez ampliar esta redenção da metáfora paterna66, mas, para já, 
apenas interrogamos, e quem interroga inscreve-se preferencialmente sob o 
sentido que a pergunta desencadeia67 e as mediações interpretativas que dela 
decorrem, e não tanto sob o signo da «verdade» das respostas, sem que isso 
anule a referência  objectiva da interrogação68.

Com efeito, a filosofia não é uma peleja pela verdade — por que razão 
haveria a verdade de querer peleja? «Embainha a tua espada...» —, mas antes 
a sua busca: o amor da sabedoria. Nunca é demais reiterar no princípio esta 
humilde lição da filosofia, que de tão comum se tornou esquecida, de modo 

66 Numa crítica à alteridade eterna, majestática, monádica do Outro-Deus levinasiano, Gianni 
vattiMo, «O rasto do rasto», p. 111, reconhece que este autor, Lévinas, apesar do esforço para 
superar a violência do «essencialismo metafísico de origem grega (...) permanece limitado ao 
Antigo Testamento (...). Se o Deus que a filosofia reencontra é somente Deus Pai, o afastamento 
do pensamento metafísico é fraco — e, para dizer a verdade, damos assim alguns passos atrás.» 
Obviamente, Vattimo considera que a figura teológica trinitária, que não Iahweh, estaria muito 
mais apta para a crítica da totalidade, quanto precisamente a complexidade do paradigma 
ternário melhor lhe permitiria sugerir o infinito. Seja como for, passe o subtil marcionismo 
de Vattimo, não seria exigível que Lévinas se baptizasse em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Para um aprofundamento da simbólica do «Pai», cf. Paul riCoeur, «La paternité: du 
phantasme au symbole», in Le conflit des interprétations. Essais d’herméneutique, Paris, Seuil, 1969, 
pp. 458-486; remetemos igualmente para o n.º163, de Março de 1981, de Concilium. Revista 
Internacional de Teologia, todo dedicado a esta temática, sob o título de «Un Dios Padre?», e 
muito especialmente para os artigos de Claude Geffré e Jürgen Moltmann.
67 Para a primazia hermenêutica da pergunta, cf. Hans-Georg GadaMer, Gesammelte Werke 1. 
Hermeneutik I. Wahrheit und Methode. Grudnzüge einer philosophischen Hermeneutik, J. C. B. Mohr 
(Paul Siebeck), Tübingen, 1990, pp. 368-384: «Der Hermeneutische Vorrang der Frage» 
[Verdad y metodo I. Fundamentos de una hermenêutica filosófica, (trad. esp. de A. A. Aparicio y R. 
Agapito), Salamanca, Sígueme, 1993, pp. 439 e ss]; Maurice Merleau-ponty, La nature. 
Notes du Cours du Collège de France, Seuil, 1994, p. 207: «Não é um ser positivo, mas um ser 
interrogativo que define a vida.» Recordemos, a título exemplificativo, que a obra de Maurice 
blondel, L’Action, (1983). Essai d’une critique de la vie et d’une science de la pratique, Paris, PUF, 
1973, começa com uma pergunta reitora — «Oui ou non, la vie humaine a-t-elle un sens, et 
l’homme a-t-il une destinée?» — que determina toda a obra até esse extraordinário último 
capítulo que, meditando na figura do vinculum mediador, se abre ao mistério relacional por 
excelência, a Trindade.
68 Cf. Hans-Georg GadaMer, Gesammelte Werke 2. Hermeneutik II. Wahrheit und Methode. Ergän-
zungen. Register, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1993, pp. 44-56: «Was ist Wahrheit? 
(1957)»,  [Verdad y metodo II, (trad. esp. de M. Olasagasti), Salamanca, Sígueme, 1998, p. 58 e 
ss: «¿Qué es la verdad? (1957)»]; cf. Paul riCoeur, Herméneutique biblique, Paris, Cerf, 2001,  
p. 268, sobre o desejo de verdade igual ao desejo de poder que se pode alojar nas religiões. A questão 
de como um conhecimento histórico pode albergar uma pretensão de verdade é o núcleo da 
hermenêutica gadameriana, corrente em que Ricoeur deliberadamente se inscreve.
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a cultivarmos a docta ignorantia que parte da tradição filosófica coloca como 
condição essencial de toda a investigação. É preciso, pois, ter a humildade de 
recomeçar num tempo que parece ter fechado todos os horizontes69 e impos-
sibilitado a formulação de uma interrogação radical, por via da fragmentação 
e regionalização das linguagens. É nesta persistente condição de recomeço que, 
num tempo que já não tem paciência para ser, também a filosofia se reco-
nhece como «paciente exercício de ser»70 e de abertura ao outro, à diferença,  
à transcendência, não deixando estiolar as solicitações e as possibilidades do 
real, quer ainda como uma experiência de reconciliação consigo mesma, como 
quem aceita a bem descer ao vale fértil da experiência humana, longe dos 
serôdios ímpetos de determinar o sentido do ser. «De facto, a vida humana, 
bem como o exercício filosófico, não constituem martirizante subida para a 
inatingível montanha da verdade, como se se tratasse de um destino sádico 
inventado, para o homem, por uma diabólica divindade. A questão da verdade 
não se reduz a uma competição.»71 Por isso, à parte outras considerações que 
o pensamento de Nietzsche de nós exija, deve fazer-nos meditar a sua pala-
vra, em A Gaia Ciência, de que a grande armadilha do pensamento ocidental 
foi ter colocado a questão de Deus no horizonte do valor e da verdade. Mas, 
apesar da prevenção, talvez esta observação crítica dependa ainda, e muito, 
da tradição livresca que critica, dos textos sobre a verdade, sobre Deus, sobre os 
valores, e menos do pensamento vivo da questão em si mesma72.

De facto, como adverte Pierre Hadot, uma certa ideia da busca do saber 
quase exclusivamente como exegese textual — e menos como modo de vida 
— condicionou e confinou a prática filosófica e teológica ao comentário e 

69 Cf. Artur Morão, «Fé cristã e pós-modernidade», in Communio 6 (1990), pp. 485-488.
70 Cf. Paul Gilbert, La patience d’être. Métaphysique, Bruxelles, Culture et Vérité, 1996. Logo 
a abrir, na p. 5, com seu constante bom humor, o autor recorda Ireneu de Lião (Adversus 
Haereses, IV, 38, 4) para dizer que o «pecado original» é o pecado «da impaciência». O nosso 
tempo actual, marcado por este «pecado de impaciência», «apressa-se a suprimir as diferenças 
entre os homens e a eliminar aqueles que não suportam esta uniformização. A impaciência 
suprime o ser, o tempo e os outros.» Por isso é tão importante «reencontrar o sentido do ser, 
do tempo e das diferenças».
71 Joaquim Cerqueira GonçalveS, Fazer Filosofia. Como e onde?, Braga, Universidade Católica 
Portuguesa, 1995, p. 17; cf. o também o estudo de José eneS, «Que é a verdade?», in Estudos 
e Ensaios, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1982, pp. 71-97.
72 Friedrich nietzSChe, Carta a Franz Overbeck, 31 de Março de 1885, apud Marcel neuSCh, 
Augustin. Un chemin de conversion, Desclée de Brouwer, Paris, 1986, p. 9: «(...) Acabei de ler 
para me distrair as Confissões de Santo Agostinho. Oh! este velho retor, que falso e hipócrita! 
Como ele faz rir! Que duplicidade psicológica! Valor filosófico igual a zero. Platonismo para 
a populaça; por outras palavras, uma mentalidade inventada para a mais alta aristocracia do 
espírito adaptada ao gosto de naturezas de escravos.»
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à procura da verdade «encriptada» nos textos das auctoritates, muitas vezes 
não procurando compreender nem pensar, mas ensinar «a verdade» que se 
supunha dever estar aí presente. Tal ideia de verdade como dado estático 
nas plicas de um texto onerou a filosofia em demasia, no sentido de ter que 
justificar-se sempre. E, grosso modo, se a modernidade recusou este tipo de 
exegese73, afirmando que a verdade não é um dado, mas o fruto da razão que 
certifica e se funda a si mesma, também é certo que «depois de um período de 
optimismo, durante o qual se acreditou no mito de um começo absoluto, de 
uma fundação originária e de uma auto-posição do pensamento» — modelo 
que, afinal, reproduz simetricamente, com sinal contrário, a atitude que cri-
tica e recusa —, «a filosofia se tornou consciente dos seus condicionalismos 
históricos e linguísticos. É possível, aparentemente, representar a evolução da 
filosofia moderna e contemporânea como um regresso a um modo de pensa-
mento exegético; mas, desta vez, tratar-se-ia de uma exegese relacionada com 
o sentido das obras humanas na sua totalidade, consciente das suas démarches 
e dos seus limites.»74 Isto é, se quisermos ser fiéis e concisos na interpretação 
do pensamento de Pierre Hadot, uma hermenêutica que, cumprido aquele 
ciclo, procura ser ela mesma um modo de vida.

Neste sentido, a hermenêutica contemporânea, pós-nietzscheana, gadame-
riana, ricoeuriana, em face da diversidade interpretativa, não elege a verdade 
de uma interpretação e anatematiza as outras todas como falsas, mas suscita 
antes uma diferencial compreensão da racionalidade e das suas diversas for-
mas de funcionamento. Frise-se que esta atitude, ao invés de qualquer serôdio 
relativismo — Gadamer considerava a «fusão de horizontes» o «antídoto con-
tra o relativismo» — é muito mais exigente em termos do poder relacional da 
compreensão, está muito mais atenta à complexidade da existência humana, 
manifestando para com ela maior finura e cuidado, precisamente quando 
se trata das suas exigências de verdade e justiça. Pois, directamente contra 
a tentação que Nietzsche denuncia, e da qual, malgré lui, ainda é represen-
tante, considera Gadamer que «ninguém é tão intolerante como aquele que 

73 Mas o modelo encontra-se ainda na hermenêutica dos mestres da suspeita que primeiro preten-
dem descobrir «a verdade» oculta dos textos, sobretudo religiosos, para depois a denunciarem 
em nome de «outra verdade».
74 «Philosophie, exégèse et contresens», in Études de philosophie ancienne, Paris, Les Belles Lettres, 
1998, pp. 3-11. Joaquim Cerqueira GonçalveS, «A racionalidade religiosa», in O fenómeno 
religioso. Anais Universitários. Ciências Sociais e Humanas 6 (1995), Universidade da Beira Interior, 
p. 153: «A alteração do sentido da cultura, invertendo a prioridade da função libertadora, para 
ceder ao exercício comungante, leva consigo uma nova visão tanto da racionalidade como da 
religião. Não é por acaso que a nossa época, por vezes rotulada de pós-moderna, aspira, de 
facto, a uma racionalidade diferente daquela que inspirou a modernidade.»
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pretende demonstrar que o que diz há-se ser a verdade.»75 E numa espécie 
de diálogo transcendental no pensamento hermenêutico contemporâneo, 
afirmara já Merleau-Ponty: «a nossa relação com a verdade passa pelos 
outros. Ou procuramos a verdade com eles, ou nunca a encontraremos.»76  
O mesmo é dizer: a verdade não é uma grandeza oculta num texto, no princípio 
ou no fim, mas, como queria a pedagogia do contágio de Sócrates, se encontra 
no processo diferenciador da consciência, no exercício da sua busca, na sua 
dramatização em pessoa, o que confere ao mesmo texto um poder revelador 
e iluminador da existência humana. Ao afirmar isto, queremos dizer que, na 
ordem da intenção, esta é também a atitude com que pretendemos acercar-nos 
dos textos filosóficos ou da tradição cristã — bíblicos e não-bíblicos.

Até porque a experiência cristã arranca, precisamente, dessa teodramática, 
de que Deus transbordou para fora, como Vida, nas afirmações da criação e 
de que o Verbo se fez carne. Neste sentido, essa mesma experiência inscreve- 
-se originariamente no domínio da Palavra — VEn avrch/| h=n o` lo,goj (...); VEn 
auvtw/| zwh. h=n( kai. h` zwh. h=n to. fw/j tw/n avnqrw,pwn. (...) Kai. o` lo,goj sa.rx 
evge,neto kai. evskh,nwsen evn h`mi/n — e, por conseguinte, sempre esteve e está 
sob o signo da interpretação77. Deste modo, mais do que um risco actual, 

75 Hans-Georg GadaMer, Hermeneutik II.  Wahrheit und Methode, «Was ist Wahrheit? (1957)», 
p. 45: «Niemand ist so unduldsam wie der, der bewsein will, daß das, was er sagt, das Wahre 
sein müsse». Cf. Joaquim Cerqueira GonçalveS, Fazer Filosofia..., pp. 54 e ss.
76 Éloge de la philosophie et autres essais, Paris, Gallimard, 1953 et 1960, pp. 39-40. No mesmo 
sentido, Gilles deleuze, Pourparlers. 1972-1990, Paris, Minuit, 1990, p. 7: «(...) a filosofia não 
é uma batalha pela verdade».
77 Jo 1, 1.14. O próprio Jesus interpreta o texto que o interpreta: ao ler em Nazaré (Lc 4, 16- 
-21) a passagem de Isaías 61, 1-2 — «O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu» — e 
ao dizer «Cumpriu-se hoje aos vossos ouvidos esta passagem da Escritura», consagra a validade desta 
circularidade sempre criadora de mais sentido. Já no Antigo Testamento, com o desenvolvi-
mento das escolas rabínicas e talmúdicas se verificava que o texto vai informando a vida, a vida 
vai configurando texto, o qual se vai explicando a si próprio, numa leitura que tanto é válida do 
presente para o passado e o futuro, do passado para o presente e o futuro. Cf. a interpretação 
de Michel henry, Paroles du Christ, Seuil, Paris, 2002, pp. 150 e ss; para o caso de Agostinho, 
cf. Joaquim Cerqueira GonçalveS, «Santo Agostinho, leitor do nosso tempo», in Didaskalia 
XIX, (1989/1), pp. 127-133. Henry duMÉry, Philosophie de la religion. Essai sur la signification 
du christianisme, II., Paris, PUF, 1957, pp. 13.17, afirma com pertinência: «O ontem não tira a 
sua significação do hoje. Mas para nós o único meio de compreender o ontem é recuperá-lo a 
partir de hoje. (...) Sem eidética não há genética “compreensiva”. Mas a eidética, que consiste em 
libertar o sentido, realiza-se para cada um apenas a partir da sua experiência actual. (...) O 
fenomenólogo aqui ensina o historiador: instrui-no a descrever a evolução apenas depois de ter 
revelado a essência. O historiador, por seu lado, reensina o fenomenólogo. Porque a essência 
não pode subsistir fora das suas expressões sucessivas através do devir histórico.»
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como bem sublinha Claude Geffré, a interpretação é, para a experiência e 
tradição cristãs, uma oportunidade — um kairo,j — sempre renovada. Não 
há que temer que a interpretação seja um ou o princípio do relativismo de 
uma pretensa verdade universal e imutável, porque, como se disse, não é sob 
esse regime epistemológico que nos inscrevemos; aqui a verdade é mais um 
processo diferenciador da consciência — manifestação —, do que uma gran-
deza estática que se pode possuir ou a que nos devamos adequar — verifica-
ção. Também o tempo diferenciador é uma das criaturas de Deus, e não um 
acidente que cai da eternidade. A interpretação, pois, mais do que à verdade, 
deverá aqui ser antes associada ao agir interpretante e poiético, central no 
domínio das artes dramáticas, onde o intérprete emerge como figura central 
na procura, sempre inédita, da perfeição da interpretação, e onde o critério 
não é a repetição exactíssima de um suposto modelo abstracto que estaria 
na mente do autor, do coreógrafo78. A melhor interpretação será sempre a 

78 Pode-se utilizar aqui a distinção que Nelson GoodMan propõe entre artes autográficas e artes 
halográficas — Umberto eCo, Opera aperta: forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, 
Milano, Valentino Bompiani e C., 1962 [A obra aberta, trad. port. de J. Furtado, Lisboa, Difel, 
1989], fala em obras abertas vs. obras fechadas, num evidente, mas calado, eco de Bergson — 
presente num texto de Jérôme Dokic, «La musique, le bruit, le silence. Quelques réflexions 
à propos de John Cage», in Cahiers Internationaux de symbolisme, 83-85 (1996), pp. 97-11, onde 
se defende que na música, por exemplo, não é pertinente a distinção entre o original e a cópia 
— perspectiva radicalizada pelo músico René Leibowitz —, e que a identidade (a «verdade») 
de uma obra está sempre in fieri. Afinal, não é isto o que significa a tradição relativamente aos 
textos religiosos fundadores: um acto de interpretação e transmissão criadora? Recordemos 
que Gadamer alargara positivamente esta relação a outros domínios, v.g., às artes plásticas 
(pintura, literatura, escultura) falando de uma «ontologia da imagem» onde a representação 
«supõe sempre um incremento de ser», em relação ao representado, e não uma decadência (cf. 
Hans-Georg GadaMer, Hermeneutik 1. Wahrheit und Methode, «Die Seinsvalenz des Bildes», pp. 
141.143-144 [Verdad y metodo I., pp. 185.188.189, passim: «La valência óntica de la imagen», 
pp. 182-193]). Evidentemente, este acréscimo de ser situa-se no âmbito mais amplo da sua her-
menêutica, onde a «fusão de horizontes» «reconstrói e alarga» interpretativamente o mundo. 
Segundo Jean Grondin, Le tournant herméneutique de la phénoménologie, Paris, PUF, 2003,  
p. 12, esta orientação de Gadamer releva da teologia agostiniana da Trindade e da Encarnação: 
«É esta identidade de essência que fascinou Gadamer: esta identidade de essência entre o logos 
interior e o logos exterior, que é a do Pai e do Filho no mistério da Trindade, não é válida para 
todo o pensamento humano?» E, mais à frente, nota: «A referência inverosímil de Gadamer 
a Agostinho (e à Trindade!) não facilitou talvez a inteligência da concepção hermenêutica da 
linguagem, tanto mais que as intenções e os instintos de Gadamer não tinham absolutamente 
nada de teológico (seria, pois, aberrante falar aqui de uma viragem teológica e, graças a Deus, 
a ideia não ocorreu a ninguém no que respeita a Gadamer)». Contudo, a referência não é 
tão «inverosímil» como isso. Cf. Hans-Georg GadaMer, Hermeneutik 1. Wahrheit und Methode, 
«Prägrung des Begriffs “Sprache” durch die Denkgeschichte des Abenlandes. a) Sprache und 
Verbum», p. 423: «Die Ausdeutung des Geheimnisses der Trinität, whol die wichtigste Aufgabe,  
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mais conseguida, aquela que se liberta do autor da obra e desenvolve as suas 
potencialidades intrínsecas, tomando-a como realidade aberta, inesgotável, 
possível, onde se manifesta uma espécie de redundância positiva79, ou uma 
prosopopeia criativa — contexto dramático de que, afinal, e não por acaso, 
a reflexão teológica trinitária se socorreu para a elaboração da noção de pes-
soa80. Portanto, na raiz do projecto hermenêutico e da exegese diferenciadora 
própria do nosso tempo temos textos polissémicos e polifónicos81 — os textos 
da tradição filosófica, da tradição jurídica, da tradição literária; as Escrituras 
da tradição judaica e cristã, com os seus géneros: proféticos e narrativos, 
mas também prescritivos, sapienciais, salmódicos, poéticos escatológico-
apocalípticos. Enfim, temos textos com os quais estamos em relação circular, 
que nos interpretam quando os interpretamos: é este também um dos sentidos 
da expressão «polifonia da revelação.»82 O nosso texto — o De Trinitate — 
é, sem dúvida, um desses textos da tradição cristã pensante e confessional. 
Com efeito, no caso da tradição exegética e hermenêutica da religião cristã, 
a figura da Trindade emerge como modelo e exigência de diferenciação, que 
se cumpre, já na eterna autodoação dita pela circumincessio, já na Palavra que 

die dem Denken des christlichen Mittelalters gestellt war, lenht sich schon bei den Vätern und 
schließlich in systematischer Durchbildung des Augustinianismus in der Holch-scolastik an 
das menschliche Verhältnis von Sprechen und Denken an.» / «Já desde os Padres da Igreja, 
e desde logo com a elaboração sistemática do augustinismo da alta-escolástica, a interpreta-
ção do mistério da Trindade — a tarefa mais importante que se coloca ao pensamento medieval 
cristão — apoia-se na relação humana do falar e do pensar.» [Verdad y metodo I, p. 503] Cf. 
João duque, Dizer Deus na pós-modernidade, pp. 207-245, «Cap. V: Gadamer e a Teologia». 
A propósito da relação original-cópia, Stanislas breton, em «“Dieu est Dieu”. Essai sur la 
violence des propositions tautologiques», p. 139, vai ainda mais longe, vendo na profusão das 
imagens um (paradoxal) respaldo contra à idolatria: «O essencial é não condenar a imagem; 
mas pelo contrário multiplicá-las ao infinito para que nenhuma nos seduza com o seu fascínio.» 
(cf. também Stanislas breton, Unicité et monothéisme, Paris, Cerf, 1981).
79 No sentido que este termo tem nas ciências da religião (v.g., em Gilbert durand, L’imagination 
symbolique, Paris, PUF, 1976, pp. 15-18 [A Imaginação Simbólica, (trad. port. de C. A. de Bri-
to), Lisboa, Edições 70, 1995, pp. 13-16]: i.e., que a representação simbólica é inesgotável e, 
por isso, pode e deve repetir-se, à maneira de uma espiral que tende para o infinito, para que 
de aproximação em aproximação se «preencha indefinidamente a inadequação radical entre 
símbolo e simbolizado.»
80 Cf. boÉCio, Liber de persona et de duabus naturis contra Eutychem et Nestorium, III, passim; e 
também em A. MiChel, «Hypostase», in Dictionnaire de Théologie Catholique, VII-1, Paris, Li-
brairie Letouzey et Ané, 1927, cols. 369-437; id., «Relations divines», in Dictionnaire de Théologie 
Catholique, VII-2, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1937, cols. 2135-2156.
81 Cf. Paul riCoeur, «Herméneutique de l’idée de Révélation», pp. 22.32, passim.
82 Cf. Joseph S. o’leary, «L’herméneutique théologique et ses effets philosophiques», in 
Paul Ricoeur. Les métamorphoses de la raison herméneutique, Paris, Cerf, 1991, p. 98. Para o autor, 
«Deus revela-se como processo de diferença.»
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vem ao mundo, i.e., na palavra que se silencia ou se esconde também na nossa 
capacidade de lhe dar corpo, de a encarnar e de a interpretar/diferenciar83.

Sabe-se que a exegese pós-tridentina preconizava a leitura das Escritu-
ras a partir da tradição dogmática — o que retroprojectou nas Escrituras 
muitos dogmas —, princípio que a exegese contemporânea inverteu, defen-
dendo que se os textos primários considerados da revelação são objecto de 
interpretação, a fortiori também a tradição dogmática deve ser submetida a 
interpretação84. Seja como for, ainda que reconheçamos que aquele princípio 
muito prejudicou uma meditação pensante e reflexiva acerca da Trindade, esta 
polémica muito actual não nos diz directamente respeito, uma vez que, em 
nosso entender, De Trinitate não é um texto dogmático85, mas antes um texto 
da tradição confessante e pensante — filosófico, no sentido do «amor sapientiae 
Dei» —, que bebe das Escrituras, certamente, que ausculta as teofanias do 
Antigo e do Novo Testamentos, e que, sobretudo, leva a sério a experiência 
filial de Jesus no seu relacionamento com «o Pai», e ainda o modo como 
as comunidades cristãs primitivas encontraram no Espírito o lugar de uma 
prática agápica diferenciante e de um possível discurso sobre Deus86. A fé 
no Deus trino «representa a experiência neotestamentária básica»87. A nossa 
releitura, portanto, procura ser uma auscultação das possibilidades de um 
texto, também no sentido de uma afirmação de Gianni Vattimo, central no 

83 Agostinho, De Trinitate, XV, xi, 20: «Ita enim uerbum nostrum uox quodam modo corporis 
fit assumendo eam in qua manifestetur sensibus hominum sicut “uerbum” dei “caro factum 
est” assumendo eam in qua et ipsum manifestaretur sensibus hominum.» / «Tal como o nosso 
verbo se torna de certo modo voz do corpo, convertendo-se em palavra pela qual se manifesta 
aos sentidos do homem, assim o Verbo se fez carne (...).»
84 Claude GeffrÉ, Le christianisme au risque de l’interprétation, Paris, Cerf, 1997, p. 19: «Seria 
paradoxal que os textos da revelação pudessem ser objecto de uma interpretação e que não 
houvesse a mesma liberdade para interpretar os textos da tradição dogmática.»
85 Já vimos que é o próprio Agostinho quem tem o cuidado de nos prevenir: «Não te quei-
ras submeter aos meus escritos como se fossem as Escrituras canónicas.» (De Trinitate, III, 
Prooemium, 2)
86 Joaquim Cerqueira GonçalveS, «Filosofia e Relação. Interpretação Cristã da Categoria 
Grega», in Biblos 56 (1980), p. 186: «Tão importante como este encontro de ordem cultural 
— a especulação cristã e os textos gregos sobre os géneros supremos e as categorias — é o estilo 
cristão de existência, profundamente marcado pela atitude de relação, não só por este ser 
característica da vivência religiosa como ainda pelo facto de a religião cristã ser determinada 
pela dimensão do amor.» A par do sublinhado prático, que mais destacamos, convém não 
esquecer, contudo, a importante função catequética que os  tinham precisamente 
no contexto baptismal, nas primitivas comunidades cristãs.
87 Gisbert GreShake, An den drei-einen Gott glauben. Ein Schlüssel zum Verstehen, Freiburg / Basel 
/ Wien Herder, 1999, p. 16 [Creer en el Dios uno y trino. Una clave para entenderlo, (trad. esp. de 
P. J. Tosaus Abadía), Santander, Sal Terrae, 2002, p. 16].
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seu pensamento, acerca do retorno do religioso, e que não queremos deixar 
de registar aqui. 

Diz ele que «a partir de Santo Agostinho e da sua reflexão sobre a Trinda-
de, a teologia cristã, nas suas raízes profundas, é uma teologia hermenêutica: a 
estrutura interpretativa, a transmissão, a mediação (...) não se referem apenas 
à anunciação, à comunicação de Deus com o homem; definem a vida íntima 
do próprio Deus, que, por essa razão, se não pode pensar nos termos de uma 
plenitude metafísica imutável»88, mas ao invés no horizonte da encarnação 
do Verbo89. Para Vattimo, aliás, este horizonte kenótico não tem apenas valor 
no interior da experiência cristã, antes nele se joga o próprio destino do ser 
ocidentalmente pensado90. Também a ontologia se cumpre na debilidade, tam-
bém a simbólica vive da fragilidade, também a relação é ens minimum91: coisa 
mínima, quase residual, como se fosse da natureza íntima do transcendente 
condescender, abaixar-se. Porém, o «esse minimum da relação invoca o abso-
luto», conforme a sugestiva expressão de Stanislas Breton92. Deste modo, a 
 aparece como um nó e um véu: se antecipa exemplarmente a debili-
tação do ser, um ser despido da excelência dos predicados metafísicos — um 
 / Verbo da Cruz—, também revela parcialmente esse 
mysterium relacional trinitário porque, num ou noutro sentido, é a mesma 
dinâmica diferenciadora que em ambos se manifesta. O mundo, desde que 

88 Gianni vattiMo, «O rasto do rasto», p. 107. Terá ele em mente a afirmação de Heidegger 
de que, depois da denúncia do quiasma ontoteológico, resta à teologia ser «interpretação da 
palavra divina da revelação», ou «interpretação do ser do homem para Deus»? (cf. Jean-Luc 
Marion, Dieu sans l’être, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1982,pp. 98 e ss).
89 A propósito deste «escondimento» da Vida na Encarnação, cf. Michel henry, Incarnation..., 
§ 36, pp. 263 e ss [Encarnação..., pp. 205 e ss]; Vincent holzer, Le Dieu Trinité..., p. 56 : «Se 
a cristologia possui uma dimensão “protológica” é porque não é dissociável do ser trinitário 
que ela revela (...). Uma cristologia inscrita num processo de criação abre para uma ontologia 
trinitária.»
90 Cf. Credere di credere, Roma, Garzanti Edittore, 1996; Dopo la cristianità. Per un cristianesimo non 
religioso, Milão, Garzanti Libri s.p.a., 2002, p. 118: «A pregação cristã do amor não é apenas 
(...) uma consequência ética e edificante da revelação da verdade «objectiva» acerca da nossa 
natureza de filhos de Deus. É antes um apelo que vem do facto histórico da encarnação (...) e 
que fala de uma destinação niilista do ser, de uma teleologia do debilitamento de cada rigidez 
“ôntica” a favor do ser onto-lógico — quer dizer, do Verbum, Logos mudado em Gespräch que 
somos, enquanto existentes históricos. A Verdade como caritas e o ser como Ereignis, evento, 
são dois aspectos que se relacionam de forma muito estreita.»
91 Cf. esta dimensão mínima e residual da relação, cuja arqueologia nos conduz de Aristóteles 
ao pensamento contemporâneo, passando pela retórica greco-latina, a filosofia e a teologia 
medievais (v.g., São Tomás), no sugestivo ensaio de Rodolphe GaSChÉ, Of Minimal Things. 
Studies on the Notion of Relation, Standford, Standford University Press, 1999.
92 L’«esse in» et l’«esse ad» dans la métaphysique de la relation, p. 178.
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reconheçamos o princípio a partir de onde é constituído, não é esse buraco 
escuro, esse espelho sujo, lugar de perdição e de esquecimento qual «prisão 
central» que os gnósticos inventaram e tanto temiam. Por outras palavras, não 
tem de haver oposição entre um Deus oculto e um Verbo mediador e criador: 
a pericorese trinitária pode transbordar para o humano que, por seu lado, 
a manifestará. Esta afirmação talvez nos possibilite compreender melhor a 
razão por que a segunda parte de De Trinitate de Agostinho corresponde a 
uma antropologia simbólica — aspecto, aliás, que não iremos aprofundar. 
Com efeito, não é só, ou sobretudo, por causa da confessada incapacidade 
para continuar a perscrutar a vida íntima de Deus que o pensamento se «volta 
para si mesmo»93, mas antes, positivamente, porque nessa viragem se cumpre 
uma lógica rigorosamente trinitária, a qual se rebate ainda na interpretação 
ou na tríplice orientação que deve patentear a palavra-texto a que somos 
chamados a dar corpo94. 

Agostinho está bem consciente da necessidade de passar o seu texto pela 
«lei das três peneiras»: em caso de engano, a própria realidade lho revelará 
directamente, já por ocultas inspirações admonições, já através da palavra 
da Escritura ou ainda pela fraterna palavra de outrem95. Alguém, contudo, 
poderia invocar que, em face destas palavras, e aparentemente contra o que 
vimos defendendo, Agostinho coloca toda a sua vida sob o signo da verda-
de — como não lembrar a afirmação de que «a vida feliz é uma alegria que vem 
da verdade» — «beata quippe uita est gaudium de ueritate»?96 Isto é verdade, logo 
desde De Beata vita, quando se refere ao termo da busca, à Sabedoria em 
pessoa que é o Verbo Encarnado. Porém, ao nível das humanas mediações, 

93 aGoStinho, Epistula, 120, ii, 12: «(...) non erit fortassis absurdum, ut eam ad suum quoque 
creatorem intellegendum ipso adiuuante meditemur adtollere. Si autem in se ipsa deficit sibique 
succumbit, pia fide contenta sit (...).» / «(...) não seria talvez absurdo pensarmos em elevá-la 
[à alma], com a ajuda divina, até à inteligência do criador. Se ao invés, a alma cai sobre si 
própria e sucumbe, fique contente com a fé piedosa (...).»
94 Joaquim Cerqueira GonçalveS, Fazer Filosofia..., p. 75: «A contextualização é, pois, uma 
organização de texto com uma tríplice orientação: o aprofundamento do mundo do intérprete, 
pela “fusão” com o texto dos outros, captando os vectores destes, e a realização de um novo 
texto, onde resplandeça uma maior riqueza de sentido.» Cf. Tzvetan todorov, Teorias do 
Símbolo, (trad. port. de Mª Santa Cruz), Lisboa, Edições 70, [imp. 1979], p. 34, referindo-se à 
tríade hermenêutica de De Doctrina christiana: significante, significado e coisa. O autor sublinha 
a novidade hermenêutica de Agostinho face ao pensamento antigo.
95 De Trinitate, I, iii, 5: «Si quid autem aliter sapio, id quoque mihi ipse reuelabit siue per 
occultas inspirationes atque admonitiones siue per manifesta eloquia sua siue per fraternas 
sermocinationes.» / «Se tenho algum sentimento contrário [à verdade], Deus também mo 
revelará quer por íntimas inspirações e admonições quer pelo testemunho da sua palavra 
quer pelas fraternas conversas.»
96 Confissões, X, xxiii, 33.
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a verdade pode ser avistada, mas não realizada; por isso, mais do que um 
termo a ser descoberto, ela é para ser feita: «Volo eam facere in corde meo (...).»97 
Agostinho, apesar de momentaneamente fascinado pelo neoplatonismo, em 
vez de mergulhar logo no divino seguiu a via longa das mediações antropoló-
gicas, linguísticas, simbólicas e até mesmo institucionais, para aproveitarmos 
a terminologia de Paul Ricoeur, impossibilitando qualquer ontologismo e a 
via curta de um dizer directo, positivo e imediato sobre Deus, que não passe 
pela humanidade98. É quase sempre a hermenêutica que salva o desejo de 
verdade de se tornar totalitário99 e que melhor pode articular a crítica e a 
convicção. É primeiro a linguagem e depois o Verbum, que vêm em socorro 
de Agostinho. Por isso, e apesar de tudo o que lhe assaca em O conflito das 
interpretações, P. Ricoeur afirma, precisamente a este respeito, que «Augustin 
a toujours joui, à mes yeux, une sorte de préférence.»100

* * *

Uma convicção se tem vindo a firmar cada vez mais no nosso espírito, na 
convivência com os autores com que vamos dialogando: a leitura e a compre-

97 Confissões, X, i, 1: «“Ecce enim ueritatem dilexisti”, quoniam “qui facit” eam, “uenit ad lucem”. 
Volo eam facere in corde meo coram te in confessione (...).» / «Mas tu amaste a verdade, porque 
aquele que a põe em prática alcança a luz. Também a quero pôr em prática no meu coração: 
diante de ti, na minha confissão (...)»] [Jo 3, 21]. É este o critério diferenciador dos cristãos 
frente aos platónicos, porque (Confissões, VII, xxi, 27) «et aliud est de siluestri cacumine uidere 
patriam pacis et iter ad eam non inuenire et frustra conari per inuia circum obsidentibus (…) 
et aliud tenere uiam illuc ducentem (...).» / «Uma coisa é ver, do cimo de um monte frondoso, 
a pátria da paz, e não encontrar o caminho até ela, e esforçar-se, em vão, por lugares ínvios 
(...). Outra coisa é seguir o caminho que aí conduz (...).» Cf. Goulven MadeC, La patrie et la 
voie. Le Christ dans la vie et la pensée de Saint Augustin, Paris, Desclée, 1989.
98 Mormente pela humanidade do Verbo Encarnado, pelo Cristo Mediador (cf. Confissões, VII, 
xviii, 24; Sermão Dolbeau 26, «Contra os pagãos»)
99 Miguel Baptista pereira, «Compreensão e alteridade», in Biblos 52 (1976), [Miscelânea em 
honra de Paulo Quintela, 2ª Parte], pp. 69-98; cf. pp. 94 e ss, para a hermenêutica triangular e 
simbólica. Ainda quanto a esta questão da «triangulação hermenêutica», cf. Rui Sampaio da 
Silva, «A Hermenêutica de Gadamer e o princípio da caridade», in José Manuel SantoS, 
Pedro M. S. alveS, André barata (Coords.), A Fenomenologia Hoje. Actas do Primeiro Congresso 
Internacional da Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica. Outubro de 2002 (Universidade 
da Beira Interior), Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2003, pp. 245- 
-246. Um texto importante sobre a dimensão ontológica da relação: Miguel Baptista pereira, 
«Comunicação e Mistério» in Cenáculo 35, n.º 136 (1995-96/2), pp. 163-182; e sobre os perigos 
que se podem acobertar sob o desejo de verdade, cf. Michel fouCault, L’ordre du discours, Paris, 
Gallimard, 1971, pp. 18 e ss.
100 Paul riCoeur, La critique et la conviction…, p. 212.
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ensão de um texto, seja qual for, é um acto total que não se compadece com 
as distinções metodológicas e disciplinares que o cânone dos saberes instituiu. 
Gadamer tem razão: cada um de nós transporta consigo um mundo que ilu-
mina o mundo do texto, e que por ele se deixa iluminar, numa reciprocidade 
dialéctica em que, sinteticamente, todos os nossos saberes comparticipam.  
E ainda que os textos tenham uma determinada génese histórica e cultural 
que importa conhecer, a realidade do texto autonomiza-se nas suas recepções 
e recriações, desenhando a história dos seus efeitos, abrindo-se às interpre-
tações, desenvolvendo, enfim, as suas possibilidades intrínsecas101.

Neste aspecto, uma das características dos grandes textos da humanidade 
é a sua potencial inesgotabilidade. Nenhuma leitura jamais os circunscreve, 
nenhuma anexação os esgota ou liquida, nenhuma disciplina, isoladamente, 
se pode apossar deles como de uma propriedade particular, porque eles 
transportam consigo princípios ínsitos de diferenciação e universalização. 
São as grandes fontes do pensamento da humanidade e a filosofia, como ati-
tude e prática pensante, que não simples disciplina escolar, só é possível pelo 
seu enraizamento existencial nessas fontes não-filosóficas102 e pela atenção 
cuidadosa que lhes presta. A referência a Paul Ricoeur não é inocente, na 
medida em que este calvinista, fiel discípulo de Karl Barth103 e leitor atento 
de Heidegger, de uma ruptura epistemológica radical no que concerne às re-
lações entre a teologia e os outros saberes, nomeadamente e de modo especial 
com a filosofia, veio aos poucos, de nuance em nuance, com a ajuda da exegese 
bíblica e da hermenêutica simbólica, a admitir intersecções e encontros, até 
chegar à ideia de um profícuo diálogo entre a crítica e a convicção104. Seja como 

101 Cf. Joaquim Cerqueira GonçalveS, Fazer Filosofia..., pp. 11-50; Hans-Georg GadaMer, 
Hermeneutik 1. Wahrheit und Methode, pp. 436 e ss: «Analyse des wirkungsgeschichtlichen 
Bewußtseins» [Verdad y metodo I., pp. 415 e ss].
102 Paul riCoeur, Lectures 3, Paris, Seuil, 1994, pp. 153-259, Cap. «Les sources non-philoso-
phiques de la Philosophie)», onde a tese central é a de que se a filosofia é possível, é tão-só pela 
sua revitalização existencial das suas fontes não-filosóficas. Um texto importante para a tematização 
desta relação, nomeadamente entre filosofia e literatura em Paul Ricoeur: Maria Fernanda 
da Silva henriqueS, Filosofia e Literatura. Um percurso hermenêutico com Paul Ricoeur, (Tese de 
doutoramento, dact.), Évora, Universidade de Évora, 2001. O texto é todo ele muito rico e 
sugestivo, no sentido em que o invocamos, mas remetemos especialmente para o «Pórtico», 
pp. 29-50.
103 Em 1965 (De l’interpretation. Essai sur Freud, Paris, Seuil, 1965, p. 504), a propósito das 
relações entre pensamento reflexivo e interpelação religiosa / kerigma, afirmava: «Permaneço 
fiel à posição do problema teológico de Karl Barth.»
104 Paul riCoeur, La critique et la conviction. Entretien avec François Azouvi et Marc de Launay, 
Paris, Hachette – Calmann-Lévy, 1995. Cf. Yvanka B. raynova, «Entre la Régression et 
l’Eschatologie: Philosophie et Théologie dans la Phénoménologie herméneutique de Paul  
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for, mais do que o percurso pessoal de Ricoeur que, significativamente, de 
acordo com as suas palavras, sempre «filosofou para não se tornar fideísta», 
são algumas das suas reflexões que importam para o desenvolvimento do 
nosso tema.

Antes de mais, começar a compreender um texto é saber pôr-lhe boas 
perguntas, ou seja, aquelas a que o texto pode responder. «Todo o texto é 
uma resposta a uma questão e não se compreende a resposta que o texto 
constitui enquanto se não tiver compreendido a questão a que ele respon-
de.»105 É na compreensão da dialéctica entre a questão / resposta do texto e a 
pergunta do leitor, no conjunto de todas as suas circunstâncias, que se pode 
dar essa problemática fusão de horizontes, lugar esfíngico onde o texto deixa 
de ser uma peça histórica para passar a ser expressão de um mundo, de uma 
interpelação que, em diálogo com o do leitor, ganha mais sentido e manifesta 
novas possibilidades. Só neste encontro de mundos sempre renovável é que 
o texto mostra a sua significação permanente e se torna também espaço de 
revelação106.

Ricoeur», in Temps-Utopie-Eschatologie, Peeters, Leuven, 1999, pp. 65-80. Contudo, no percurso 
de Ricoeur, a autora reconhece muitas ambiguidades nesta relação entre filosofia e teologia.
105 Claude GeffrÉ, Croire et interpréter. Le tournant hermenéutique de la théologie, Paris, Cerf, 2001, 
pp. 42-43; Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, p. 83; Ludwig wittGenStein, Über Gewissheit, 
(Herausgegeben von G. E. M. Anscombe und G. H. von Wright), Frankfurt am Main, 
Suhrkamp, 1982, § 152, p. 48: «Die Sätze, die für mich feststehen, lerne ich nicht aus drücklich. 
Ich kann sie nachträglich finden wie die Rotationsachse eines sich drehenden Körpers. Diese 
Achse steht nicht fest in dem Sinne, daß sie festgehhalten wird, aber die Bewegung um sie 
herum bestimmt sie als unbewegt.» / «Não aprendo explicitamente as proposições que são 
ponto assente para mim. Descubro-as subsequentemente como o eixo em torno do qual roda um 
corpo. Este eixo não está fixo no sentido de haver alguma coisa a segurá-lo, mas o movimento 
em torno dele determina a sua imobilidade.» § 341, p. 89: «D. h. die Fragen, die wird stellen, 
und unsre Zweifel beruhen darauf, daß dewisse Sätze vom Zweifeil ausgenommen sind, glei-
chsam die Angeln, in welchen jene sich bewegen.» / «Isto é, as perguntas que formulamos e as 
nossas dúvidas dependem do facto de certas proposições isentas de dúvida serem como que 
dobradiças em volta das quais as dúvidas giram.» [Da certeza, edição bilingue, trad. port. Mª 
Elisa Costa, Lisboa, Edições 70, 1990, § 152, p. 55;  § 341, p. 99]. Citamos estes parágrafos 
em razão da hermenêutica relacional que propõem.
106 Seria possível multiplicar imensamente as referências a este propósito. Perdoe-se-nos o 
desejo irresistível de parafrasear José Cardoso pireS, Lisboa. Livro de Bordo. Vozes, olhares, reme-
morações, Lisboa, Dom Quixote, 1997, p. 12, apenas mudando «cidade» para «texto»: «Ninguém 
pode conhecer um texto se não o souber interrogar, interrogando-se a si mesmo. Ou seja, se 
não tentar por conta própria os acasos que o tornam imprevisível e lhe dão o mistério da uni-
dade mais bela.» Cf. a propósito João duque, «Texto, identidade e alteridade», In Memoriam 
Professor Doutor Manuel Isidro Araújo Alves, in Didaskalia 33 (2003/1-2), pp. 365-381.
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Ora, nesta dinâmica hermenêutica, o ritmo das gerações também conta, e o 
que para uns é ponto de chegada pode para outros tornar-se ponto de partida. 
Somos herdeiros de uma comunidade, «anões aos ombros de gigantes» como 
diziam os mestres de Chartres. Por isso, no que concerne à investigação do 
pensamento de Santo Agostinho em geral, e a De Trinitate em particular, será 
preciso começar por matizar essa tão «sacrossanta distinção entre Filosofia 
e Teologia». Ao longo dos mais de setenta anos de aturada investigação do 
pensamento agostiniano, o eminente agostinólogo Goulven Madec confessa 
que, muitas vezes, se «perguntava por que estávamos constrangidos a este 
regime de pensamento, como modo de funcionamento sociocultural e como 
conjunto de prescrições de higiene intelectual.»107 A retroprojecção anacrónica 
sobre o pensamento patrístico, em geral, e de Agostinho, em particular, de 
tardias e escolásticas distinções disciplinares —, mormente filosofia e teologia 
que, no âmbito do pensamento agostiniano, têm um significado diferente do 
que terão mais tarde108 —, agravadas pelo kantiano conflito das faculdades, 
tem sido deletéria para a compreensão do pensamento de Agostinho109, nas 
suas circunstâncias próprias, e remeteu os filósofos e os teólogos actuais 
para a situação dos amantes de Penélope, de acordo com a lectio estóica: não 

107 Goulven MadeC, «Lire saint Augustin aujourd’hui em philosophie et théologie», in Chez 
Augustin, Paris, Institut d’Études Augustiniennes, 1998, p. 9. E entre nós interroga-se com 
pertinência João duque, Dizer Deus na pós-modernidade, p. 125: «Por que não falar de uma razão 
crente ou da racionalidade própria da fé ou da religião, em vez de uma fé ou de uma religião 
por distinção — ou mesmo por oposição — à razão? É urgente repensar as categorias do 
relacionamento entre fé e razão, a partir de um profundo repensar dessas mesmas categorias, 
não mais definíveis em termos modernos ou pré-modernos.»
108 Para uma matizada discussão deste ponto, incluindo a distinção heideggeriana filosofia- 
-teologia, cf. Maria Manuela Brito MartinS, L’Herméneutique originaire d’Augustin en relation 
avec une ré-appropriation heideggerienne, (Mediævalia 13/14), Porto, Fundação Eng. António de 
Almeida, [1998], pp. 52-80 («La philosophie comme amor sapientiae»).
109 Goulven MadeC, «Christus, scientia et sapientia nostra. Le principe de cohérence de la 
doctrine augustinienne», in Recherches Augustiniennes 10 (1975), pp. 77-85; id., Chez Augustin, 
Paris, Études Augustiniennes, 1998; id., «Le chant et le temps. Méditation avec Augustin 
philosophe, théologien et pasteur (Confessions, livre XI)», in Science et Esprit. Revue de philosophie 
et de théologie 53 (2001/1), pp. 112: «Creio ter de me explicar sobre o título da minha exposição: 
Agostinho filósofo, teólogo, pastor. Os três são apenas um. Não tenho, portanto, qualquer 
intenção de dividir o pensamento de Agostinho seguindo as três disciplinas universitárias pra-
ticadas no vosso Colégio, com o risco de vos decepcionar ou de vos chocar metodologicamente. 
Quanto a mim, luto contra o seu fechamento que é muito prejudicial na compreensão deste 
pensamento [de Agostinho]»; p. 121: «Eis aqui o esboço do argumento de uma futurível tese, 
ou talvez melhor de um seminário que forçosamente teria de ser inter- ou pluridisciplinar, 
para compensar dos danos do fechamento destas disciplinas.»
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tendo sucesso com a Senhora, consolam-se com as servas, as artes liberales, 
vingando-se daquela, acantonando-a e acomodando-se no espaço errático, 
ancilar e intersticial das novéis ciências humanas110, versão actualizada da-
quelas. Ora Agostinho, tal como nós, é um homem que tenta dizer o que pode, 
um pensador — e não um filósofo, um teólogo, um exegeta, um gramático, 
um retor, um pastor, quando com uma destas dimensões se pretende ocultar 
ou excluir as outras.

Aquela divisão, já escolástica (Alberto Magno, Tomás de Aquino, Boa-
ventura) já anti-escolástica (Siger de Brabante, Boécio de Dácia, Guilherme 
de Ockham, Lutero111), nos sécs. XIII a XVI, já reactiva aos novos saberes 
naturais já de todo a eles rendida, tornou-se depois moderna. Com efeito, 
dois dos fundadores da Modernidade — Descartes e Pascal — ponderam 
o primeiro para uma inclusão redutora da teologia na filosofia, o segundo 
para uma exclusão de cunho místico. Mais tarde, nos sécs. XVIII e XIX, tal 
divisão estende-se à esfera do trabalho industrial — dividir para lucrar — 
como cópia do trabalho intelectual112, abismo inúmeras vezes canonizado, 
que retorna ainda sob pena de Heidegger e seus epígonos113, acabando por 
conduzir o pensamento, malgré lui-même, a um regímen constrangedor, onde 
a escola mantém e reproduz acriticamente os mesmos princípios que legou 
à organização da fábrica, quando já nem esta assim funciona114. Com efeito, 

110 Stanislas breton, «La querelle des dénominations», in Heidegger et la question de Dieu, Paris, 
Grasset & Fasquelle, 1980, p. 268: «Parece por vezes que, actualmente, o filósofo e o teólogo 
quase têm vergonha de existir. Depois de terem sido reis, interrogam-se se ao menos terão o 
direito de ser “serventes” dos novos senhores.»
111 Não se está aqui a fazer nenhum juízo sobre as legítimas pretensões de um Aubry de 
Reims, de um Siger de Brabante ou de um Boécio de Dácia, mas tão-só a verificar processos 
epistemológicos mais amplos. Cf. Alain de libera, Penser au Moyen Âge, Paris, Seuil, 1991, 
pp. 143-180, «Philosophes et intellectuels»; e ainda o excelente estudo, pelos imensos mati-
zes e perspectivas apresentadas, de Mario Santiago de Carvalho, «Para um outro Modelo 
de Investigações das relações entre Razão e Fé no Século XIII», in Itinerarium 151 (1995, 
Janeiro-Abril), pp. 19-44.
112 A cisão entre o teórico e o prático, com repercussões no conflito das Faculdades (de Filosofia e 
de Teologia), em Kant, é apenas uma das profundas divisões da modernidade que se começam 
a desenhar nos sécs. XIII e XIV. Cf. o percurso proposto por André de Muralt, «Kant, le 
dernier occamien. Une nouvelle définition de la philosophie moderne», in La métaphysique du 
phénomène. Les origines médiévales et l’élaboration de la pensée phénoménologique, Paris, Vrin, 1985, 
pp. 138-159.
113 Cf. Dominique JaniCaud, Le tournant théologique de la phénoménologie française, Combas, 
L’Éclat, 1991, pp. 86 e ss.
114 Cf. neste sentido uma reflexão que dá que pensar: Joaquim Cerqueira GonçalveS, «Uni-
versidade, saber, sociedade e religião», In Memoriam Professor Doutor Manuel Isidro Araújo 
Alves, in Didaskalia 33 (2003/1-2), pp. 403-417.
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não será hoje mais correcto falar no plural de ‘teologias’ e de ‘filosofias’ do que 
em a Teologia e a Filosofia?115 Ao pensamento que ama o saber e se quer crítico 
cabe no mínimo o imperativo de questionar a função policiadora daqueles 
espartilhos, como desde Blondel o tem procurado fazer a chamada filosofia 
da acção116, porque só os intelectuais livres em relação aos seus contextos 
disciplinares, históricos e sociais podem dar lugar ao novo. Assim, a única 
função da distinção que se nos antolharia útil, e que nesse sentido assumiría-
mos, seria simplesmente instrumental ou metodológica, e mesmo essa ainda é 
problemática117, como reconhece Michel Henry: «Reflictamos um pouco mais 
sobre a diferença de método que se supõe separar filosofia e teologia: o que 
não existe. A oposição dos pontos de partida não impede que, nos dois casos,  
o método consista num movimento do pensamento que, desenvolvendo uma série de 
evidências, e no jogo das suas implicações, também elas evidentes,  chegue 
a resultados que são outras tantas aquisições progressivas constitutivas de 
uma teoria sempre em devir.»118 

Deste modo, à luz do que acima se disse, é legítimo afirmar que a assepsia 
homogeneizante de um ambiente, no caso vertente intelectual, é mortífera para 

115 Cf. Jean-Claude eSlin, «La théologie au défi», in Esprit 86 (1984/2), pp. 37-44; Léopold 
Malevez, «Théologie et philosophie: leur inclusion réciproque», in Nouvelle Revue Théologique 
93 (1971/2), pp. 113-144. Para um questionamento daquela «ambígua distinção», cf. João 
duque, Dizer Deus na pós-modernidade, v.g., nas pp. 157 e ss, passim; Giorgio penzo, «Introdu-
zzione», Dio nella filosofia del Novecento, Brescia, Queriniana, 1993, p. 15, onde a constatação da 
recíproca influência de filósofos e teólogos, no séc. XX, o leva a concluir que «o problema de 
fundo da relação entre filosofia e teologia (...) parece ter superado aquela ambígua distinção 
própria dos séculos anteriores.» (cf. ainda, no mesmo sentido, a remissão para a obra de Ro-
sino Gibellini, La teologia del XX secolo, Brescia, Queriniana, 1992). Para o debate da questão 
teologia/teologias adentro da actual reflexão teológica norte-americana (G. Lindbeck / D. 
Tracy), cf. Walter kaSPer, «Dogmática pós-moderna? Nova discussão sobre os princípios 
teológicos», in Communio VII (1990/6), pp. 496-505.
116 Da qual a obra de Maurice blondel, L’Action, (1983), é uma inspiração permanente. Goulven 
MadeC, «Lucien Laberthonnière, augustinien», in Philipe Capelle (sous dir.), Subjectivité et 
Transcendance. Hommage à Pierre Coulin, Cerf, Paris, 1999, pp. 120 e ss, dá algumas indicações 
para a compreensão do modo como compreende a relação filosofia-teologia; cf. também Manuel 
Barbosa da Costa freitaS, «Blondel (Maurice)», in Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, 
vol. I, Verbo, Lisboa, [1989], cols. 691-697; «Laberthonnière (Lucien)», vol. III, [1991], cols. 
212-216. Uma obra exemplar desse alargamento, entre outras do autor, é a de Paul riCoeur, 
Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II, Paris, Seuil, 1986 (trad. port. de A. Cartaxo, Mª. 
J. Sarabando, Do Texto à Acção. Ensaios de Hermenêutica II, Porto, Res, s.d.).
117 Maurice Merleau-ponty, Éloge de la philosophie..., pp. 41-42: «O filósofo moderno é fre-
quentemente um funcionário, sempre um escritor, admitindo a liberdade que nos seus livros 
lhe permite uma contrapartida: aquilo que ele diz entra logo num universo académico onde 
estão enfraquecidas as opções da vida e veladas as oportunidades do pensamento.»
118 Michel henry, Incarnation..., p. 362 [Encarnação..., p. 278].
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o trabalho do espírito, tal como a beleza excessiva da , na antiga fábula 
Asinus Aureus de Apuleio, intimidava e afastava à partida todos os potenciais 
pretendentes. Nunca será demais repetir, contra todas as metamorfoses da 
gnose, como já tantas vezes se reafirmou, que, de facto, a razão é impura119. 
Ou, se quisermos, que o princípio a partir do qual se estabelece o puro e o 
impuro não é ele mesmo puro120. Teremos ocasião de verificar que este cata-
rismo intelectual da modernidade tem raízes profundas, a lembrar a albedo 
subsistens dos medievais, atestadas pela história e pela fenomenologia das 
religiões, o que também nos conduzirá a um dos aspectos do nosso trabalho, 
quer quando atentarmos na visão gnóstica e ariana de um Deus-Pai invisível 
e longínquo, que não se pode revelar nem contaminar com a diferença, quer 
ainda, no pólo correlato, nos docetismos cristológicos que consideram impuro 
o seio de Maria e, por isso, impossível matriz para o Verbo.

Por outro lado, para além dos ideais de clareza e distinção, positivamente 
considerados, não será ainda negativamente o medo de se perder na diferença 
do que não se domina121 — tal como questionámos em relação à verdade, porque 
se deverá manter uma visão de saber assente no princípio do domínio? — que 
determina aquela profilaxia metodológica e as suas precauções higiénicas?  
A escrita é, amiúde, uma palavra que vem, que nos solicita, que acolhemos ou 
não como doação, mas a partir de algo que jamais podemos dominar. «Medo 
do que se não domina»: mas por que razão é que o saber se tornou dependente 
de um modelo medroso/dominador? A figura dialéctica do «senhor» e do 
«escravo» tem inúmeras metamorfoses. Quais as razões para continuarmos 
a manter uma visão de saber assente no princípio do dominar bem tudo? Será 
o medo da exposição, o receio da ‘monstruosidade’, como no mito gnóstico 
da Pistis Sophia que, ao ver a monstruosidade do seu aborto, o escondeu numa 
nuvem espessa, quando justamente podia ter sido ele a oportunidade da sua 
salvação? E, contudo, a lição de Platão, no fim do Hípias Menor122, ao verifi-
car a monstruosidade da conclusão — «Quem mente e é voluntariamente injusto, 
conhecendo a verdade e a justiça, é melhor do que quem mente e é injusto por ignorância» —, 

119 Antes das várias versões da Crítica da Razão Impura afirmara Leonardo CoiMbra, A Alegria, 
a Dor e a Graça, in Obras..., p. 512: «Não há experiência pura.»
120 Stanislas breton, «“Dieu est Dieu”. Essai sur la violence des propositions tautologiques», 
p. 137: «La pureté serait-elle proche de la terreur?»
121 Cf. Jean-Louis ChrÉtien, La voix nue. Phénoménologie de la promesse, Paris, Minuit, 1990, pp. 
225-258 («Peur et altérité»); id., L’arche de la parole, Paris, PUF, 1999. p. 19: «É para aquilo que 
não compreendo e que não domino, para aquilo que me escapa, que devo ser todo ouvidos.» 
Dominique JaniCaud, Le tournant théologique…, pp. 51 e ss, ao invés, critica esta orientação 
de J.-L. Chrétien porque perigosa para a fenomenologia (qual?).
122 Cf. 357e – 376c.
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não leva Sócrates a concluir apenas que se deve continuar a investigar? Medo, 
enfim, ou suspeita de que afinal o próprio saber que se pratica não seja aquela 
coisa tão séria que é suposto ser? Ou será porque, enfim, achamos todos que, 
ultimamente, a argumentação é construída apenas para nos persuadir quanto 
àquilo em que (não) acreditamos?

Invocando Michel Henry, a sua inversão da fenomenologia e a sua filosofia do 
cristianismo, seria justo ver como a experiência cristã, mormente a experiência 
da Vida que se auto-revela e se diferencia, se pode assumir transcendental-
mente como instância crítica de todas as hermenêuticas redutoras e, por outro 
lado, fundadora de outro modelo poiético e relacional123, não-dominador, onde 
para ganhar a vida se deve perdê-la e onde o Verbo se faz carne na carne, 
ocultando-se e revelando-se na diferença carnal124. Entre outras novidades da 
experiência cristã, está a concepção de uma divindade que, porque diferente, 
não tem medo da diferença125, que no seu barro suja as mãos como oleiro 
primordial, que nela imerge na encarnação, e que introduz na realidade um 
dinamismo de diferenciação que, verdadeiramente, põe em causa as nossas 
seguranças e os nossos triunfalismos126. No âmbito das discussões cristológicas 
e trinitárias dos sécs. III-IV era muito natural a afirmação de que a confissão 

123 Cf. Joaquim Cerqueira GonçalveS, Em Louvor da vida e da morte, Lisboa, Colibri, 1998; 
Michel SerreS, Pour célébrer l’échange de 1992), Kyoto, Villa Kujoyama, 1992 (trad. port. de 
J. roSa, in Viragem 39, Set.-Dez. 2001, p. 21).
124 V.g., Jo 1, 14: «Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis et vidimus gloriam eius 
(...).» / «E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós e vimos a sua glória (...).» Fp 2, 7: «(...) 
sed semet ipsum exinanivit formam servi accipiens in similitudinem hominum factus (...).» 
/ «(...) mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo tornou-se semelhante aos 
homens (...).» Cf. De Trinitate, IV, xix, 26.
125 Cf. Christian duquoC, Dieu différent: essai sur la symbolique trinitaire, Paris, Cerf, 1977.
126 Cf. Michel SerreS, La légende des anges, Paris, Flammarion, 1999, pp. 193 e ss. Recordava 
Stanislas breton, «Différence, relation, altérité», in Altérités..., p. 42, a ironia de um velho 
mestre (pensamos que seria o Pe. Garrigou-Lagrange) que, num irreprimível movimento de 
eloquência dramatizava a elevação de um cráter, declamando: «à glória do ser; para quem o 
olha fixamente, o real do mundo, pela sua própria diversidade, seria a violação do princípio 
de identidade.» Cite-se ainda a dimensão trinitária da Encarnação, numa inesperada reflexão 
de Maurice Merleau-ponty, Sens et Non-Sens, Paris, Hagel, 1948, pp. 169.313: «A encarna-
ção não é seguida em todas as suas consequências. Os primeiros cristãos, depois da morte de 
Cristo, sentiram-se desamparados... Adoravam o Filho no espírito da religião do Pai. Ainda 
não tinham compreendido que Deus estava com eles para sempre. O Pentecostes significa que 
a religião do Pai e a religião do Filho se devem cumprir na religião do Espírito, que Deus já 
não está no Céu, mas na sociedade e na comunicação dos homens, em qualquer lugar que os 
homens se reúnam em seu nome. (...) O catolicismo pára e congela este desenvolvimento da 
religião; a Trindade não é um movimento dialéctico, as três Pessoas são coeternas.» Importa-
ria, contudo, observar a Merleau-Ponty: quem é o melhor intérprete da Trindade: Hegel ou 
a experiência cristã confessante?
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trinitária não era desligável do horizonte da criação e da encarnação do Verbo, 
lugar que o pensamento teológico actual — pós-exílico, em relação à Trinda-
de — cada vez mais faz seu: há correspondência entre a Trindade imanente 
(processão ad intra ou processio immanens) e a Trindade económica (missões ad 
extra ou processio transiens), como o diz hoje a teologia127, repetindo os termos 
dos antigos Padres gregos e latinos128.

Foi a tradição confessante de uma comunidade que, interpretando-se à 
luz de uma palavra anterior e reconhecendo-se numa história de salvação, 
legitimou por dentro a fé trinitária das comunidades cristãs primitivas, ex-
pressa desde muito cedo na estrutura trinitária das mesmas profissões de fé. 
Aí, antes de ser definida como Dogma para ser aceite por toda a Igreja (como 
acontecerá em Niceia, em 325, e em Constantinopla, em 381), a Trindade 
surgia como comunidade de comunicação por excelência129, eficaz e actuante 
na comunidade quando o catecúmeno nela era introduzido pela doxologia 
baptismal. Foi nesse contexto litúrgico celebrado que tal confissão trinitária 
ganhou corpo. Uma corrente teológica contemporânea, representada pelo 
teólogo Peter Hofmann, cruzando a intenção de se refontalizar na experiência 
cristã das comunidades primitivas com a filosofia linguística transcendental 

127 Karl rahner, Mysterium Salutis. Dogmatique de l’histoire du salut, t.VI, Paris, Cerf, 1971, p. 
29: «A Trindade que se manifesta na economia da salvação é a Trindade imanente, e recipro-
camente.» Walter kaSPer, Der Gott Jesu Christi, Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag, 1982 [Le 
Dieu des chrétiens, p. 395], enconta fórmulas análogas que, na teologia moderna, antecipam o 
“axioma fundamental” de K. Rahner: em F. Schleiermacher, F. Hegel e F. Staudenmaier (na 
Escola de Tubinga), J. Meyendorff (Ortodoxia), K. Barth.
128 A expressão  (por diferenciação da ) para designar a acção salvadora da 
Trindade no tempo remonta a São Paulo (alguns regridem mesmo aos Evangelhos: Mt 11, 25 
e ss; Lc 10, 21), sendo usada de seguida por Orígenes, Tertuliano (este autor usa os termos, 
que não fizeram escola, de dispositio eterna e dispensatio temporal para designar, respectiva-
mente, a  e a ), Eusébio de Cesareia, Cirilo de Alexandria, os Capadócios, 
etc. Cf. Henri de lubaC, La foi chrétienne. Essai sur la structure du Symbole des Apôtres, Paris, 
Aubier-Montaigne, 1970, pp. 99 e ss («Trinité “Économique”»). Para as missões/operações 
ad extra, em Agostinho, cf. De Trinitate, I, iv, 7-v, 8; II, v, 10; cf. a excelente síntese da questão 
Theologia/Oikonomia em Basil Studer, «Discorso all’inaugurazione dell’Ano Academico di S. 
Anselmo», in Mysterium Caritatis. Studien zur Exegese und Trinitätslehre in der Alten Kirche (Studia 
Anselmiana 127), Roma, Pontificio Ateneo S. Anselmo, 1999, pp. 26-29.
129 Cf. Mary T. clark, Augustinian Personalism. The Saint Augustine Lecture 1969, University of 
Villanova, 1970, p. 13; Ghislain lafont, Peut-on connaître Dieu en Jésus-Christ?, Paris, Cerf, 
1969, p. 272, onde a Trindade é dita como «actualidade pura da comunicação». Já Leonardo 
CoiMbra, em A alegria, a Dor e a Graça, in Obras..., pp. 526.527, afirmara: «(...) o Ser é socie-
dade realizada, sistema de relações. (...) presença da Unidade interior.» Jean daniÉlou, La 
Trinité et le mystère de l’existence, Paris, Desclée de Brouwer, 1968, p. 53, tem a este respeito 
uma expressiva afirmação: o fundo do ser é a comunhão. 
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de Karl-Otto Apel, coloca a comunidade confessante no centro da novidade 
cristã. Levando Apel precisamente para as raízes teológicas e trinitárias que 
este expressamente abandonara, a comunidade de comunicação torna-se assim, 
para este pensador, o lugar transcendental de manifestação de Outra comu-
nidade. «Só na recuperação do recurso ao absoluto, como fundamento último 
da própria comunidade, é que será possível salvaguardar o valor fundante 
dessa mesma comunidade. E porque o Deus cristão, enquanto fundamento 
último absoluto, é o Deus trino, só a Trindade pode constituir fundamento 
e horizonte último de qualquer acção comunicativa.»130 À parte o problema 
terminológico presente nas noções de «fundamento» e «horizonte», será 
precisamente para esta comunidade de Vida invisível e trinitária que Michel 
Henry, como adiante veremos, orientará a sua fenomenologia da comunidade131, 
a qual, aliás, só ganha a sua plena expressão quando exercida no âmbito da 
simbólica trinitária. Mas esta acção diferenciadora, mais do que embaraçada 
com o passado, está voltada para o futuro; a sua orientação é escatológica, 
porque ao pensamento está reservada a tarefa, por vezes heróica, de ante-
cipar o porvir.

* * *

As observações de G. Madec e de M. Henry acima referidas, no tocante 
às relações teologia-filosofia, entre outras que poderíamos invocar, importam- 
-nos tanto mais quanto não reconhecemos que aquelas categorias distintivas 

130 João duque, Homo credens. Para uma teologia da fé, Lisboa, Universidade Católica Editora, 
2002, p. 247; p. 248: «Por isso [i.e., pelo facto de o diálogo ser orientado para Deus como sua 
origem e referência última] se pode pensar a Trindade como origem de toda a fé, também da 
sua fundamentação, enquanto fundamentação comunicativa.» Esta tese é também o fulcro da 
antropologia relacional e comunicativa de Francis Jacques.
131 Michel henry, Phénoménologie matérielle, Paris, PUF, 1990, pp. 160-179. Gianni vattiMo, 
Etica dell’interpretazione, Turim, Rosenberg & Sellier, 1989 [Etica de la interpretación, Barcelona 
/ Buenos Aires / México, Ediciones Paidós, 1991, no Cap. 7, «La Hermenêutica y el modelo 
de la Comunidad», pp. 143-164] faz a crítica de um modelo hermenêutico assente na noção 
de comunidade, na medida em que, rastreando esta noção na modernidade (revisitando, v.g., 
a famosa distinção de Ferdinand tönnieS, de 1887, entre Sociedade e Comunidade; mas a dis-
tinção remonta a Schleiermacher) considera que a mesma esteve sempre associada ao ideal 
da hermenêutica divinatória e vitalista, do Verstehen absoluto e autotransparente, das onto-
teologias da presença, da identidade, da imediatez, etc. Ora, importa frisar, recuando muito 
aquém das derivas modernas e da sua oclusão em sentidos menores, que nada disso decorre 
necessariamente da noção de comunidade (mormente em sentido teológico ou mesmo religioso) 
onde as noções de reserva, distância, tensão unitiva, lhe são constitutivas. Convém não confundir 
comunidade com henologia neoplatónica.



98 • O primado da relação

se apliquem estritamente ao pensamento de Agostinho de Hipona, e de modo 
particular aos aspectos de De Trinitate que iremos tratar na Parte II, nem 
consideramos que permitam uma melhor compreensão do seu pensamento. 
Não se suspeite, porém, que se defende à partida qualquer confusionismo 
pardacento entre filosofia e teologia, entendidas como disciplinas discretas, 
antes é intento nosso sublinhar o seu idêntico horizonte de convergência na 
acção diferenciadora, como defendeu Maurice Blondel132. Importa notar que 
para os Padres, mormente para Agostinho133, há um ar de família entre todos 
os saberes e qualquer busca de sentido se inscreve sempre, volens nolens, sob 
um mesmo lumen fidei, qual quiasma onde se cruzam a luz da racionalidade e 
a dimensão crente da mesma razão, bem longe do figurino da oposição entre o 
natural e o sobrenatural, esquema extrinsecista que alguns teólogos modernos 
e contemporâneos levaram ao paroxismo134, e que, como se disse e ainda se 
verá, também Heidegger, na esteira de Lutero, acabou por canonizar em sede 
filosófica, deixando aos seus intérpretes a (in)grata tarefa de o transgredir.

Mas na modernidade, desde a Crítica da Razão Pura, pelo menos, que tal 
atitude se encontra já erigida em ideal de pureza e na ideia de um saber que, 
assim «descontaminado», ganharia uma legitimidade acrescida. O pre(con)
ceito higiénico de pureza, cujo halo gnóstico ainda se pode sentir, moder-
namente sacralizado pela crítica kantiana, liquida deliberadamente o valor 
heurístico e criativo da diferença, visando sínteses últimas reguladoras, uni-
versalizações vazias, homogeneidades mortas135, deixando atrás de si uma 
experiência penúria, como sublinha a crítica de Jean-Luc Marion, que adiante 
analisaremos. Ao invés de qualquer perigo de contaminação, a diferenciação 
é o horizonte transcendental da realidade, desde o domínio biológico136 à vida 

132 Cf. Maurice blondel, «The latent resources in St. Augustine’s thought», in Saint Augustine, 
Meridian Books, Nova York, 1959, pp. 317-353; Manuel Barbosa da Costa freitaS, «A Filo-
sofia de L’Action como Intelectualismo ou Realismo Integral», in Revista Portuguesa de Filosofia 
49 (1993) pp. 325-338. Para o carácter fontal da Trindade em relação a uma filosofia da acção 
cf. id., Carnets Intimes I. (1883-1894), II. (1894-1949), Paris, Cerf, 1961, 1966, respectv.; 
cf. igualmente Mario antonelli, «Trindade e Eucaristia em Blondel», (trad. port. de M. L. 
Falcão), in Communio. Revista Internacional Católica 17 (2000/2), pp. 151-163.
133 Cf. v.g., De Utilitate credendi; De Fide rerum quae non videntur e Sermo 43.
134 Cf. João duque, Homo credens..., pp. 218 e ss; id., «Teologia e Filosofia — relação revisitada», 
in Theologica 34 (1999), pp. 133-167. id., Dizer Deus na pós-modernidade, pp. 157 e ss; Lucien 
Laberthonnière foi um dos mais acérrimos (e excessivos!) críticos dessa oposição escolástica, 
extremando o que já era uma crítica inequívoca, mas ponderada, de Maurice Blondel.
135 A modernidade como «processo de homogeneização» é uma expressão de Jean Bau-
drillard.
136 Cf. Michel SerreS, Contrat naturel, Paris, Éditions François Bourin, 1990, passim; id., La 
légende des anges, p. 44, passim; Albert JaCquard, Éloge de la différence. La génétique et les hommes,  
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espiritual137, passando pelas dimensões ética, política, jurídica, científica, 
religiosa, etc.138 Verdadeiramente, primeiro esta intuição, depois o estudo 
porfiado e, por fim, esta vontade orientaram toda a nossa pesquisa em torno 
do symbolum trinitário, lugar onde se mantêm na mais alta tensão a identidade 
e a diferença139, o mesmo e o outro, a ipseidade e a alteridade.

Por outro lado, por força desse incoercível princípio de diferenciação, não 
se pode esperar que alguém abrace tudo o que se propõe tratar, porque não 
é possível140 e seria, ademais, uma macaqueação patética do ideal enciclopé-
dico e dominador. Contrariamente à lógica englobante e espectacular que visa 
reconduzir todas as diferenças ao mesmo, cumpre antes fomentar a atitude 
que assume o princípio da angularidade da perspectiva, a atitude integral do 
espírito atento ao pormenor, contra a intenção totalizante da razão. Como 
no caso da composição/decomposição da luz no prisma óptico, só de ângulo 
se assiste à refracção da luz branca diferenciando-se nas cores do arco-íris. 

Paris, Seuil, 1978. A este respeito, a teoria das rationes seminales, de Agostinho (cf. De Trinitate, 
III, viii, 13, passim) é, sem dúvida, uma concepção diferenciadora da vida, já ao nível biológico 
(pese embora a sua compreensível concepção da eternidade das espécies; seria anacrónico, contudo, 
querer que o autor de De Trinitate tivesse sido um Darwin). V.g., cf. De Trinitate, III, viii, 13: 
«Omnium quippe rerum quae corporaliter uisibiliterque nascuntur occulta quaedam semina in 
istis corporeis mundi huius elementis latent.» / «Todos os seres que nascem de forma material 
e visível têm certamente alguns germes secretos latentes nos elementos materiais do nosso 
mundo.» ix, 16: «Ista quippe originaliter ac primordialiter in quadam textura elementorum 
cuncta iam creata sunt sed acceptis opportunitatibus prodeunt.» / «Na verdade, tudo o que 
vimos já foi criado originariamente e fundamentalmente numa espécie de trama dos elementos, 
mas ainda é preciso a ocasião favorável para que estes seres apareçam.»
137 Cf. Thomas Merton, Seeds of Contemplation, London, Hollis & Carter, 1949 [Sementes de 
contemplação, trad. port. de T. Leitão de Barros, Porto, Tavares Martins, 1960].
138 Cf. Vladimir JankéléviTch, Le pur et l’impur, Paris, Flammarion, 1960.
139 João duque, Dizer Deus na pós-modernidade, p. 127: «Trata-se de uma unidade relacional, que 
cresce na mesma razão do crescimento da diferença. Nesse sentido, frente à tendência unifor-
mizante da modernidade, é importante salientar o profundo valor da pluralidade da realidade 
e das visões da mesma. O modelo cristão do monoteísmo trinitário poderia ser, neste âmbito, 
inspirador de uma visão mais correcta desse relacionamento tensional entre particularidade 
e universalidade. Nesse mesmo modelo se inspirará também todo o ecumenismo autêntico, o 
único com algum futuro possível.» Acrescentemos que se este desiderato se pode mostrar hoje 
bastante problemático face ao mundo islâmico, sobretudo, onde não parece haver qualquer 
abertura ao «espaço trinitário», é verdade é que, entre 750 e 1050, encontramos esse debate 
a fervilhar no mundo islâmico, entre os teólogos árabes e cristãos. Um estudo precioso a 
este propósito, cuja leitura nos fascinou, é a obra de Rachid haddad, La Trinité divine chez les 
théologiens arabes (750-1050), Paris, Beauchesne, 1985.
140 Nem desejável. De ordine, I, 2, 3: «Nec mirer quod eo egestatem patitur, quo magis plura 
complecti.» / «Nem é de admirar que tanto mais de fome se padece quanto mais coisas se 
quer abraçar.»
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Recuperando talvez a simbólica da Aliança ali presente, este fenómeno é 
metaforicamente colocado por Michel Serres no centro do encontro entre o 
mesmo e o outro141, como em sua possibilidade relacional. Na mesma toada, 
afirma Joaquim Cerqueira Gonçalves: «Quando a filosofia é uma acção de 
fazer um mundo, a unidade e a diferença ou, então, a unidade diferenciada 
impõem-se de per si.»142 Mesmo que nem sempre disso tenha tido consciência, 
é esta unidade diferenciada que a filosofia tradicional procura, na figura d’un 

141 Cf. Pour célébrer l’échange, pp. 19-23; (sobre a luz branca cf. Leonardo CoiMbra, A Alegria, a 
Dor e a Graça, e Do Amor e da Morte, in Obras..., pp. 547 e 571, respectv.). Mas um dos textos de 
M. Serres mais concisos, e mais precisos, sobre a doutrina da relação surge no «Prefácio» à 
obra de Christiane freMont, L’être et la relation avec Trente-cinq lettres de Leibniz au R.P. Des Bosses, 
Paris, Vrin, 1981, pp. 7-9, onde, a propósito das cartas de Leibniz sobre a transubstanciação, 
repensa trinitariamente a noção de ‘substância composta’ através do vinculum substantiale, quer 
dizer, da relação substancial, da relação que «produz a substância, e não apenas a compõe». 
«Sim — afirma M. Serres —, o mistério é a substanciação, a produção da substância pela 
relação, pelo vinculum, o mistério é a criação do Ser pela Relação. E esta é a primeira questão 
metafísica. (...) Diremos feliz a filósofa que pôde construir a segunda das pirâmides leibnizia-
nas, não a da Teodiceia, onde se trata de coisas e de mundos, mas a pirâmide incandescente e 
transparente das relações onde assentam em conjunto a Harmonia, o Vinculum, a Eucaristia. 
Este triângulo de relações, pelo trabalho de relações, é produtor do próprio Ser. É o opera-
dor da geração. Autogera-se e cria as coisas. É o triângulo da Trindade: Deus é Criador pelo 
vinculum. Ele é filho, carne e corpo, é Harmonia pelo Espírito, pelo Espírito produtor, fogo 
na Pirâmide. A da Teodiceia é apenas naturada ou em vias de nascer, é tão-só segunda, apenas 
física, apenas metafísica. Sim, o Sistema está enfim fechado, o seu centro é trinitário, sabemo-
lo, pela relação, como produz: por este operador adamantino.» Curiosamente, pelos rasgados 
elogios à originalidade de Christiane Fremont, Michel Serres parece desconhecer — já que 
aqui não faz qualquer referência nesse sentido; mas não pudemos aceder à sua obra Le Système 
de Leibniz et ses modèles mathématiques, 2 vols, Paris, PUF, 1968, para confirmar este juízo —, 
que Maurice Blondel, no dia 7 de Julho de 1893, juntamente com L’Action, sustentou uma tese 
intitulada De Vinculo Substantiali et de Substantia Composita apud Leibnitium, por nós consultada 
em edição bilingue (latim/francês; trad. e introd. de C. Troisfontaines): cf. Maurice blondel, 
Le lien substantiel et la substance composite d’après Leibniz, Louvain, Éditions Nauwelaerts; Paris, 
Béatrice-Nauwelaerts, 1972. Algumas passagens muito significativas quanto ao teor ontoló-
gico do vinculum: pp. 192 e ss; 216 e ss; 236 e ss; 271 e ss. Para o nosso escopo — afirmar a 
intencionalidade trinitária da filosofia — é sobremaneira sugestivo o Capítulo VI: «Dans quelle 
mesure cette doctrine du vinculum peut-elle constituer l’image approchée d’une philosophie 
plus moderne?», pp. 255-279. Na já referida obra Carnets Intimes, mais do que responder, 
M. Blondel exercitou-se diariamente nessa filosofia de diferenciação. V.g., I Vol., pp. 125 e ss: 
«Nos seres criados, este mistério da Trindade está sempre representado, e a acção de cada um 
das pessoas eternas faz-se aí sentir: a relação destas operações, o elo da constituição íntima 
dos seres é sempre sintético e contingente. Portanto, precisamos sempre da experiência para 
adquirirmos a ciência do real, obra da liberdade de escolha; e no mundo humano, no reino da 
vontade moral, a experiência é a acção.»
142 Fazer Filosofia..., p. 48.
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lieu tiers, de um tertium quid143, pelo menos já desde os antigos pré-socráticos. 
A valorização da diferença não consiste, pois, na vã curiosidade por tudo o 
que é novo, no exótico, na precipitação de andar a alugar os ouvidos à última 
moda, ao que vem de longe144, reino ainda de uma frenética homogeneização: o 
diferente sempre do mesmo modo. Contrariamente, uma meditação pensante 
do símbolo trinitário e uma consequente acção diferenciadora bem podem 
ser respaldos contra todas as tentativas de limpeza e ‘purificação’ da dife-
rença, uma instância de acolhimento e de condescendência, de compaixão 
e de presença — coesse, ser-com —, uma metafísica da caridade activa, longe 
outrossim da rasoira impessoal do mit-sein heideggeriano145, ainda que o 
mesmo possa remeter para uma qualquer relacionabilidade primordial, como 
adiante se verá.

Numa das suas últimas obras, Michel Foucault reflecte sobre a alteração 
que se deu no saber, com Descartes, quando aquele passou a estar desligado 
das condições e disposições interiores, i.e., da espiritualidade como técnica 
de metamorfose interior, exigência de transformação, e se transmutou em 
metodologia neutra146. Este seria também um dos momentos da inversão 
acima denunciada por Goulven Madec. Mas, como sublinha Pierre Hadot, 
para questionar na raiz essa hermenêutica da cisão seria preciso ir mais atrás, 
recuar genealogicamente até ao séc. XIII, às colecções de sentenças feitas por 
Pedro Lombardo, desenraizando as fórmulas dos Padres do seu solo natal, do 

143 Michel SerreS, Retour au Contrat naturel, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2000, 
p. 7: «Descobri então uma coisa profunda, destinada, espero, a tornar-se banal, que outrora 
os meus mestres me deveriam ter ensinado e que eu ensino com muito gosto aos meus jovens 
sucessores: que a filosofia mais tradicional, pelo menos no Ocidente, tem por fim último, ainda 
que muitas vezes sem o saber nem o dizer, a descoberta de um terceiro lugar [d’un lieu tiers] 
difícil de descobrir (...).» (Vide também La légende des anges, p. 195 e, do mesmo autor, a obra 
Le Tiers-Instruit, Paris, Éditions François Bourin, 1991).
144 Cf. platão, República, V, 475 d; At 17, 21. Dá que pensar a forma como este slogan sobre 
o que vem de longe é reiteradamente utilizado pelo marketing e pela publicidade, uma forma 
insidiosa, afinal, de anexar o diferente e o outro à lógica do mesmo (e sempre do mesmo modo): cf. 
os exemplos em Antonio lópez eire, La retórica en la publicidad, Madrid, Arco Libros, 1998.
145 Como de forma contundente denuncia Emmanuel lÉvinaS, em Totalité et infini. Essai sur 
l’extériorité, Paris, Kluwer Academic, [1990], pp. 332-333: «Contre la philosophie du Neutre» 
[Totalidade e Infinito, cf. trad. port. de J. P. Ribeiro, rev. por A. Morão, Lisboa, Edições 70, 
1988, pp. 278-279], no pensamento heideggeriano há uma neutralidade terrível, anónima, que 
inclusive constitui a mesmidade primordial do Ser do ente, «Logos que não é verbo de ninguém.» 
(cf. também Jean-Luc Marion, L’idole et la distance, pp. 265 e ss).
146 L’Herméneutique du sujet, Paris, Gallimard / Seuil, 2001, pp. 15.19.340 e ss; 442 e ss, passim. 
Esta interpretação de Descartes, não pode ser generalizada a todo o seu pensamento, nem 
sequer é pacífica. M. Henry, por exemplo, à luz das Meditações Metafísicas defenderá tese 
inversa, como adiante se verá.
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contexto existencial e da ascese pessoal que elas supunham e implicavam, v.g., 
em regime de ascese monacal, transplante que depois as entrega à sua infinda 
glosa. Ao invés, o saber filosófico supõe um regime ainda muito próximo do 
registo artesanal ou artístico147: a ascese começa por significar acender o lume 
e lapidar uma jóia. Assim, um trabalho acerca da simbólica trinitária deverá 
constituir-se igualmente numa prática de si, numa diferenciação do si mesmo 
como um outro, como se a linguagem que usamos, mais do que via e meio, fosse 
auto-performativa. Uma das afirmações patrísticas mais insistentes a este 
propósito, com efeito, é a de que não é possível investigar o mistério trinitá-
rio sem, de algum modo, nele se ir transformando. Tal é o princípio decisivo 
da sapiência antiga: o estudo de uma determinada questão exige, em certa 
medida, a transformação nela mesma, assimilando-a como quem a come148, 
como quem manduca o pão da agapé. Este lugar sapiencial da filosofia antiga 
e medieval, entendida como modo de vida, actualmente perdido na economia 
bibliométrica dos saberes, foi repetido até à saciedade pelos Capadócios e 
por Agostinho, a respeito da perscrutação do mistério trinitário: Não é pos-
sível perscrutar a Trindade sem se ir transformando trinitariamente, sem crescer em 
virtudes de relação, de diferenciação, de caridade. É possível ter estudado muitas coisas, 
sem jamais algo se ter verdadeiramente tornado próprio149.

Compreende-se por aqui até que ponto, nesta investigação, objecto e mé-
todo, conteúdo e forma estão imbricados. A diferença é essencial no próprio 
processo heurístico; o fechamento estiola; na vida intelectual e do espírito só 
se tem o que se dá; a catholicidade é antes de mais um princípio de abertura ao 
novo. Ler e interpretar significa assim diferenciar-se, dramatizar-se, romper 
com o já trilhado, o já lido, o já visto de uma vez por todas.

* * *

147 Joaquim Cerqueira GonçalveS, Fazer Filosofia..., pp. 31ss
148 Poderia, pois, reler-se o célebre passo de Confissões VIII, xii, 29, «tolle, lege» como «tolle, 
manduca». Recorde-se que tal surge precisamente âmago da experiência místico-filosófica 
relatada em Confissões VII, x, 16: «Et contremui amore et horrore: et inueni longe me esse a 
te in regione dissimilitudinis, tamquam audirem uocem tuam de excelso: “Cibus sum grandium: 
cresce et manducabis me”». / «E estremeci de amor e horror: e descobri que eu estava longe de ti, 
numa região de dissemelhança, como se ouvisse a tua voz vinda do alto: ‘Eu sou o alimento 
dos adultos: cresce e comer-me-ás.»; cf. Jr 31, 15.
149 Cf. na Epistula, 171 A, de Santo Agostinho, as disposições requeridas para o conhecimento 
trinitário. Já agora, diga-se que este cuidado não é só antigo. O célebre starets Silvano, um 
santo monge do séc. XX, no Monte Athos, questionava deste modo o sentido das subtilezas 
em teologia trinitária: «Que sentido tem fazer subtil teologia trinitária, se não se tem em si a 
força santa do Pai, o doce amor do Filho, a luz incriada do Espírito Santo?»
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Mas se é verdade que só se aprende com o que é diferente, a recorrência 
dos discursos sobre a inter- ou a transdisciplinaridade tornou-se hoje numa 
apologética banalizadora desse mesmo princípio, mais um sintoma da sua 
falência do que a tradução de uma fecunda prática de pericorese intelectual. 
A retórica pomposa em torno da interdisciplinaridade tornou-se numa espécie 
de ortodoxia do lugar comum, cliché e panaceia universal, que todos se sen-
tem obrigados a repetir. Corruptio optimi pessima: a valorização da diferença e 
da alteridade expôs-se também à sua manipulação ideológica e mediática150, 
em torno de problemas contemporâneos onde a discussão das diferenças se 
exacerbou, mercê das virtualidades da globalização — diferenças geográfi-
cas, históricas, culturais, políticas, económicas, sociais, sexuais, religiosas, 
etc. Paralelamente a uma revalorização da alteridade, crescem hoje, à sua 
sombra, dinâmicas de pendor totalitário, cujo escopo é precisamente a pa-
dronização e a abolição da diferença ou, ao invés, um discurso que afirma tão 
radicalmente a diferença (ou a diferança) perante as taras identitárias que 
pode acabar por se tornar o mesmo com sinal diferente151. Se estas questões 

150 Cf. as inesperadas críticas a Deleuze e Derrida, feitas por Gianni vattiMo, Le avventure della 
differenza, Milano, Garzanti Libri s.p.a, 1980 [As Aventuras da Diferença. O que significa pensar 
depois de Heidegger e Nietzsche, trad. port. de J. E. Rodil, revista por A. Morão, Lisboa, Edições 
70, 1988, pp. 143 e ss, passim], que, frente a Nietzsche, ainda são pensadores «metafísicos», no 
sentido que interpretam Apolo e Dioniso como princípios, expondo-os sistemática e filosofica-
mente, e não poética e aforisticamente, como Nietzsche. Cf. também Todd May, Reconsidering 
Difference. Derrida, Levinas, Nancy, Deleuze, Pensilvânia, The Pensilvania State University Press, 
1997. Outra obra muito interessante, na medida em que cruza o testemunho pessoal de um 
deficiente com uma reflexão filosófica fundamental, é a de Alexandre Jollien, L’Éloge de la 
faiblesse, Paris, Cerf, 1999. Em entrevista ao Libération, n.º 7049, de 10 e 11 de Janeiro de 
2004, pp. 46-47, responde com a maior lucidez à pergunta «Assumir a sua fraqueza é uma 
forma de assumir a sua diferença?» — «Prefiro falar de singularidade, o que é uma coisa bem 
diferente. Politicamente, sei bem que a diferença é um valor que está a subir e que pode dar 
dividendos eleitorais. É mesmo de bom tom reivindicar um “direito à diferença”. Todavia, a 
diferença é sempre um terreno reactivo: sou diferente em relação a outro. A singularidade, 
em si, não apela à comparação. Enquanto a diferença é sofrida, a singularidade é assumida. 
Não é monolítica, mas compósita, infinitamente complexa. É-se singular quer por aquilo que 
nos diferencia dos outros quer por aquilo que deles se recebe. Não é uma originalidade que 
arranca do nada; constrói-se com os outros. (...) A singularidade não é qualquer coisa própria 
que eu deva conservar; é algo de que posso fazer aproveitar os outros. Filosoficamente, vale 
mais insistir na humanidade que nos liga uns aos outros (...) do que nas nossas diferenças.»
151 Stanislas breton, «Différence, relation, altérité», p. 42: «Diríamos o mesmo das filosofias 
da diferença, que privilegiam exclusivamente a alteridade. “A falsa exclusão (...) entre o mes-
mo e o outro parece-me bloquear a filosofia do nosso tempo (...). O mal do nosso tempo — e 
talvez de todos os tempos — é o unilateralismo do pensamento pelos extremos, que baloiça 
sem mais de uma afirmação para outra, sem prestar atenção, em cada uma delas, à estrutura 
negativa que assinala a sua indeterminação, por outras palavras, à sua unidade de relação, à  
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são hoje mais facilmente identificáveis ao nível das dinâmicas societárias e 
culturais onde o pensamento se extrema em «unidades imediatas» — v.g., 
formas de pertença grupal aniquiladoras da diferença, recuperando velhos 
esquemas de solidariedade mítica: «um por todos, todos por um», neotriba-
lismos, ressurgimento de novas formas de «sangre limpio»: da nação, da raça, 
do clã, da religião, da ideologia, da classe, da ‘marca’, etc.152 — o fundo de 
onde emergem perde-se na noite do processo de constituição da consciência 
humana, tendo gerado inúmeras formas de maniqueísmo, isto é, o inimigo 
número um do pensar relacional e da simbólica trinitária, mesmo quando as 
suas míticas teomaquias a ela recorrem.

Todavia, o pessimismo que quotidianamente cai depois de cada noticiário, 
de cada escaparate noticioso, etc., não deverá desviar-nos de uma renovação 
essencial que se dá sob os nossos olhos míopes: o irreversível processo de 
diferenciação da realidade — desde o que alguns, no limite do fisicamente 
pensável, chamam hoje ‘espuma quântica’153, passando pela complexidade 
crescente dos domínios orgânicos, vital, psicológico, sociológico, cultural, po-
lítico e espiritual —, são expressões irrecusáveis de um processo de ontológica 
diferenciação que, se pode desencadear atavismos de medo e de retracção, 
também pode ser kairo,j da mais gozosa fruição da existência 154.

unidade na e da sua mútua diferença” (...). A alteridade em jogo permanece aqui ainda uma 
alteridade de diferença. Mas esta pede uma ultrapassagem numa negação mediadora que 
converta “a alteridade de diferença em alteridade de relação”». (Stanislas Breton está a citar 
a obra de Albert lautMann, Essai sur les notions de Structure et d’existence en Mathématique. Essais 
sur l’’unité des Mathématiques et divers écrits, Paris, 1977, p. 27).
152 A este respeito, os media são talvez o lugar mais reaccionário de repetição destes esquemas 
maniqueus. Neles, paradoxalmente, reside hoje a mais perigosa e totalitária imediatez não-
interpretada (cf. Michel henry, La Barbarie, Paris, Grasset, 1987), mormente na panaceia 
da informação em directo: saber tudo sobre tudo, em qualquer momento e em qualquer lugar; 
precipitação, ócio negociado, negócio do lazer, fomento da curiosidade inútil, etc. Em suma, 
«inventámos a realidade, disse o moralista, piscando o olho» (diria um Nietzsche que nasceu 
póstumo, para repetirmos as suas proféticas palavras; cf. a excelente crítica de Francis JaC-
queS, Différence et Subjectivité. Anthropologie d’un point de vue relationnel, Paris, Aubier Montaigne, 
1982, passim, e sobre a «vanidade da diferença absoluta», cf. pp. 212-215; Stanislas breton, 
«Différence, relation, altérité», pp. 55-56).
153 Cf. a hipótese das «supercordas» em Brian Greene, The Elegant Universe: Superstrings, Hidden 
Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory, Vancouver, Vintage Books, 2000.
154 Leonardo CoiMbra, A Alegria, a Dor e a Graça, in Obras..., pp. 595.596, passim, tem a este 
propósito intuições fulgurantes e certeiras que muito nos impressionaram: «Da matéria à cons-
ciência tudo é reciprocidade interactiva, relação de relações, convívio. (...) A primeira forma 
de existência é a coexistência dos singulares, seja, a relação da pluralidade com a Unidade. (...) 
O mundo é teofania, sem que, por isso, seja o próprio Deus. (...) Imanência e transcendência 
é ainda uma relação: a das relações feitas com a possibilidade infinita de relações a fazer. (...) 
a perfeição não é um absoluto; a perfeição é antes a melhor, a mais íntima e vasta relação. (...)  
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Com efeito, muito para lá da retórica das ciências da educação, as noções 
de diferença e de relação são hoje um topos onde infindavelmente se recru-
zam pesquisas interdisciplinares, que vão da informática aplicada a bases de 
dados à teologia dogmática155, da realidade virtual à literatura156, das relações 
empresariais e internacionais à angelologia da New Age, da teoria dos sistemas 
à microfísica, da antropologia social157 às mais recentes teorias do direito158 e 

A relação das criaturas, superada até ao divino, a relação das consciências suspensas duma 
consciência de todas as relações é a própria vida do Amor. O Amor não é, pois, um génio que 
nos conduz ao divino, é a própria relação com Deus, abraço fechado através do amor infinito 
de todos os seres.» 
155 Cf. Manuel Alberto Pereira de MatoS, Uma interpretação trinitária do Pai-Nosso. Espírito 
Santo e Espírito de Filiação à luz do De Trinitate e de outros escritos de Santo Agostinho, Lisboa, 
Universidade Católica Editora / Viseu, Instituto Superior de Teologia, 2004.
156 Cf. a obra citada de Rodolphe GaSChÉ, Of Minimal Things. Studies on the Notion of Relation, 
Standford, Standford University Press, 1999. Mas foi talvez a obra de Walter benJaMin, Die 
Aufgabe des Übersetzers, 1923, que desencadeou os estudos sobre o parentesco íntimo, ontológico, 
entre a literatura e a ideia de relação. Maria Filomena Molder, «A Tinta e o Mata-borrão: 
a Teologia no Pensamento de Walter Benjamim», in O fenómeno religioso. Anais Universitários. 
Ciências Sociais e Humanas 6 (1995), Universidade da Beira Interior, pp. 130.140: «(...) quando 
desenvolve a sua teoria sobre a tradução, no quadro de um inesquecível sustentando a expe-
riência humana, Benjamim recorre ao nome de Deus, para justificar que o inesquecível não é 
destituído enquanto tal, por razão dos homens o esquecerem (...). O nome de Deus aparece, 
então, associado quer à consideração da vida como um dom, quer àquilo que é inesquecível 
(...). Não pode haver filosofia sem integração, seja ela explícita ou implícita, dos objectos 
teológicos, i.e., a verdade não pode ser pensada sem uma remissão qualquer aos objectos da 
teologia.» Cf. Christopher FynSk, «Part IV – Benjamim. Translation as a Concept of Relation», 
in Language & Relation. ...that there is language, Standford, Standford University Press, 1996, 
pp. 175-189. Um dos mais extraordinários ensaios na linha de uma ontologia da tradução é, sem 
dúvida, a obra de George Steiner, After Babel. Aspects of language & translation, Oxoford / New 
York, Oxford University Press, 1992 [Depois de Babel. Aspectos da Linguagem e Tradução, (trad. 
port. de M. Serras Pereira), Lisboa, Relógio D’Água, 2002]. V.g., na p. 65 [p. 91], referindo 
a Nicolau de Cusa, Jacob Böhme e à tradição de uma língua primordial, afirma: «(...) todas 
as línguas partilham de uma miopia comum (common myopia); nenhuma delas pode pronunciar 
toda a verdade de Deus ou dar aos homens a chave do sentido da existência. Os tradutores 
são homens que tacteiam, procurando-se, no interior de uma bruma geral.» E na p. 67 [p. 
93], «a tradução da língua A numa língua B torna tangível a implicação de um terceiro, uma 
presença activa (implication of a third, active presence).»
157 Texto muito sugestivo a este propósito é do de Marc auGÉ, Non-Lieux. Introduction à une 
anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil, 1992 (cf. trad. port. de L. Mucznik, Não-lugares. 
Introdução a uma antropologia da sobremodernidade, Venda Nova, Bertrand Editora, 1998, pp. 
26-27.31.57.64.83, passim). Cf. também Marilyn Strathern, The Relation. Issues in complexity 
and Scale, Cambridge, Prickly Pear Press, 1995.
158 Arthur kauFmann, Rechtsphilosophie, München, C.H. Beck Verlag, 1997 [Filosofia do Di-
reito, (pref. e trad. port. A. Ulisses Cortês), FCG, Lisboa, 2004, p. 99]: «(...) o Direito não é 
substância, mas relação; são as relações das pessoas entre si e com as coisas que constituem “o  
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da comunicação159. Em todos estes domínios, díspares prima facie, as noções 
de diferença, de ligação e de relação, superiormente reunidas nas metáforas da 
‘rede’ são os operadores nucleares. Se existir é estar-em-relação, a tradução desta 
realidade numa era tecnológica é a de que existir é comunicar, estar ligado, estar 
on-line160. Quem não está ligado não existe: a ‘rede’ pode transformar-se numa ‘teia’. 
É preciso ter um username, uma password, uma interface, um IP, um servidor, um 
motor-de-busca, um portal de entrada. Com as novas possibilidades comunicativas 
emergem conjuntamente novas formas de ostracismo — ser desligado é estar out, 

objecto” do direito.» Esta tese, contudo, não é inovadora: em 1934, em Turim, Renato Treves 
publicou uma tese intitulada Il Diritto come Relazione, que teve grande impacte (cf. em recente 
edição: Il Diritto come Relazione. Saggi critici di filosofia della cultura, Turim, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 1993).
159 Cf. Paulo Serra, Informação e sentido. O estatuto epistemológico da informação, Covilhã, Uni-
versidade da Beira Interior, 2003 (Tese de doutoramento defendida em 2001). Note-se, de 
passagem, que a formulação de Harold Lasswell retoma de forma extraordinariamente coin-
cidente os quatro tradicionais elementos da doutrina da relação: sujeito da relação: «Who?» / 
«Quem diz?»; a relação: «Says what?» / «O quê?»; o fundamento da relação: «In what channel?» / «Por 
que meio?»; e o termo da relação: «To whom?» / «A quem?». Refira-se que esta fórmula Lasswell 
acrescenta ainda um quinto termo, teleológico, ausente na doutrina tradicional da relação: 
«With what effect?» / «Com que finalidade?» A leitura integral da obra Altérités, já referida, pode ser 
proveitosa para um breve aperçu sobre a problemática. V.g., nas pp. 85-86, Jacques Derrida 
redargui a Francis Jacques, que o acusa de praticamente ter esquecido, na sua reflexão, os 
contributos de Charles Peirce e Bertrand Russell para a lógica das relações — «Resta saber 
se aprendemos alguma coisa sobre a relação desde Peirce e Russell e, simultaneamente, sobre 
a pertinência da noção aristotélica do prós ti», arguira Francis Jacques. Retorque Derrida: «A 
questão da relação. Você [Francis Jacques] diz que devemos voltar ao sentido próprio das 
palavras, fazendo de conta que o termo relação foi determinado totalmente, exaustivamente, 
por aquilo que a palavra quer dizer no contexto em que se fala da lógica das relações. Não 
vejo por que razão não poderia falar de relação de outro modo e, por exemplo, para dizer que 
o discurso sobre a lógica das relações supõe interlocuções, supõe a relação com o outro, sem 
se deixar dominar pela autoridade, pelas normas da lógica que você invoca. Não creio que 
seja obrigado, quando falo de relação, pelo código da lógica das relações, que me parece um 
sub-código — muito importante, mas um sub-código — relativamente ao imenso território 
da linguagem onde o termo relação, muito antes do discurso que você invoca, tinha um certo 
número de possibilidades semânticas, que eu penso não trair quando falo de relação.»
160 Cf. este axioma levado ao extremo das suas possibilidades, algumas quase-patológicas, em 
José A. braGança de Miranda, Maria Teresa Cruz, Crítica das Ligações na Era da Técnica, 
Lisboa, Tropismos, 2002, especialmente os artigos que constituem o capítulo «Ligações Peri-
gosas: a ontologia das redes digitais», pp. 197-256. Um outro artigo assaz sugestivo para uma 
filosofia da ligação/relação é o de Friedrich kiTTler, «Ligações on-off», pp. 279-287. Já Michel 
SerreS, em 1968, na introdução à obra Hermès I. La communication (Paris, Minuit), reflectia 
sobre as ambiguidades da(s) rede(s) — réseaux —, retomando recentemente essa reflexão em 
Retour au Contrat naturel, p. 27 (é difícil, aliás, encontrar uma obra onde Michel Serres não 
convoque as metáforas rizomáticas, reticulares, relacionais).
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fora de relação, linguagens que lembram velhos mitos da totalidade e da cisão 
primordial, do anjo da espada-de-fogo que impede o regresso ao Paraíso, etc. Além 
do mais, a comunicação esgota-se, muitas vezes, ou na sua função rética — desejo 
ou esperança de que do outro lado esteja alguém: «Está lá?», mesmo que a resposta 
venha em voz-off, soletrada no ecrã161, etc. — ou na função retórica: poder ex-
cessivo e indeterminado de emitir / receber mensagens, possibilidade sistémica 
que se auto-alimenta numa circularidade tautológica à escala global.

Obviamente, não é por aqui que a nossa investigação prosseguirá, nem nos 
vamos deter a investigar profundamente as causas ou os factores negativos 
que originaram uma espécie de crise das visões substancialistas, antigas ou 
modernas, determinando desse modo o predomínio de enfoques relacionais na 
análise compreensiva dos fenómenos. Mas não podemos deixar de sublinhar 
significativas coincidências. Se é certo que o discurso dos pais fundadores 
da ciência moderna trouxe para o centro o tema da relação por via de uma 
redução metodológica que pôs entre parêntesis a pergunta pelo que é, bem 
assim todas as propriedades não mensuráveis (as chamadas ‘propriedades 
secundárias’, v.g., em Il Saggiatore de Galileu), não é menos certo que o as-
pecto relacional foi predominantemente, e quase só, o tratamento operatório 
de quantidades e grandezas matematizáveis, cujo sentido, perdido o solo 
natal e o enraizamento ontológico, era dado exclusivamente pelo império de 
um sujeito transcendental, epistémico, auto-posicional, doador do sentido a 
todas as relações (res cogitans e seus epígonos cada vez mais asténicos) — «a 
senhoria do homem sobre a natureza», como gostava de dizer Descartes. 
Nesta linha, a chamada crise das filosofias da consciência, que por demasiado 
tempo haviam tentado identificar ser e subjectividade, e depois subjectivi-
dade e consciência, foi um factor potenciador da abordagem relacional, na 
actualidade; mas, agora, já não por via de qualquer metodológica redução, 
antes por mor de uma ampliação e de uma antropológica recuperação de to-
das mediações históricas, linguísticas, ficcionais, como foi o caso do projecto 
hermenêutico de Gadamer e Ricoeur: contra todas as egologias, psicológicas 
ou transcendentais, reconduzir o cogito às suas mediações. Assim, seja por que 
via for, é um dado de facto que a dimensão relacional ocupa cada vez mais 
o espaço das investigações, também elas cada vez mais feitas em equipa, com 
cada vez mais interfaces, com dimensões ditas interdisciplinares162.

161 Um texto interessante sobre este assunto: Albert-László barabáSi, Linked. The New Science 
of Networks. How Everything is Connected to Everything Else and What it Means for Science, Business 
and Everyday Life, Cambridge, Perseus Books Group, 2002; cf. a crítica ao modelo cibernético 
de comunicação de Miguel Baptista pereira, «Comunicação e Mistério», pp. 169 e ss.
162 A título meramente exemplificativo, cf. o texto de Nicolas bourriaud, Esthétique relationnelle, 
Paris, Les presses du réel, 1998.
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Mas, paradoxalmente, como se disse, assiste-se também cada vez mais, em 
virtude de fenómenos políticos, sociais, culturais, religiosos, como o naciona-
lismo, o racismo, o controlo estratégico de recursos, etc., ao recrudescimento 
de fortes movimentos identitários, onde o relacional é considerado como 
uma dimensão menor, residual, que ainda pode ser tolerada no horizonte 
da mesma afirmação de poder. Por isso, bem longe de qualquer referência 
trinitária, a abertura ao relacional tem sido sobretudo a equívoca promessa 
de planetarização da informação — presença imediata e ubíqua163 — qual 
panaceia universal que resolverá as questões humanas mais prementes, pro-
cesso que afinal cada vez mais se confina ao aumento exponencial dos meios 
técnicos de relação, sem qualquer correlativo aprofundamento da própria 
relação como tal. Isto conduz ao paradoxo de as maiores possibilidades em 
técnicas de relação coexistirem hoje com o sentimento da mais viva solidão, 
onde a diferença, ontológica condição de possibilidade de relação, acaba por 
ser, na sua proliferação tecnológica, justamente aquilo que mais a empobrece 
e a impossibilita164. 

Francis Jacques, numa tese audaciosa no âmbito das actuais ciências da 
comunicação, pretende que é possível repensar a subjectividade dita cons-
ciente à luz do primum relationis e atar o fio quebrado pela referida crise das 
filosofias da consciência. Parte assim em busca de um sujeito comunicacional, 
não-solipsista, apoiando-se precisamente no paradigma da pessoa, uma vez 
que, para ele, a questão da identidade pessoal (relacional) inclui a diferença 
essencial ínsita naquela noção, cuja terra natal, como ele bem sublinha, fo-
ram as discussões no âmbito da teologia trinitária165. Apesar de ser uma tese 
que vamos retomar mais adiante, diga-se desde logo que, para o autor, um 
dos grandes problemas no tratamento da questão da diferença é que ela tem 
sido concebida sobretudo negativamente, a partir de identidades constituídas 
que, na sua oposição, se situam predominantemente em confronto. Neste 
sentido, a diferença acaba sempre por ser anexada ao própria ponto de vista 
que estabelece a diferença, quais ovos de serpente chocados no cesto dos slogans 
fáceis, pios desejos do tipo «todos diferentes, todos iguais». Tentar pensar e 

163 Cf. Paulo Serra, Informação e sentido, pp. 359 e ss (leia-se também o capítulo IX, «A trans-
missão da informação e os novos mediadores.», pp. 327-358). Sobre o sonho de ubiquidade e 
autotransparência, cf. Peter SloTerDiJk, Sphères I. Bulles, Paris, Hachette, 2003. Reflectindo 
criticamente sobre vários figuras do pensamento ocidental, mostra o autor como a busca de 
plenitude oscilou entre os esquemas dualistas e monistas, sendo necessário recuperar o modelo 
trinitário, se se quer reencontrar a alteridade.
164 Cf. José Manuel SantoS, «Sobre reis, mensageiros e mensagens», in Comunicação e Poder, 
Covilhã, Universidade da Beira Interior, 2002, pp. 273-332.
165 Francis JaCqueS, Différence et Subjectivité, pp. 11.86-96 («Le paradigme théologique»).
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realizar a diferença / diferenciação a partir da identidade constituída, como 
se fossem momentos de um movimento sucessivo, é uma trápola do pensa-
mento sobre a alteridade que acaba num conjunto de lugares comuns acriti-
camente repetidos pelas ideologias da diferença166. Sublinhar e reivindicar a 
diferença, sem atender à relação, é cair numa lógica identitária simétrica da 
que se critica. Diferença sem relação é igual a identidade. Por isso, a questão 
da diferença em relação pede um pensar mais originário, que remonte a um 
aquém das identidades constituídas; solicita uma espécie de doação que deve 
renunciar mesmo ao desejo que quer o bem do outro. «Podem, pois, presumir 
que compreender a alteridade na sua diferença positiva, e também negativa, 
é articular as três instâncias eu, tu e ele no seio da identidade pessoal, a do 
outro e a minha (...). Pareceu-me que se devia acabar com o erro de pers-
pectiva que conduz a tratar o Mesmo sem o Outro — mas também, o que é 
muito menos trivial, o(s) outro(s) como Outro do Mesmo.»167 Sempre que a 
relação se concebe como um resultado, fruto de uma decisão prévia de um 
sujeito, de uma consciência posicional, substância, res cogitans, etc., e menos 
reconhecida como anterior, o outro acaba por ser sempre algo constituído, 
posição e sentido, de onde jamais se retorna sem anexação à lógica do mesmo. 
«Basta que o eu seja concebido no ponto de partida da relação aos outros para 
que a forma de o designar jamais seja inocente: os descrentes, os gentios, os 
negros, os judeus, etc.»168 Ainda no desencadear de uma iniciativa é sempre 
o eu a tomar a dianteira, a pôr-se, ao invés de uma doação e de uma disponi-
bilidade prévias, que constituem as identidades em presença. «O homem é 
antropologicamente existente, não no isolamento do eu, mas na integralidade 
de relação de um ao outro.»169 A relação tem, pois, uma carácter primordial. 
Encontramo-nos sempre já nela. Não é o ser, o ipsum esse, o sujeito, a liber-
dade que estão primeiro: todas estas dimensões vêm depois de uma doação 
originária, relação que se antecipa à identidade.

166 Cf. Francis JaCqueS, Différence et Subjectivité, p. 11; João duque, Cultura contemporânea e 
cristianismo, pp. 58 e ss.
167 Francis JaCqueS, Différence et Subjectivité, p. 11.
168 Francis JaCqueS, Différence et Subjectivité, p. 11. Um texto interessante, de índole testemunhal 
e exemplo luminoso de como é possível inverter a perspectiva: cf. Frère Éric Guyader, Pèlerin 
de la Trinité, à la rencontre des exclus, Montrougue, Éditions Nouvelle Cité, 2000; neste sentido 
cf. também o conjunto de textos, de diversa índole, de espiritualidade focolar: aa.vv., Voyage 
trinitaire, Montrougue, Éditions Nouvelle Cité, 1996.
169 Francis JaCqueS, Différence et Subjectivité, p. 12, citando Martin Buber. Efectivamente, afir-
ma ainda Robert MiSrahi, Martin Buber, philosophe de la relation, Paris, Éditions Seghers, 1968,  
p. 23: para Buber «a estrutura ontológica do homem é um ser para a relação.»
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Nesse sentido, a antropológica recuperação das mediações, que acima 
sublinhámos, inscreve-se no horizonte de uma espécie de tentativas de 
salvação ou refundação da própria subjectividade, não já egologicamente 
compreendida, mas encarada nas suas dimensões ‘langagier’, historial, 
relacional, diferenciada, ‘trinitária’ — soi-même comme un autre170. Ha-
verá oportunidade de verificar que este desiderato — ser em si mesmo 
outro — talvez se cumpra plenamente apenas ao nível das processões 
trinitárias.

Confessava Pierre-Jean Labarrière, muito a propósito, que se lem-
brava de, por vezes, ter sido de tal modo fascinado pela unidade — «Si 
loin que je remonte, la première polarité de mon effort de pensée a toujours été 
une quête d’unité» — que a sua emblemática obra Discours de l’Altérité171 — 
cuja tese se pode resumir: «no começo, a diferença» — fora uma espécie 
de reacção directa a esse fascínio. Mas no momento desta confissão, e 
não sem alguma humildade, declara ter errado na fixação exclusiva e 
alternada entre identidade e diferença: «J’ai peut-être eu tort.» E porquê?  
A partir de que consciência declara ter errado já na primeira adesão, já 
naquele mote diferencial? Vale a pena ouvi-lo na primeira pessoa, res-
pondendo a Stanislas Breton172 e a uma interrogação directa de Francis 
Jacques: «Uma vez que Francis Jacques me pergunta o que é para mim 
o acto de filosofar, responderei que consiste em desalojar toda a certeza, 
toda a “verdade” (...) que esteja ancorada em qualquer coisa de fixo, de 
congelado. (...) Se, sabendo bem o carácter anacrónico deste termo (...), 
fiz a escolha do termo “relação” para exprimir a origem imprescritível 
de toda a aventura do espírito e de toda a busca da verdade, é porque 
acreditei que, apesar de tudo, ele podia dizer, com a maior economia de 
meios, a articulação entre uma alteridade irreprimível e o esforço (...) 
para dizer e fazer o sentido desta alteridade. Isto é, para o abraçar no 

170 Ainda que a ‘trindade’ presente nesta obra de Paul Ricoeur (Seuil, Paris, 1990) consista 
sobretudo numa hermenêutica do «homme capable», do «soi-même et son autre», sempre em 
regime ternário — o corpo, os outros, a consciência; o si-mesmo, os outros, as instituições 
justas — para que a «ontologia não se transforme em tautologia».
171 Paris, PUF, 1983. Esta confissão filosófica não deixa de nos recordar o itinerário espiritual 
de Charles de Foucauld: de «escandalizado» e em crise interior frente ao «absurdo matemá-
tico» patente na Trindade — e, coerentemente, quase decidido pelo Islão —, para mais tarde 
ter de intuir, de modo vivido, as razões do que chama «álgebra impossível», onde o Um não 
exclui o Três, nem este aquele.
172 Que além daquele «Au commencement la différence», propusera mais dois princípios fundamen-
tais fundando assim uma tríade: «Au commencement le mouvement», «Au commencement la relation» 
(cf. Stanislas breton, «Différence, relation, altérité», pp. 48-49).
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movimento do seu acontecer.»173 Teremos, com efeito, oportunidade de ver 
como a relação, em virtude via da sua fragilidade essencial, quase meontoló-
gica, pode escapar às armadilhas de um pensamento que cinde ou fixa, ou 
ainda, por outras palavras, por se encontrar no ponto mais baixo da escala 
categorial, tendendo para um «quase nada», escapa às investidas daqueles 
que vêem na ontoteologia a apoteose do Ser174, sendo assim a categoria pre-
ferida de um certo pensar ainda-heideggeriano. Deste modo, entre a unidade 
e a diferença, alternadamente valorizadas e opostas, Pierre-Jean Labarrière 
avança para uma filosofia relacional em torno do que ele gosta de chamar 
unidade plural175. Não estamos longe de temáticas bem antigas, apesar de o 

173 Jacques derrida, Pierre-Jean labarrière, Altérités, p. 79. Labarrière aparece assim, em 
momentos diferentes do seu percurso intelectual, como um lídimo representante dos dois grandes 
modelos que percorrem a história da filosofia, identificados por Joaquim Cerqueira GonçalveS, 
no seguimento de Claude Tresmontant, em «Filosofia e Relação. Interpretação Cristã da Categoria 
Grega», p. 187: «(...) a história da filosofia está informada por dois grandes modelos, que a linguagem 
mitológica mais facilmente consagra do que a expressão dita filosófica: um, dominado pela ânsia 
de unificação, de reduzida sensibilidade ao múltiplo e sem explicação plausível e positiva para este, 
o qual aparece como consequência de uma queda; outro, sem perder o sentido da unidade, antes 
mantendo-o em grau supremo, abre-se ao múltiplo, valorizando-o como expressão livre do Uno. 
O primeiro modelo enquadrou preferentemente a cultura grega pagã, embora vá renascendo, em 
ímpetos cíclicos, no decurso da história, até aos nossos dias; o segundo é de inspiração cristã e 
tem-se catalisado na tese bíblica da criação» e, acrescentamos nós, na afirmação do monoteísmo 
trinitário da mais antiga tradição cristã.
174 Discutindo o estatuto da matéria, em Plotino (Enéades II, 13, 26-30), e as dificuldades que o 
pensamento aí encontra, afirma Stanislas breton, Matière et dispersion, Grenoble, Jérôme Millon, 
1993, pp. 102-103: «Visto que a matéria tolera bastante mal o regime das proposições atributivas 
(...), não seria mais indicado voltar-se para a relação? Com efeito, se se comparar a relação com 
o que a precede na escala categorial, ela situa-se no lugar mais baixo, no ponto da evanescência 
do ser; diríamos facilmente no «quase nada» do que é. Tem tão pouca consistência ou autonomia 
que, para a nomear, se usou a preposição «para» (ad, na terminologia da Idade Média).» Ou seja, 
acrescenta, o que da matéria é pensável só o é, ultimamente, numa lógica da relação (esse ad) e não 
numa lógica atributiva. A relação aparece, assim, uma categoria mínima, mendiga, esmoler (cf. tam-
bém «Différence, relation, altérité», pp. 61-62; não podemos deixar de sentir aqui a presença ou a 
sombra fecunda da obra de Vladimir JanÉlÉvitCh, Philosophie première. Introduction à une philosophie 
do presque, Paris, PUF, 1954; numa outra obra, o autor utiliza as sugestivas expressões “je-ne-sais-
quoi” e “presque-rien”). Stanislas breton, já havia tratado da temática da relação numa obra difícil, 
L’«esse in» et l’«esse ad» dans la métaphysique de la relation, Roma, Scuola tipografica missionaria Do-
menicana, 1952, texto que «Différence, relation, altérité» refere, na p. 57: «(...) on affirmait jadis 
que la relation “précède ses termes”». É esta precedência que cumpre pensar.
175 Pierre-Jean labarrière, L’unité plurielle, Paris, Aubier Montaigne, 1992. João duque, Dizer Deus 
na pós-modernidade, p. 144: «Entre os extremos do único absoluto e do plural isolado, a pós-moder-
nidade procura agora um caminho de conjugação entre identidade e diferença, na articulação das 
racionalidades e correspondentes saberes — até porque os extremos se tocam e ambos conduzem 
a posições absolutistas, necessariamente violentas e produtoras de graves reducionismos.»
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autor rejeitar expressamente qualquer sentido teológico ou mesmo ontológico 
das suas afirmações, porque a diferença e a relação que perfilha apenas são 
«confessáveis em regime humano»; uma espécie de princípio de errância «mais 
velho» que nós: «é daí que tento extrair o que chamo o primado da relação,  
o que não tem para mim nenhuma conotação reducionista, mas pelo contrário 
instala o fundo-abismo (...). Chamo a este abismo central o começo de onde 
procede o que procede. De forma que este primado fundador da relação é o 
que (...) visa honrar precisamente num mesmo movimento, a diferença e o 
esforço de coerência.»176

Seja como for, a recuperação de um pensar relacional, no âmbito de um 
pensar meditativo sobre o symbolum trinitário, é também um intento delibera-
do contra todas as formas de pensamento único, sobretudo se, para cúmulo, 
invocam o nome de Deus, ou contra aquele pensamento onde a diferença é 
domesticada — mantida como reserva zoológica, marginal, residual, em 
extinção — ou, enfim, museologizada como exotismo para turista ver, fixa, 
sem qualquer relevância ou capacidade prática de convocação de energias 
de transformação.

* * *

Grande parte do pensamento moderno, inscrito numa pretensa posteridade 
joaquimita177, tendo colocado o ser exclusivamente no horizonte da tempora-
lidade, considera que só esta está em condições de dar outro sentido à ideia 
trinitária: dialéctica, histórica, teleológica. Por isso, grande parte das moder-

176 Jacques derrida, Pierre-Jean labarrière, Altérités, p. 67. Em certo sentido, afirmando 
o primado fundador da relação, podemos dizer que Labarrière responde também aqui, indi-
rectamente, ao próprio Derrida que, em Marges de la philosophie, Paris, Minuit, 1972, p. 28, 
afirmara: «Mais antiga que o próprio ser (...) a diferença não tem nomes na nossa língua.» 
Decidimos traduzir «primarité» por «primado» (que deveria traduzir «primauté») ainda que 
literalmente se traduza por «primariedade». Sobre o fascínio pela errância cf. Michel SerreS, 
La légende des anges, pp. 215 e ss. Quanto ao «abismo» recorde-se que ele designava entre os 
místicos renanos precisamente a relação entre as Pessoas da Trindade, esse «grundlose apgrunt», 
o «fundo sem fundo» da deidade. À frente se verá como também Heidegger apela para este 
«abismo» como Ereignis.
177 Remetemos aqui para alguns estudos joaquimitas de referência, directamente objecto da 
nossa investigação desde há vários anos: Herbert GrundMann, Studi su Gioacchino da Fiore, 
(trad. it. di S. Sorrentino), Editrice Marietti, Génova, 1989; António terraCCiano, La Teologia 
Trinitaria di Gioacchino da Fiore. Ricerca sullo Psalterium decem chordarum, Nápoles, Pontifícia 
Facoltà Teológica del’Italia Meridionale, 1993; Henri de lubaC, La postérité spirituelle de Joachim 
de Flore, 2 vols., Paris, P. Lethielleux, 1978, 1980; Henry Mottu, La manifestazione dello Spirito 
secondo Gioacchino da Fiore, Casale Monferrato, Marietti, 1983; os estudos reunidos em L’Età  
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nas especulações sobre a Trindade ou sublinha a sua inutilidade moral ou 
acaba por situá-la exclusivamente no horizonte da história, imanentizando-a. 
Ora, por antecipação, De Trinitate, na sua relação com De Civitate Dei, é uma 
luta pertinaz contra todas as formas de imanentizar o  da história, es-
forçando-se por manter uma visão transcendente da Trindade e um princípio 
de inserção no tempo, por via da acção humana; ao mesmo tempo, coloca o 
tempo histórico alvoroçado sob o princípio da esperança, obviando destarte a 
todas as tentações de imanentizar o millenium e o escathon dentro da história178 
e de ocludir Deus no tempo. Mas a teologia, na modernidade, legitimamente 
mais interessada por outras questões — justificação, graça, sacramentos, pa-
pel da hierarquia, relações entre Escrituras e tradição, relação Igreja-Estado  
— como que deixou de se preocupar com estas questões — a Trindade, a 
natureza de Cristo como Filho de Deus, a união hipostática, etc. — que tem 
por questões inúteis ou “resolvidas” de vez por pela Escolástica179 ou pelos 
seus opositores180. Por outro lado, não podemos esquecer aquelas correntes 
teológicas que, ao invés de se preocuparem com o problema, propunham po-
sitivamente uma concepção de Deus radicalmente unitarista e anti-trinitária, 

dello Spirito e la fine dei Tempi in Gioachino da Fiore e nel Gioachimismo medievale. Atti del II Congresso 
Internazionale di Studi Gioachimiti, San Giovanni in Fiore-Luzzi-Celico, 6-9 Settembre 1984 (a 
cura di Antonio Crocco), San Giovanni in Fiore, Centro Internazionale di Studi Gioachimiti, 
1986, e ainda Marjorie reeveS, The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages: a Study in Joachi-
mism, Londres, University of Notre Dame, 1993; id., The Prophetic Sense of History in Medieval and 
Renaissance Europe, Aldershot-Great Britain / Broofield-USA, Ashgate Publishing Company, 
Variorum Reprints, University of Notre Dame, 1999; Gianni vattiMo, Dopo la cristianità. Per 
un cristianesimo non religioso, Milão, Garzanti Libri s.p.a., 2002, pp. 29-43.
178 Cf. o capítulo de Philipe LÉCrivain sobre o assunto, in Allain CaillÉ, Christian lazzeri, 
Michel Senellart (sous dir.), Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique. Le bonheur et 
l’utile, Éditions La Découverte, Paris, 2001, pp. 151-160.
179 Conforme o ponto de vista, respectivamente, dos pensadores da Reforma (Lutero, Mélan-
chthon) ou dos contra-reformadores. Esta é uma crítica geral de Colin E. Gunton, The One, 
the Three and the Many. God, Creation and the Culture of Modernity, The 1992 Bampton Lectures, 
Cambridge, CUP, 1993, cujo elogio da relacionabilidade se faz à custa de alguma simplificação, 
de algum esquematismo e torção apologética da tradição (v.g., na superada oposição entre 
Heraclito — o ‘muitos’ — e Parménides — o ‘Um’; numa crítica ao pretenso ao dualismo de 
Platão, no âmbito de uma escola onde Karl Popper locutus, causa finita). Apesar disso, merecem 
especial referência alguns capítulos, como por exemplo, o VII («The Lord who is the Spirit. 
Towards a theology of the particular») em torno da noção de hipóstase. 
180 Com efeito, para o nominalismo, que perpassa toda a modernidade, apenas existem seres 
absolutos: a relação é um produto mental, conforme Guilherme de Ockham defendera. Cf. 
Beatrice beretta, Ad aliquid. La relation chez Guillaume d’Ockham, Friburgo, Presses Univer-
sitaires de Fribourg, 1999. Esta posição, evidentemente, criava problemas insolúveis a uma 
teologia trinitária que defende a realidade das relações em Deus.
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subvertendo neste sentido toda a tradição cristã. É o caso dos socinianos181, 
reeditando a ideia de que o Pai é superior a Cristo — verdadeiramente, só 
Ele merece o nome de Deus —, ideia que a igreja de Socino se encarregou 
de espalhar pela Holanda, pela Inglaterra, pela Escócia e pela América dos 
sécs. XVII e XVIII. Historicamente, por conseguinte, vários factores se con-
jugaram em ordem a remeter a Trindade para uma espécie de limbo teológico 
e filosófico. «O Iluminismo europeu reduziu a fé cristã ao “monoteísmo”»182. 
Mas talvez esse ‘exílio da Trindade’, de que fala Bruno Forte183, na esteira de 
outros teólogos contemporâneos, se deva procurar mais fundo, na viragem 
do primeiro para o segundo milénio, quando a eclesiologia, deixando de se 
rever num modelo trinitário184, se começa a fundamentar preferencialmente 
numa cristologia de acordo com o esquema: um Deus – um Senhor – uma 
Igreja – um Papa. 

Todavia, ao contrário daquela inutilidade teológica e moral185, não deixa de 
ser sugestiva a ideia kantiana e hegeliana, aplicada agora a este domínio, de 
que a revelação cristã traria novidades (éticas e especulativas) que só outro 
tempo podia revelar, uma vez que os destinatários directos eram incapazes 
de lhe compreender o alcance e que, por isso, só com o tempo poderiam chegar 
à sua melhor compreensão186. A suposta revelação seria assim, e apenas, uma 

181 De facto, em contramão com os pais da Reforma, que procuravam fundamentar a Trindade 
nas Escrituras, os socinianos eram radicalmente antitrinitários, recuperando implicitamente 
antigas formas de modalismo e de arianismo. Falta saber se, mau grado os seus méritos, tal 
não é ainda o caso do próprio Bruno Forte quando opõe a ideia de revelação (livre e pessoal) 
à de manifestação do ser (necessária e transcendental). Não haverá aí outra forma mais subtil 
de exílio?
182 Esta é a primeira afirmação da obra Der Monotheismus als politisches Problem de Erik Peter-
son.
183 Cf. Trinità come storia: saggio sul Dio Cristiano, Milão, Edizioni Paoline, 1988, pp. 13-17.
184 Cf. Bruno forte, La Chiesa, icona della Trinità: breve eclesiologia, Queriniana, Brescia, 1988.
185 Ainda que a inutilidade moral da Trindade seja uma tese sobremaneira kantiana, como se 
verá de seguida, ela é antecipada por outros autores, nos sécs. XVI e XVII, para os quais a 
Trindade faz parte daquelas coisas que nada de útil trazem na prática. Atente-se, por exem-
plo, neste trecho do chamado Catecismo de Raskow (1605), de Fausto Socino (apud Henri 
de lubaC, La foi chrétienne. Essai..., pp. 11-12): «O dogma da Trindade é contrário à razão. É 
absurdo pensar que, por vontade de Deus, o qual é razão e ama as suas criaturas, os homens 
devam crer em qualquer coisa de incompreensível e de inútil para a vida moral, ou seja, para 
a salvação.» Jean-Jacques Rousseau era da mesma opinião, pelo que a tese de Kant não se 
deve ter como inovadora.
186  Esta convicção racionalista (de Kant e de Fichte, por exemplo) de que só a crítica filosófica 
dos textos religiosos (ou outros) manifesta o seu «verdadeiro sentido», e que, por conseguinte, 
é superior à consciência dos hagiógrafos (ou outros autores) e dos destinatários directos desses 
textos, constitui a génese histórica da «hermenêutica divinatória» de Schleiermacher e do ideal 
romântico de compreender o autor melhor do que ele se compreendeu a si mesmo.
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antecipação simbólica e prática da modernidade, subsumindo-se em algo 
cujo significado e alcance éticos estariam à espera de ser reconhecidos pela 
consciência individual e transcendental; esta revelação secreta, no íntimo do 
sujeito moral, ditaria o critério decisivo. E embora não possamos concordar 
com Kant, que encontra assim um meio expedito de reduzir os dois manda-
mentos da Torah (obliterando o mandamento novo) a uma forma religiosa 
histórica e positiva, meras antecipações provisórias do imperativo categórico 
da razão transcendental, se quiséssemos encontrar alguma pertinência nesta 
gnose ética, então, a fortiori, haveria que tentar aplicar o mesmo princípio, 
como fará Hegel, à concepção trinitária. Aliás, era sob este princípio — o da 
condescendência de Deus em duas economias ou alianças sucessivas, adap-
tando-se pedagogicamente às necessidades e capacidades do homem —, mas 
no pólo oposto a qualquer gnose, que já os Padres compreendiam o carácter 
progressivo da revelação.

Todavia, Kant parece não só não ter uma ideia definitiva sobre a impor-
tância prática que a doutrina da Trindade possa comportar, como tem a este 
respeito afirmações dificilmente compatíveis entre si. Com efeito, no texto 
que se segue, parece considerar impossível e inútil para a moral qualquer 
aplicação do princípio trinitário. Vejamos: «da doutrina da Trindade, toma-
da à letra, nada absolutamente se pode tirar para o [uso] prático, mesmo se 
se acreditasse compreendê-la e, menos ainda, se se cair na conta de que ela 
ultrapassa todos os nossos conceitos. Se na divindade temos de honrar três 
ou dez pessoas, o noviço aceitá-lo-á implicitamente com igual facilidade, 
porque não tem conceito algum de um Deus em várias pessoas (hipóstases), 
mais ainda porque não pode tirar desta diferença quaisquer regras diversas 
para a sua conduta de vida.»187 Enfim, em face deste juízo valerá a pena 
insistir: e se a Trindade não for «tomada à letra»? Neste caso, Kant parece 
tergiversar sobre o alcance prático da doutrina. Em Die Religion innerhalb der 
Grenzen der Bloßen Vernunft, ao invés, admite que a Trindade seja uma «ideia 
inerente a toda a razão humana». Porquê? Porque ela manifesta a «tríplice 

187 Immanuel kanT, Der Streit der Fakultäten, in Kants Werke. Akademie Textausgabe, VII, Berlin, 
Walter de Gruyter & Co., 1968, pp. 38-39 [II. 1, a) Philosophische Grundsätze der Schriftauslegung 
zu Beilegung des Streits]: «Aus der Dreieinigkeitslehre, nach dem Buchstaben genommen, läßt 
sich schlechterdings nichts fürs Praktische machen, wenn man sie gleich zu verstehen glaubte, 
noch weniger aber wenn man inne wird, daß (VII 39) sie gar alle unsere Begriffe übersteigt. 
Ob wir in der Gottheit drei oder zehn Personen zu verehren haben, wird der Lehrling mit 
gleicher Leichtigkeit aufs Wort annehmen, weil er von einem Gott in mehreren Personen 
(Hypostasen) gar keinen Begriff hat, noch mehr aber weil er aus dieser Verschiedenheit für 
seinen Lebenswandel gar keine verschiedene Regeln ziehen kann.» [Conflito das Faculdades, 
trad. port. de A. Morão, Lisboa, Edições 70, 1993, p. 46].
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qualidade do soberano moral do género humano como se estivesse reunida 
num único e mesmo legislador (legislador santo, conservador que governa 
com benevolência, justo juiz), enquanto num estado jurídico-civil estes três 
atributos deveriam estar necessariamente repartidos entre três indivíduos 
diferentes. Mas esta crença (Glaube), que purificou de antropomorfismos 
nocivos a relação moral dos homens com o Ser supremo em proveito da re-
ligião em geral e a tornou conforme à justa moralidade de um povo de Deus 
(Volks Gottes), apresentou-se primeiro numa doutrina de fé (a cristã), a única 
que publicamente a ofereceu ao mundo; por isso, é permitido chamar à sua 
manifestação a revelação (Offenbarung) daquilo que, até aí, era para os homens 
um mistério (Geheimnis) por sua culpa própria. (...) Deus quer, portanto, 
que o sirvam sob estes três atributos especificamente diferentes (criador e 
legislador santo, conservador que governa com benevolência, guardião das 
suas leis e, por conseguinte, justo juiz) que receberam o nome de pessoas 
distintas (não físicas, mas morais) existindo num ser único... Neste símbolo está 
expressa também toda a religião moral pura que, sem esta distinção, se arriscaria, 
em virtude da inclinação do homem para conceber a divindade como um chefe 
humano, a transformar-se em fé servil e antropomórfica (ordinariamente, os 
soberanos jamais separam estes três atributos uns dos outros, mas muitas 
vezes os misturam ou confundem).»188

Kant propõe, por conseguinte, uma leitura à letra praticamente inútil e uma 
leitura simbólica praticamente útil. Mas esta distinção não resolve todos os 
problemas da hermenêutica kantiana da Trindade, como se verá. Talvez deva-
mos concluir, fazendo recair sobre ele próprio o seu juízo sobre as novidades 
religiosas que só o tempo revela como éticas: a Trindade seria uma daquelas 
afirmações religiosas, como judiciosamente observa Albert Chapelle189, cujo 

188 Immanuel kanT, Die Religion innerhalb der Grenzen der Bloßen Vernunft, pp. 807-809 e ss; p. 809: 
«Gott will in einer dreifachen spezifisch verschiedenen moralischen Qualität gedient sein (…). 
Wenn aber eben dieser Glaube (an eine göttliche Dreieinigkeit) nicht bloß als Vorstellung 
einer praktischen Idee, sondern als ein solcher, der das, was Gott na sich selbst sei (…).» 
Albert Chapelle, Hegel et la religion II, nas pp. 80-81, faz propositadamente esta longa citação, 
para depois anotar criticamente (n. 151): «Somos mais sensíveis à benevolência democrática 
desta “teologia” política do que à profundidade mística do pensamento. Para Kant, com efeito, 
a lei trinitária é apenas uma “representação da ideia prática” (Vorstellung einer praktischen Idee) 
e não um “conhecimento especulativo (...).»
189 Hegel et la religion, II. La Dialectique. A. Dieu et la Création, Paris, Éditions Universitaires, 1967, 
p. 55 : «Contra a teologia racionalista, inspirada na Aufklärung ou em Kant, contra o sentimen-
to pietista ou a “fé” de Schleiermacher, Hegel, mais ainda que Fichte, pretende manter esta 
determinação trinitária do Deus cristão, essencial em seu entender para a tradição da Igreja.» 
Veremos mais adiante que também L. Feuerbach em Das Wesen des Christentums e em Grundsätze 
der Philosophie der Zukunft afina pelo mesmo diapasão, ainda que com diversa finalidade.



Imagens de Deus e interpretação • 117

alcance, não exclusivamente ético, Kant não pôde captar por completo, re-
velando uma espécie de ziguezague na sua apreciação. «Pela medida com que 
medires serás medido» não é também um ensinamento evangélico?

Kant refere-se precisamente à Trindade como «símbolo». E não afirma ele, 
noutro contexto, que o símbolo é para pensar?190 Nesse sentido, é compreensível 
que, no segundo excerto, ao contrário do primeiro, admita que o núcleo do 
symbolum — a Trindade — dá que pensar. Não só que pensar, mas também que 
agir: é esse o seu solo natal, embora um Kant conselheiro de «mestre de novi-
ços» insista precisamente na sua inutilidade prática, e em Die Religion innerhalb 
der Grenzen der Bloßen Vernunft afirme o contrário191. Talvez não conseguisse 
formular ou deduzir então nenhum imperativo categórico, ao contrário da 
síntese que pensa ter obtido entre os mandamentos das duas tábuas — «Ama 
Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo» (formas religiosas 
e históricas do imperativo categórico) — e os três atributos do Ser supremo. 
Mas nestas inflexões, que parecem abrir a porta para uma quase valorização 
ético-política, seria aceitável uma interpretação exclusivamente nominalista 
ou pedagógica da Trindade? Reduzi-la a um flatus vocis moralmente útil? Tal 
observação não nasce de qualquer zelo religioso, mas da liquidação do valor 
da diferença que tal redução comporta. Com efeito, apesar da valorização 
do símbolo trinitário do segundo texto, nota-se que a razão kantiana se dá 
sempre mal com a diferença, quando não a consegue sintetizar numa categoria 

190 Cf. Immanuel kanT, Kritik der Urteilskraft, § 59, a 253.254 / b 257.258; in Immanuel Kant 
Werke in sechs Bänden (Herausgegeben von Wilhelm Weischedel). Band V. Kritik der Urteilskraft 
und Schriften zur Naturphilosophie, Darmstadt, Wissenschaflitche Buchgesellschaft, 1998, p. 460, 
onde, depois de afirmar que «Unsere Sprache ist voll von dergleichen indirekten Darstelleung, 
nach einer Analogie, wordurch der Ausdruck nicht das eigentliche Schema für Begriff, sondern 
bloß ein Symbol für die Reflexion enthält» / «a nossa linguagem está repleta de (...) exposições 
indirectas segundo uma analogia, pela qual a expressão não contém o esquema próprio para 
o conceito, mas simplesmente um símbolo para a reflexão», acrescenta (p. 461) que «alle unsere 
Erkenntnis von Gott bloß symbolisch» / «todo o nosso conhecimento de Deus é simplesmente 
simbólico.» No § 49, a 190 / b 193, p. 413, a afirmação ainda é mais clara: «unter einer äethe-
tischen Idee aber verstehe ich diejenige Vorstellung der Einbildungskraft, die viel zu denken 
veranlaßt» / «por ideia estética entendo aquela representação da faculdade da imaginação que 
dá muito que pensar.» [Crítica da Faculdade do Juízo, §§ 49.59, Introd. António Marques; trad. port. 
e notas de A. Marques e V. Rohden, Lisboa, IN-CM, 1992, pp. 262.219] (itálico nosso)
191 Cf. esta problemática em Die Religion innerhalb der Grenzen der Bloßen Vernunft, pp. 803-815. 
Apesar de acabar por concluir (p. 815) que «a profissão de fé teorética na natureza divina 
nesta tríplice qualidade» («das theoretische Bekenntnis des Glaubens na die göttliche Natur 
in dieser dreifachen Qualität»), pertencendo «à simples fórmula da fé eclesial» («bloßen 
klassichen Formel eines Kirchenglaubes»), se for «simples fé literal, corrompe a verdadeira 
intenção religiosa, em vez de a melhorar.» («der Bloße Buchstabenglaube aber die whare 
Religionsgesinung eher verdirbt als bessert.»)
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superior ou anexar à moral, ainda duas formas subtis de, no fundo, a liquidar. 
Recorre, por isso, por um lado, às ideias reguladoras — mundo, alma, Deus: 
sínteses ideais vazias, puras exigências lógicas de unidade abstracta — e, por 
outro, às «antecipações» religiosas do imperativo ético192. Num e noutro caso 
apenas uma universalidade lógica determina a natureza da relação. Mas onde 
está o mandamento do amor diferenciador e concretizante do Novo Testa-
mento? A razão kantiana perfilha um «monoteísmo ético»193. Daí que quando 
valoriza a simbólica trinitária seja todo «modalista» ou «adopcionista»194: já na 
versão teórica, onde as três ideias (mundo, alma, Deus) são apenas o garante 
virtual, o horizonte regulador da unidade desejável para o conhecimento; já 
no horizonte da razão prática, na figura de um único imperativo categórico 
(versão ética do primeiro mandamento da Torah: «ama a Deus sobre todas 
as coisas») «personalizado» em tríplice versão, que se manifesta naqueles 
três «modos» de soberania moral, ou ainda no desiderato de unidade última 

192 Christoph theobald, «Pour une intelligence de la Trinité», in Études (2000 / Junho),  
p. 788: «Pouco importam as datas e os detalhes do processo de diferenciação da racionalidade 
moderna. O ponto a reter é este: Deus não revela nada daquilo que podemos ou poderemos 
saber um dia por nós mesmos. Revela-se a Si próprio como mistério absolutamente discreto — “voz” 
no seio da eclosão da nossa própria consciência, poder-se-ia dizer.»
193 André ManaranChe, Le monothéisme chrétien, Paris, Cerf, 1985, p. 210: no «texto de Kant 
citado», a «doutrina trinitária» é «reprovada duas vezes por ser inútil e incapaz de fornecer 
uma regra de vida. Aqui o monoteísmo é ético: “Deus” e nada mais basta para fundar uma 
existência livre e responsável. (...) O monoteísmo moral, em virtude do seu utilitarismo, serve-se 
do conceito de “Deus” sem nunca se abrir ao próprio Deus. Deste ponto de vista, a doutrina 
trinitária pode libertar uma razão cativa dos seus objectivos e dos seus limites.» 
194 Cujo correlato arianista, stricto sensu, seria o de que não haveria pericorese, visto que o 
Filho e o Espírito ficariam assim fora da esfera do divino, ou então ter-se-ia que avançar para 
um triteísmo. Immanuel kanT, Die Religion innerhalb der Grenzen der Bloßen Vernunft, p. 814: 
«eigentlich aber nicht in so vielfacher Persönlichkeit anrufen (denn das würde eine Verschie-
denheit der Wesen andeuten…).» / «em rigor, porém, não se pode invocar uma personalidade 
tão múltipla (pois tal indicaria uma diversidade de seres...).» [A Religião nos limites..., p. 151]. 
Esta herança está também presente em certa fenomenologia, quando sobre isso se pronun-
cia. V.g., Edmund huSSerl, Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Transzendentale 
Phänonemologie. Eine Einleitung in die Phänomenologische Philosophie, Herausgegeben von Walter 
Biemel, Haag, Martinus Nijhoff, 1954, Husserliana, Band VI; A. Abhandlungen: “Die Krisis 
des Europäischen Menschentums und die Philosophie”, I), p. 335, 31 e ss: / «Im Begriffe Gott ist 
der Singular wesentlich. (…) Im allgemeinen Idealisierungsprozeß, der von der Philosophie 
ausgeht, wird Gott sozusagen logifiziert, ja zum Träger des absoluten Logos.» / «No conceito 
de Deus é o singular que é essencial. (…) No processo geral de idealização, que procede 
da filosofia, Deus é por assim dizer logificado, torna-se o portador do logos absoluto.» [cf. 
La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale (pref. e trad. fra. de Gérard 
Granel; Annexes, III.i La crise de l’humanité européenne et la philosophie), Paris, Gallimard, 1976, 
pp. 369.370].
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entre moralidade e felicidade. No entanto, terá sido porventura esta prolife-
ração de ternários formais que levou Hegel a afirmar: «na época moderna, 
a forma da triplicidade foi reposta em honra por Kant»195. Tal valorização 
é, porém, apenas isso: forma. Nem sequer se pode dizer que há uma valo-
rização positiva da relação entre Trindade e democracia, como quer Albert 
Chapelle. Com efeito, não há aí nenhum reconhecimento positivo da diferença 
enquanto tal — a diferença na e como diferença —, mas apenas o reconhe-
cimento, na base de uma analogia longínqua, de que é bom que um mesmo 
soberano possua essa tripla qualidade moral. E se «Deus não subscrevesse o 
imperativo categórico?», interroga-se intempestivamente Jean-Luc Marion. 
«Sabemos a resposta de Kant: seria preciso excluir Deus, tal como Cristo, 
reduzido a simples papel de exemplo da lei moral.»196 «Kant, porque compa-
ra o mandamento do amor com o mandamento ético separado da realidade, 
pôde dirigir contra o cristianismo uma crítica que tinha por radical, e quis 
substitui-lo pela sua moral do dever. Vã pretensão (...). Kant não percebeu 
que no cristianismo o Mandamento do amor não é uma lei ética (...).»197 E se 
percebeu, jamais o pôde aceitar. Todavia, parte da teologia liberal, de Kant 
a Von Harnack, passando por Schleiermacher, também não compreendeu 
ou não aceitou isso198, prosseguindo — vénia para as excepções, que são de 
vulto: Schelling, Hegel ou ainda Herder — e refutando a utilidade prática da 
doutrina trinitária199, no preciso momento em que diz reconhecê-la; reduziu 

195 Apud Albert Chapelle, Hegel et la religion, II, p. 80.
196 Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1982, p. 48. É esta a 
essência do adopcionismo: Cristo, como qualquer outro homem pode ser, é reconhecido justo 
por Deus e, por conseguinte, «adoptado» como Filho.
197 Michel henry, C’est moi la vérité. Pour une philosophie du christianisme, Paris, Seuil, 1996, p. 
235 [trad. port. de M. F. Martins / M. B. Costa Freitas, Eu sou a Verdade — Por uma filosofia do 
cristianismo, Lisboa, Vega, 1998, p. 190]. Sobre a «ingenuidade monoteísta» do entendimento 
kantiano cf. pp. 87-88, e Incarnation..., § 33, pp. 241-246 [Encarnação..., pp. 189-192].
198 Cf. Emilio brito, «La doctrine trinitaire d’après la ‘Glaubenslehre’ de Schleiermacher», in 
Revue théologique de Louvain 22 (1991/3), pp. 327-342; id., «Schleiermacher et la doctrine de la 
Trinité. Réflexions critiques», in Revue théologique de Louvain 23 (1992/2-3), pp. 145-171; 321-
342, respectv.; José Jacinto Ferreira de fariaS, O Espírito e a História: o pneuma divino no recente 
debate sobre as pessoas da Trindade, (tese de Doutoramento, dact.), Roma, Pontifícia Università 
Gregoriana, 1989, pp. 27 e ss.
199 A modernidade, a juízo de Walter kaSPer, Le Dieu des chrétiens, pp. 382 e ss, é, por um 
lado, herdeira do divórcio mais antigo entre «Trindade económica» e «Trindade imanente» 
(esta remetida para o domínio do mistério entendido de forma puramente negativa, como 
incognoscível), mas, por outro, ela própria aprofunda e canoniza esse divórcio. Deste modo, 
cortado ou esquecido o fio que ligava Deus à história, a «Trindade imanente» acabou por 
carecer de sentido.
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assim a religião cristã a uma ética, a teologia a uma ciência, e a trindade a 
um «teorema celeste» mal formulado.

Deste modo, frente a Kant e à teologia liberal, foi Hegel quem acabou por 
herdar o debate trinitário, incorporando-o definitivamente na sua reflexão 
lógica, agora no horizonte temporal da manifestação do Espírito, bem na linha 
das «metamorfoses laicizadas» em que a ‘posteridade espiritual’ de Joaquim 
de Fiore terá sido fértil200. Hegel afirma, de facto, que «a doutrina do Cristia-
nismo e o seu Centro organizador, a Trindade (...), encontraram o seu refúgio 
na filosofia especulativa: (a doutrina cristã) foi efectivamente abandonada 
pela teologia dominante quase em exclusivo na Igreja protestante (e isto) 
em benefício da exegese e do raciocínio. O fenómeno de Cristo foi reduzido 
ao lugar de um objecto de recordação ou de uma motivação moral e Deus 
relegado para um além vazio de determinações, como desconhecido, como 
se fora uma essência sem revelação fora da realidade efectiva.»201 Portanto, 
concluiria Hegel, se os teólogos não se interessam pela Trindade, interessemo-nos nós, 
os filósofos202. E só no séc. XX, graças à refontalização teológica no cristianismo 

200 Cf. o já referido estudo de Henri de lubaC, La postérité spirituelle de Joachim de Flore, 2 vols., 
Paris, P. Lethielleux, 1978, 1980, respectv., onde o autor faz o rastreio da «laicização da 
Trindade», fruto da aplicação do esquema trinitário a uma leitura histórica imanentizadora 
da transcendência. Walter kaSPer, Le Dieu des chrétiens, p. 381, tem um juízo mais positivo: 
«O mérito de ter mantido viva a ideia da Trindade deve-se todavia menos à teologia do que à 
filosofia. Enquanto os teólogos se contentaram com transmitir a doutrina trinitária com muita 
correcção escolástica, mas com pouca criatividade ou então, como na teologia Iluminista, a 
dispensaram com base em muita erudição exegética e histórica, pensadores como Espinosa, 
Lessing, Fichte, Schelling e Hegel vivificaram o que os teólogos tinham tratado, de uma 
forma ou de outra, como um objecto morto.» Já Karl Barth afirmava que, «no fundo, Hegel 
permaneceu toda a sua vida um filho fiel do seminário de Tubinga (...) e a dignidade particular 
da teologia surge aqui [nele, Hegel] incomparavelmente com maior relevância e valor do que 
nas mãos dos próprios teólogos (...).»
201 Friedrich heGel, em citação de Albert Chapelle, Hegel et la religion, II., p. 55, n. 3.
202 Detectamos mesmo um tom (sinceramente?) indignado na carta de 03-07-1826, em que 
agradece a Friedrich Tholuck o envio da sua obra Die spekulative Trinitätslehre des späteren 
Orients, Berlim, 1826, quando questiona a comparação da doutrina cristã da Trindade com as 
doutrinas dos chineses, dos indianos e de Plotino. Pergunta «se seria de maneira semelhante 
que a teologia cristã teria deduzido um teorema especulativo a partir de expressões indeter-
minadas (?) do Novo Testamento e somente (?) com referência à prática — sob influência 
da filosofia platónica e aristotélica. O profundo conhecimento cristão do Deus trinitário não 
merece um respeito totalmente diferente daquele que o Senhor atribui a um processo histórico 
completamente exterior? Em todo o seu escrito não pude nem sentir, nem encontrar um traço 
de um sentido autêntico desta doutrina. Sou luterano, e pela filosofia totalmente fortificado no 
luteranismo. No caso de uma doutrina tão fundamental não me deixo contentar com palavras 
vãs [e] com este tipo extrinsecista de explicação histórica. Há nela um Espírito mais alto do 
que o de uma tal tradição puramente humana. É para mim um tormento vê-la explicada da  
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primitivo, à revalorização do pensamento patrístico e aos desafios que uma 
religiosidade plural lança à reflexão teológica (v.g., teologia do ecumenismo 
e o diálogo inter-religioso), mas também em virtude das questões da crítica 
filosófica sobre Deus, volta a questão trinitária a ser tema central de debate em 
âmbito propriamente teológico203. Neste sentido, auscultar a intencionalidade 
trinitária da filosofia, relendo um texto de Agostinho de Hipona, poderá ser 
ainda uma oportunidade de afirmar as possibilidades pensantes e práticas 
de uma das mais persistentes figuras de Deus do pensamento medieval204,  
e mesmo da reflexão filosófica ocidental.

maneira como se explica a origem e a difusão da sericultura, das cerejas, das bexigas, etc.» 
(apud Albert Chapelle, Hegel et la religion, II., pp. 55-56, n.6; para uma síntese relativa à im-
portância e aos limites do contributo de Hegel para a teologia trinitária, cf. Walter kaSPer, 
Le Dieu des chrétiens, pp. 382 e ss).
203 Vincent holzer, Le Dieu Trinité..., p. 96, afirma: «Balthasar e Rahner tentam operar uma 
“refontalização” das categorias da ontologia primeira à luz da epifania temporal da eterna 
troca trinitária que pertence ao património especulativo das duas obras (...).» Recorde-se 
a denúncia de K. Rahner, no princípio dos anos cinquenta do século XX: a doutrina trini-
tária, na teologia católica, vivia praticamente em estado de marginalidade (cf. José Jacinto 
Ferreira de fariaS, «Trindade e pós-modernidade. A actualidade das confissões trinitárias», 
in Communio 6 [1990], pp. 506-520). Contudo, ao nível do diálogo interreligioso, a tese dos 
«cristãos anónimos» não será ainda o triunfo de uma lógica da identidade, considerando toda 
a diferença não ordenada ao cristianismo inválida ou inautêntica? Um verdadeiro pensamen-
to trinitário não exigiria «reconhecer a diferença como base de uma relação possível»? Cf. 
Christian duquoC, Dieu différent: essai sur la symbolique trinitaire, pp. 139-140 e ss; Piero Coda, 
«Mistero trinitario e monoteismo», in Studia Patavina 47 (2000/1), pp. 5-28; Bernard SeSboüÉ 
e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils? Le débat trinitaire du IVe siècle, Paris, Cerf, 1993, p. 
237: «A teologia do séc. XX nos anos recentes, e depois de um longo período de repetição de tipo 
escolástico, é testemunho de um retorno a uma reflexão muito viva sobre a Trindade. Esta já 
não surge como um teorema ou uma álbegra do um e do três, mas como revelação perturbante 
da capacidade de Deus entrar na nossa história, de assumir uma solidariedade total com o 
destino do homem e de a si mesmo se comunicar.»
204 Desde o  de Orígenes à síntese tomista, passando por Cirilo de Alexandria, 
Dídimo o Cego, os três Capadócios, Hilário de Poitiers, Tertuliano, Novaciano, Mário Vito-
rino, Ambrósio, Agostinho, Boécio, Leão Magno, Alcuíno, Eriúgena, Godescalco, Anselmo, 
Bernardo, Ricardo de São-Victor, Joaquim de Fiore, Tomás de Aquino, Boaventura (para 
referir apenas alguns dos nomes mais representativos), é quase impossível encontrar um 
autor medieval que se não tenha interessado pela questão trinitária. Mais do que de uma 
referência meramente historiográfica, trata-se de uma questão essencial do pensar medieval. A 
título exemplificativo para a época carolíngia, cf. a obra de Régis Jolivet, Godescalc d’Orbais 
et la Trinité: la méthode de la théologie à l’époque carolingienne, Paris, Vrin, 1958.





2. Fenomenologia e teologia

A mesmidade absoluta é absolutamente impensável. Só a partir do momento 
em que «a sombra da alteridade começa a velar o Ser puro é que este se torna 
pensável; o ser torna-se cognoscível quando não é ele mesmo, ou melhor, quando 
é ou alterado ou composto.»205 Esta densa afirmação de Vladimir Jankélévitch 
indica com clareza que também uma alteridade absolutamente outra seria, para 
nós, como se não existisse206. Assim, o problema da manifestação e da revelação 
ficaria resolvido à partida, não antes de ser colocado, mas porque nem poderia 
ser suscitado. O pensar vive, pois, da e na relação entre o mesmo e o outro como 
em sua condição207, e o saber filosófico, não certamente por acaso, terá nascido 
assombrado na busca de uma suposta alteridade principial ou elementar, «escon-
dida» por detrás da multiplicidade pródiga das coisas que aparecem208, mas que 
estas justamente apontam e revelam, i.e., tornam a esconder. Assim, se a questão 
da alteridade é indissociável da emergência da consciência humana como tal, 
processo que se perde na noite dos tempos e cujo repositório são sobretudo os 
mitos de origem (dos deuses, do cosmos, do homem, da acção), ela emerge his-
toricamente de forma consciente e temática com o  da interrogação 
filosófica209, de modo particular na sua génese grega, no jogo entre ,  e 
, questão a que a filosofia210 jamais se pôde furtar, ou então responder 
de uma vez por todas, como se ela fora também o seu princípio, a sua natureza 
e o seu elemento: o espaço de uma distância incomensurável.

205 Vladimir JankéléviTch, Le pur et l’impur, p. 9. Cf. o mesmo, mas com diversa valorização, 
em Jean trouillard, La purification plotinienne, Paris, PUF, 1955, pp. 5ss
206 Cf. Michel henry, Phénoménologie matérielle, p. 137, e também as várias referências, a este 
propósito, de Henri de lubaC, La foi chrétienne. Essai..., p. 163.
207 Cf. Vitor Mathieu, «Relazzione», in Enciclopedia Filosofica, vol. V, Florença, 1967, cols. 663-675.
208 Conforme o célebre frg. 123 de Heraclito de Éfeso: «» / «A natu-
reza gosta de se esconder» (cf. Giorgio Colli, La sapienza greca. III - Eraclito, Milão, Adelphi 
Edizioni, 1988, pp. 90.177.187-188 [numeração do frg. neste autor: A 92]; Kostas axeloS, 
Héraclite et la philosophie, Paris, Minuit, 1962, pp. 62.177, passim).
209 Stanislas breton, «Mythe et imaginaire en théologie chrétienne», in Le mythe et le symbole. 
De la connaissance figurative de Dieu, Paris, Beauchesne, 1977, pp. 175.183 e ss. As noções de 
manifestação e revelação abrem o mesmo espaço de infinito ao pensamento, renovando in-
cessantemente a estupefacção () por haver «qualquer coisa» ou, na formulação que 
Leibniz lega à filosofia: «Cur aliquid potius existit quam nihil?»
210 Vincent holzer, Le Dieu Trinité..., pp. 59-60 e ss, pretende que este  é também 
o espanto da teologia actual, pós-heideggeriana, conduzindo-a ao espaço da revelação. «O 
espanto a respeito do ser abre então um acesso ao espaço trinitário da revelação, o qual 
constitui simultaneamente a possibilidade, o cumprimento e a permanência desta. A conexão 
filosófico-teológica é então imediatamente englobada e transcendida no espaço trinitário da  
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A fenomenologia como projecto de uma filosofia rigorosa caracterizou- 
-se sobretudo pela intenção de radicalidade com que pretendia dar conta 
do modo como as coisas aparecem à consciência, fazendo  de todos os 
saberes regionais constituídos e, portanto, também da metafísica, da teologia 
e da religião. Hoje, porém, estamos em condições de perguntar, com alguns 
fenomenólogos, se afinal, como o próprio Husserl parece ter pressentido 
ainda em vida211, a fenomenologia enquanto ciência rigorosa se não poderá 
revelar um espaço demasiado estreito para acolher todas as possibilidades 
de compreensão da manifestação do ser. Sabe-se que a resposta positiva a 
esta pergunta acabou por gerar muitos movimentos de dissidência ou de 
prolongamento adentro da fenomenologia – residindo aí muito da sua fecun-
didade212 –, mas ao colocar todo o aparecer em correlação directa e exclusiva 
com a consciência, a fenomenologia husserliana, segundo alguns, teria dado 
o golpe de misericórdia na metafísica e na religião, golpe esse iniciado com 
a Crítica da razão Pura de Kant.

Mas apesar da eventual oclusão, e até do chamado «ateísmo fenomeno-
lógico» de Logische Untersuchungen213 e de Ideen I214, a possibilidade de a feno-

revelação, secretamente dado, inacessível desde a origem, instaurando a epifania do ser sem 
que jamais a distância que dele a diferencia possa ser negada. (...) Apenas há mistério do ser 
a partir da eterna troca intratrinitária.»
211 Jean-François Courtine, «Phénoménologie et la métaphysique», p. 81; cf. Jean-Luc Ma-
rion, Guy planty-bonJour, Phénoménologie et métaphysique, Paris, PUF, 1984.
212 Cf. Paul riCoeur, À l’école de la phénoménologie, Paris, Vrin, 1986; Dominique JaniCaud, 
Le tournant théologique…, p. 7: «Husserl não é toda a fenomenologia, ainda que, de qualquer 
maneira, seja o seu nó.» Nas pp. 25 e ss; 78 e ss, considera que, se o Heidegger de Sein und 
Zeit é o primeiro ‘heterodoxo’ da fenomenologia husserliana, só a Kehre, porém, a inflecte 
decisivamente. Jacques derrida, «Fé e saber. As duas fontes da “religião” nos limites da 
simples razão», in A religião..., pp. 16-17: «(...) terá sido por acaso que fomos, todos nós, um dia, 
tentados ao mesmo tempo por uma certa dissidência em relação à fenomenologia husserliana 
e por uma hermenêutica cuja disciplina tanto deve à exegese do texto religioso?»
213 Edmund huSSerl, Logische Untersuchungen. Erster Band. Prolegomena zu reiner Logik (He-
rausgegeben von Helmar Holenstein), Husserliana, Band XVIII, Den Haag, Martinus Nijhoff, 
1957, § 36, 6, p. 128:  «So treiben wir ein artiges Spiegel: Aus der Welt entwickelt sich der 
Mensch, aus dem Menschen die Welt; Gott schafft den Menschen, und der Menschen shafft 
Gott.» / «Praticamos um jogo cortês: a partir do mundo se desenvolve o homem, e a partir do 
homem o mundo; Deus cria o homem e o homem cria Deus.» [cf. Logical Investigations, I vol., 
trad. ingl. de J. N. findlay, Londres & Nova York, Routledge, 2002, p. 81; Recherches logiques, 
trad. fra. de H. Elie, A. L. Kelkel et R. Schérer, Paris, PUF, 1969-1972].
214 Cf. Edmund huSSerl, Ideen zu einer reiner Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. 
Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie (Sechste Auflage), Max Niemeyer Verlag, 
Tubingen, 2002, § 58, «Die Tranßzendentale Gottes ausgeßchaltet», pp. 110-111. Cf. Jean-
François Courtine, «La cause de la phénomenologie», in Exercices de la patience 3-4, Paris, 
1982, apud Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, p. 67, n. 28.
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menologia poder e dever encontrar-se com a teologia, com a realidade desta, 
a religião, e a sua maior questão – «Deus» ou a transcendência –,  saltou ao 
caminho de Husserl, tendo sido finalmente formulada pelo próprio no âmbito 
de uma teleologia do espírito, pelo menos na época de Die Krisis..., e presente 
em alguns manuscritos recentemente editados215, recuperando a seu modo e a 
este propósito um dos desígnios da filosofia de Leibniz, de Fichte e de Hegel216. 

215 Cf. referências dos manuscritos em Angela aleS bello, «Edmund Husserl (1859-1938). 
Teleo-logia e teo-logia», in Giorgio penzo, Rosino Gibellini (edd.), Dio nella filosofia del No-
vecento, Brescia, Queriniana, 1993, pp. 56 e ss. V.g., numa carta de 15.7.1932, enviada a Eric 
Przywara, afirma Husserl que «o método fenomenológico satisfaz todos os genuínos problemas 
da evidência (...), o que vale igualmente para as evidências religiosas». E não aceita, como 
é óbvio, as tradicionais provas da existência de Deus; mas considera ainda mais radical «o 
genuíno sentido fenomenológico de Deus». E acrescenta: «O senhor sabe que eu estou certo 
de, através desta via transcendental-constitutiva (a expressão é demasiado perigosa), chegar 
enfim a uma conclusão ‘teleológica’.»
216 Cf. Edmund huSSerl, Die Krisis..., Husserliana, Band VI, § 3, pp. 5, 30-35; 7, 14-16: «Eine 
überlegene Weltbetrachtung, frei von den Bindungen des Mythos und Der Tradition überhaupt, 
soll Werk gesetzt werden, eine universale Welt — und Menschenerkenntnis  in absoluter Vorurt-
teilslosigkeit schließlich in der Welt selbst die ihr innewohnende Vernunft und Teleologie und ihr 
obserstes Prinzip: Gott, erkennend. (…) Das Gottesproblem enthält offenbar das Problem der 
“absoluten” Vernunft als ter teleologischen Quelle aller Vernunft in der Welt, des “Sinnes” der 
Welt.» / «Queremos recorrer a uma maneira reflectida de tratar do mundo (…), a um conhecimento 
universal do mundo e do homem, numa absoluta ausência de preconceitos, que finalmente reconheça 
no próprio mundo a razão íntima que o habita, a teleologia que é a sua e o seu mais alto princípio: 
Deus. (...) O problema de Deus contém manifestamente o problema da razão “absoluta” como 
fonte teleológica de toda a razão no mundo, o problema do “sentido” do mundo.»; § 12, p. 67, 25-
29: «Der Mensch ist so wirklich Ebenbild Gottes. In eienem analogen Sinne, wie die Mathematik 
von unendlich fernen Punkten, Geraden, etc., spricht, kann man hier im Gleichnis sagen: Gott 
ist der “unendlich ferne Mensch.» / «Deste modo o homem é realmente a Imagem de Deus. Num 
sentido análogo àquele em que matemática fala de pontos, linhas, etc. infinitamente afastados, pode 
empregar-se esta figura: Deus é “o homem infinitamente afastado”.» [cf. ainda Die Krisis..., Husserliana, 
Band VI, § 73, pp. 275-276; La crise..., § 3, pp. 12.14; § 12, p. 77; § 73, pp. 304-305.] Mas já longe 
deste «Deus-projectado» de sabor feuerbachiano, ou ainda da ideia de uma «prova inconfessional» 
de Deus, presente num dos manuscritos, parece que Husserl «viveu os últimos anos preocupado 
com a possibilidade de um Deus pessoal», afirma Herman Leo van breda, «Husserl et le problème 
de Dieu», in Actes du Xème Congrès International de Philosophie, Amsterdão, 11-18 août 1948, p. 1212, 
apud Júlio fraGata, «O problema de Deus na Fenomenologia», in Revista Portuguesa de Filosofia 26 
(1970/3-4), p. 229. Cf. ainda André de Muralt, «Phénoménologie et métaphysique. Un nouvel 
essai d’analyse structurelle», e «La métaphysique du phénomène et l’aliénation de l’homme», in 
La métaphysique du phénomène. Les origines..., pp. 179-195, 197-207, respectv.; Eduardo Abranches 
Soveral, Fenomenologia e Metafísica, Porto, Centro Leonardo Coimbra da FLUP, 1997; Maria José 
CantiSta, «O Tema de Deus em Husserl», in A Fenomenologia Hoje, pp. 401-413. Especialmente 
relevantes são os estudos de Angela aleS bello, Husserl. Sul problema di Dio, Roma, Studium, 
1985, para além do já referido «Edmund Husserl (1859-1938). Teleo-logia e teo-logia», in Dio 
nella filosofia del Novecento, pp. 53-62.
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Haveria, pois, na ideia do fundador da fenomenologia como ciência de rigor 
uma possibilidade de relação com a teologia e os seus ‘fenómenos’, de um 
modo tal que o enfoque fenomenológico escapasse ao tradicional ciclo dos 
preambula fidei da teodiceia ou da theologia naturalis das Luzes217, que deve 
pressupor sem  o seu objecto, ou ainda do ciclo da filosofia crítica da 
religião e dos seus argumentos morais a favor de Deus218. Uma pergunta que 
desde logo se impõe é, então, a seguinte: o que é que a fenomenologia pode 
tratar da religião e da sua apropriação pensante – a reflexão teológica? De 
que modo é que elas se podem relacionar?

Com Jean-François Courtine, um autor que muito tem estudado e desen-
volvido as possibilidades desta relação, devemos justamente perguntar: «existe 
na experiência religiosa uma forma específica de fenomenalidade, de aparição 
ou de surgimento epifânico que possa afectar a própria fenomenologia no seu 
projecto, o seu escopo, os seus conceitos fundamentais, até mesmo os seus 
métodos?»219 Neste caso, a fenomenologia teria na religião e na teologia uma 
das suas possibilidades e um dos seus momentos mais próprios, no sentido 
em que aí se visa uma «ordem de fenómenos caracterizada por uma modali-
dade singular de aparecer ou de um tipo singular de doação (o “sagrado”, o 
“Deus”, os “deuses”).» Para corroborar esta possibilidade da fenomenologia, 
Jean-François Courtine invoca o próprio Husserl, na referida obra, que é 
para muitos uma espécie de testamento espiritual, Die Krisis: «(…) seguir 
com rigor o como do aparecer de uma coisa, na sua mudança real e possível, 
e prestar atenção, de forma consequente, à correlação que se esconde entre o 

217 Cf. aleS bello Angela, «Edmund Husserl (1859-1938). Teleo-logia e teo-logia», p. 56.
218 Cujo texto emblemático é o já referido, de Immanuel kanT, Die Religion innerhalb der Grenzen 
der Bloßen Vernunft; cf. Jean GreiSCh, «La métamorphose herméneutique de la philosophie de 
la religion», in Paul Ricoeur. Les métamorphoses de la raison herméneutique, Paris, Cerf, 1991, pp. 
311-334; Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, p. 87, afirma que, do ponto de vista da redução 
fenomenológica, «o teísmo e o ateísmo assentam igualmente sobre um ídolo. Permanecem 
inimigos, mas irmãos inimigos numa comum e inultrapassável idolatria.» Mais à frente se 
verá porquê.
219 Jean-François Courtine (Prés.), Phénoménologie et théologie, Paris, Criterion, 1992, p. 9; 
Dominique JaniCaud, Le tournant théologique…, p. 13, di-lo desta maneira: «Saudar este rigor 
[o da precaução na passagem da fenomenologia à teologia] não dispensa retomar e aprofundar 
a análise das dificuldades legadas por Husserl. Elas são consideráveis: iremos encontrá-las 
ao longo deste ensaio, mas em função de uma questão orientadora, metafísica por excelência, 
a da Transcendência que se revela paradoxalmente num originário alojado no coração da 
fenomenalidade.» Não deixa de ser estranho, porém, que, após ter criticado com indisfarçável 
acrimónia o pensamento dos fenomenólogos franceses que não se dispensaram e quiseram 
ir além das dificuldades de Husserl, atendendo precisamente ao que se aloja no coração da 
fenomenalidade — a Vida —, acabe por concluir que, por causa disso mesmo, a fenomenologia 
se transformou num «albergue espanhol de todas as questões metafísicas» (p. 80).
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aparecer e o que aparece como tal (...).»220 Notemos, antes de mais, que o problema 
decisivo da fenomenologia futura aqui formulado parece ser de ordem relacional: 
determinar o mais exactamente possível a correlação escondida entre a aparên-
cia e o aparecer, isto é, a possibilidade de uma terceira instância que é, ou 
se desvelaria, como mediação fundamental221. Não queremos retirar daqui, 

220 Edmund huSSerl, Die Krisis..., Husserliana, Band VI, § 48, pp. 168, 28-32: «(…) das Wie 
des Aussehens eines Dinges in seinem wirklichen und möglichen Wandel genauer zu verfol-
gen und konsequent auf die in ihm selbst liegende Korrelation von Aussehen und Aussehendem 
als solchen zu acten (…).» [La crise..., § 48, p. 188]. Husserl acrescenta ainda que o trabalho 
de toda a sua vida foi dominado por esta tarefa de elaboração do a priori correlacional. Sobre 
a questão cf. todo o § 46, pp. 161-163: “Das universale Korrelations a priori”). E no § 99 de 
Formale und Transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen Vernunft (Herausgegeben von Paul 
Janssen), Husserliana, Band XVII, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1974 (Husserliana, Band  XVII, § 
99), pp. 275, 15 – 258, 10, afirma: «(...) A relação da consciência a um mundo (Bewußtseinsbeziehung 
auf eine Welt) não é um facto que me é imposto por um deus (Gott), determinando esta relação de 
uma maneira contingente, do exterior, e também não é um facto imposto por um mundo existindo 
previamente de uma maneira contingente e por uma legalidade causal que lhe pertence. O a priori 
subjectivo é aquilo que precede o ser de Deus e do mundo (Das subjektive Apriori ist es, das dem Sein 
von Gott und Welt). E tudo o que existe para mim, sem excepção, o que se pensa e também Deus, é 
o que é para mim através da minha própria efectuação de consciência (Auch Gott, ist für mich, was 
er ist, aus meiner eigenen Bewußtseinsleistung). Disto não posso desviar os olhos com temor, angus-
tiado por aquilo que se pode pensar ser uma blasfémia (Blasphemie), mas, ao contrário, devo aqui 
considerar o problema do mesmo modo que em relação ao alter ego: “efectuação de consciência” 
não quer dizer que invente ou que faça esta transcendência suprema (Bewußtseinsleistung nicht 
besagen, daß ich diese höchste Transzendenz erfinde und mache).» [cf. Jean-François Courtine, «L’être 
et l’autre. Analogie et intersubjectivité chez Husserl», in Heidegger et la phénoménologie, Paris, Vrin, 
1990, p. 365, n. 13].
221 Cf. Renaud barbaraS, Le désir et la distance. Introduction à une phénoménologie de la perception, Paris, 
Vrin, 1999, Cap. III: «Les trois moments de l’apparaître», pp. 81-102. A propósito, afirma Stanislas 
breton, «Différence, relation, altérité», p. 59 : «Nos bons tempos da fenomenologia husserliana, a 
descoberta da intencionalidade, do “ser para”, equivalia para alguns a uma verdadeira libertação, ou 
se se prefere, a uma necessidade de “deslocamento”, fora da identidade e da mediação; deslocamento 
que se dizia então na linguagem do “extático” (“ek-stase” para o ortógrafo de rigor). A identidade 
era apenas o termo extremo de um movimento de assimilação; enquanto a mediação, tal como a 
concebia o autor dos Eléments principaux de la Représentation, sugeria uma espécie de equilíbrio entre 
estrutura e movimento.» Miguel Baptista pereira, Modernidade e Tempo. Para uma leitura do discurso 
moderno, Coimbra, Livraria Minerva, 1990, pp. 165-166: «E. Husserl, ao colocar entre parêntesis o 
conceito de substância e as restantes categorias tradicionais, aprofundou o papel da relação entre 
o pensamento e o pensado, a percepção e o percepcionado, a vivência e o vivido, a noesis e o no-
ema. Nesta correlação originária ou relação-fundamento constituem-se todas as categorias e toda 
a compreensão do mundo, isto é, Husserl avança até um fundamento mais profundo, que se pode 
traduzir pelo nome de relação e subjaz a todas as categorias e, por isso, não permanece ao nível do 
simples pensamento categorial objectivo. A relação entre a alma e todas as coisas, já vislumbrada 
pelo Estagirita, mas sem lugar no seu quadro categorial, é agora, sob o nome de intencionalidade, 
o centro permanente do pensamento de Husserl.»
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para já, nenhumas conclusões. Teremos oportunidade para ver como esta 
orientação leva a fenomenologia à sua inversão, com Michel Henry. Mas 
interessa-nos ao menos registar o asserto.

Convém, contudo, sublinhar este aspecto: ao recolocar o fulcro da 
fenomenologia nestes moldes, em Die Krisis..., o próprio Husserl situa 
no centro do projecto fenomenológico posterior um prosseguimento quan-
to às possibilidades de manifestação do ser que não poderia deixar de 
se cruzar com a experiência cristã e com a teologia — como, de facto, 
aconteceu nas teologias de Karl Rahner e Hans Urs von Balthasar —, 
onde aquela correlação tem um nome próprio: a afirmação central na 
experiência cristã é a de que Deus em-si já é manifestação para-si e que, 
portanto, não há realidade jamais não-manifesta222 — a manifestação do 
ser coincidiria no princípio (evn avrch/|), em Deus, com o ser da manifestação 
— e, além disso, que essa correlação circumincessional é também reve-
lação e manifestação ad extra, num fora-de-si pela criação e intervenção 
no tempo223. A reciprocidade trinitária realizaria de antemão, afinal, o 
paraíso perdido do pensamento: conciliar o em-si e o para-si, sem disso-
lução de nenhuma particularidade (relação entre a teoria das propriedades 
e a das apropriações)224. 

Mas sem desenvolver quaisquer coincidências, como é compreensível — 
nós é que as sublinhamos —, Jean-François Courtine continua a interrogar-
se, prudentemente, e dentro do estrito rigor fenomenológico: será que pode 
existir uma «ordem de fenómenos, um tipo de aparição e um determinado 
“modo” de aparecer» que, em virtude de uma impensada alteridade — ex-
cessiva, estranha, diferente — venha a pôr em causa, ou pelo menos a de-
sestabilizar, este canónico a priori correlacional?225 Independentemente da 
resposta que se dê a esta pergunta, tão-só a possibilidade da sua formulação 
questiona, desde logo, na raiz qualquer pretensão de idealismo ou reducio-
nismo transcendentais, alargando as possibilidades do que se pode manifestar. 
É indiscutível que a fenomenologia abre assim uma via de possível relacio-

222 Jean-Louis ChrÉtien, L’inoubliable et l’inespéré, Paris, Desclée de Brouwer, 1991, alude de 
forma sugestiva a essas «epifanias imemoriais» que, à luz de outros textos do autor, e tendo 
em mente GreGório de niSSa, Contra Eunomium, I, nos permitimos ler em registo trinitário.
223 Cf. Jacques liSonS, O.P., «La Trinité et le temps», in Science et Esprit 53/1 (2001), pp. 
189-204.
224 Cf. aGoStinho, De Trinitate, XV, xvii, 28.
225 Jean-François Courtine (Prés.), Phénoménologie et théologie, p. 10: «Ou sinon, et à tout 
le moins, y a-t-il un “objet” dont les modes des donnés, l’apparaître viendraient troubler la 
démarche phénoménologique canonique[?]».



Fenomenologia e teologia • 129

namento, ou ao menos de boa vizinhança226, com o mais próprio da teologia, 
isto é, com a possibilidade de convergência entre revelação e manifestação227. 
Aliás, ainda antes da fenomenologia, foi para este ponto de convergência 
entre manifestação e revelação que se orientou o idealismo alemão, como 
se vê numa referência do último Schelling: «Deus não é verdadeiramente 
nada em si. É apenas relação (Beziehung) e pura relação, porque só é Senhor 
(Herr); tudo o que pudéssemos acrescentar para o completar transformá-lo- 
-ia em substância.»228

Assim, quando se afirma aquele prosseguimento, que tipo de experiência 
ou de experiências se teria em vista e a quais nos deveríamos remeter? Res-
ponde ainda Jean-François Courtine: «Mais uma vez ainda, [remeter-se-ia 
para] à experiência (plural, multiforme, essencialmente heterogénea sem 
dúvida, teológica e ateológica) do divino, da passagem do deus (quer dizer 

226 Isto é, com a «boa teologia» — sublinha M. Merleau-Ponty — não com aquela que «usa 
o espanto filosófico apenas para provocar uma afirmação que lhe põe termo.» Neste sentido, 
afirma José Manuel SantoS, «Metamorfoses do sagrado na modernidade...», p. 160, que, 
para Merleau-Ponty, a filosofia (fenomenológica), longe de ignorar o problema de Deus, o 
radicaliza. Todavia, afirma Dominique JaniCaud, Le tournant théologique…, p. 31, que neste 
processo, mais do que vizinha, a «fenomenologia acabou por ficar refém de uma teologia 
que não quer dizer o seu nome.» Aqui o autor refere-se a Lévinas, mas a observação vale 
para Jean-Luc Marion, Michel Henry, Jean-Louis Chrétien, etc., pois na p. 53, em relação 
a este último diz «que se trata (...) de uma fenomenologia cristã, cujo sentido propriamente 
fenomenológico se desvanece».
227 João duque, Dizer Deus na pós-modernidade, pp. 140-141: «(...) o trabalho de desconstrução 
situa-se nas margens dos saberes, precisamente naquelas zonas em que as distinções se tornam 
mais ténues, porque se tornam mais frequentes e férteis as interpenetrações mútuas. Se qui-
sermos e de um modo muito global, poderíamos afirmar que a “pós-modernidade” nos chama 
a atenção para as margens comuns da filosofia, da poesia, da literatura, da arte em geral e da 
teologia. É neste território marginal e, simultaneamente, de ocupação mútua que, a meu ver, 
se situa o desafio mais fértil lançado pelo pensamento contemporâneo.»
228 Friedrich Wilhelm Joseph SChellinG, Sämtliche Werke, X, Darstellung des philosophischen 
Empirismus, p. 260 (pp. 227-286); cons. em reimpr.: Schriften von 1813-1830. Darstellung des 
philosophischen Empirismus, (1936). Aus der Einleitung in die Philosophie (Vorgetragen in Juleßt, 
München, im Jabr 1836), Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1976, pp. 509-568; 
cf. Jean-François Courtine, «, substance, sujet», in Les catégories de l’être. Études 
de philosophie ancienne et médiévale, Paris, PUF, 2003, p. 98. E acrescenta este autor, a propósito 
da Filosofia da Revelação de Schelling: «A filosofia positiva não é uma fundação sublime do 
ente no seu conjunto, mas o exacto contrário de uma fundação, o ensaio de um pensamento 
fenomenológico a propósito do... divino.» Cf. Xavier tilliette, «Raison et Révélation», in 
Revista Portuguesa de Filosofia 51 (1995/1), pp. 157-165, para a apresentação de algumas linhas 
fundamentais desta problemática no idealismo alemão (Jacobi, Fichte, Schelling, Hegel), com 
referência ainda a alguns autores posteriores (Rosenzweig, Marcel).
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também negativamente a retirada, o desencantamento, a fuga, a Entgötte-
rung), até mesmo a experiências “estéticas”, “culturais” ou de oração ou de 
louvor, fossem elas raras (inclusive fantásticas, fantasmáticas) ou encaradas 
aqui tão-só a propósito da sua possibilidade. Uma experiência cardeal, em 
clima cristão e segundo uma tradição dominante, seria naturalmente a dos 
discípulos, ou a dos apóstolos frente à aparição de Cristo, ou melhor, de 
Deus em Cristo.»

Compreensivelmente, como já dissemos, ainda que não haja aqui, nem 
sequer se esperasse, qualquer referência ao espaço trinitário e plural, ainda tão-
só como registo positivo da afirmação cristã, admite-se pelo menos o estatuto 
pensável da afirmação dos apóstolos, de que havia uma relação de Cristo com 
Deus, cuja natureza é fenomenológica229: Cristo, segundo a experiência pós-
pascal dos discípulos, manifestava Deus porque era «» / «Senhor», 
era filho de Deus. Diga-se, contudo, desde já, que se a fenomenologia não 
tem de se pronunciar sobre a fides quae do crente230, não pode deixar de 

229 Hans Urs von balthaSar, L’amour seul est digne de foi, (trad. fra. de R. Givord), Paris, 
Aubier, 1966, pp. 111-112: «Ainda que seja uma luz inacessível à razão, a Trindade divina é 
a única hipótese que permite esclarecer de uma forma fenomenologicamente correcta, sem 
fazer violência ao dado, o fenómeno de Cristo (tal como, sem cessar, se torna presente na 
Bíblia, na Igreja e na história). Se o absoluto não fosse amor (um amor tal que só o dogma 
da Trindade o exprime) permaneceria apenas e tão-só logos (, saber absolu-
to).» id., La Gloire et la Croix. I. Apparition, Paris, 1965, p. 422: «Tudo na [figura de Cristo] 
pode ser considerado e analisado de um ponto de vista de “fenomenologia religiosa”.» Cf. 
Walter kaSPer, Le Dieu des chrétiens, pp. 191.247 e ss. Cf. ainda o estudo Natalie depraz, 
«L’Incarnation phénoménologique, un problème non-théologique?», in Tijdschrift voor Filosofie, 
n.º 3 (1993/septembre), pp. 496-518.
230 Mesmo quando na fenomenologia da consciência crente, levada a efeito por Rudolf otto, 
Das Heillige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationale (1917), 
München, C.H.Beck, 2004 [O Sagrado, trad. port. de J. Gama, Lisboa, Edições 70, s.d.], se 
refere «o sentimento do mysterium tremendum, do mistério que causa arrepios» para exprimir 
a reacção, a emoção religiosa intensa que o contacto com o numinoso totaliter alter produz, 
acaba por ter de se reconhecer, afinal, que ele não é absolutamente alter, mas diferente, temível, 
, por relação desproporcionada com o «estado de criatura». Cf. Joseph de finanCe, s.j., 
De l’un et de l’autre. Essai sur l’altérité, Roma, Editrice Pontifica Università Gregoriana, 1993, 
pp. 297 e ss. Apesar de esta obra ser fundamentalmente um ensaio de antropologia relacional, 
o capítulo VII (intitulado «L’altérité fondamentale», pp. 295-345) cumpre o que se propusera 
na p. V: reconduzir a alteridade antropológico-ontológica ao horizonte do Absoluto: «(...) 
toda a alteridade se destaca sobre uma unidade fundamental de fundo-princípio que encontra 
no Absoluto (...) o seu fundamento transcendente.» Donde (p. 297) «a afirmação de Deus 
nos revela um novo tipo de alteridade, a alteridade fundamental, condição de qualquer outra 
alteridade.» É o «mistério da alteridade interna de Deus» (p. 358) que, «no cristianismo, dá 
o seu sentido mais profundo à alteridade.» (cf. pp. 358-361). Importa interrogar o sentido da 
afirmação da Diferença no seio dessa Alteridade, i.e., questionar-se sobre o sentido de uma  
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atestar231 fenomenologicamente a atitude crente, na medida em que esta não é 
o seu ‘totalmente outro’, tanto mais que a filosofia fenomenológica, na estrita 
obediência aos seus princípios metodológicos — redução e  —, assenta 
ela própria, em última instância, numa crença-mãe (Urglaube, Urdoxa)232. 
Pierre Hadot afirma mesmo que a redução fenomenológica é um acto de 
conversão. Em sede fenomenológica, por conseguinte, devem entrecruzar-se 
positivamente o modo e o conteúdo, o método e o objecto, a suspensão e a 
convicção.

Ora, se uma fenomenologia geral e, de modo especial, uma fenomenologia 
da religião, não pode ignorar positivamente essa tradição233, nem a afirmação 
daqueles que, extremando ainda mais o problema, ousam falar fenomenologi-
camente de uma experiência humana do divino234, de uma experiência mística235 

Diferença no mesmo Absoluto — Diferença na diferença — o qual, por esse facto, se deve 
chamar relacional, o que parecerá contraditório: como é que o Absoluto pode ser Relacional? 
Talvez apenas se o Absoluto, mais do que ab-solus, separado, se nos manifestar como Liberdade 
radical. Só um absoluto livre ou um livre absoluto pode abdicar de si, descer, condescender, sem 
que jamais algo lhe faça obstáculo.
231 Cf. Paul riCoeur, «L’Attestation: entre phénoménologie et ontologie», in Paul Ricoeur. Les 
métamorphoses de la raison herméneutique, Paris, Cerf, 1991, pp. 382 e ss.
232 V.g., Edmund huSSerl, Erste Philosophie (1923/24), Zweiter Teil. Theorie der Phänomenologis-
chen Reduktion, (Herausgegeben von Rudolf Bohem), Husserliana, Band VIII, Martinus Nijhoff, 
The Hague, 1959, § 34, p. 54, 18-21.27-29: «(…) die Existenz der Welt ist völlig zweifellos, und 
diese Zweifellosigkeit liegt in der Weltwahrnehmung, in der wir kontinuierlich leben, selbst 
beschlossen. (…) [Weltglauben] es ist eine Glaube, der nicht dei leiseste Vermuntung und reale 
Möglichkeit des Andersseins neben und in sich duldet.» / «A crença é um elemento constante 
que pertence à estrutura universal do fluxo da percepção do mundo.» [Philosophie Première, 2. 
Théorie de la réduction phénoménologique, Paris, PUF, 1972, p. 75] Die Krisis..., Husserliana, Band 
VI, § 37, p. 145, 31-32: «Leben ist ständig In-Weltgewißheit-leben.» / «Viver é continuamente 
viver-na-certeza-do-mundo.» A propósito da “Selbsverständlichkeiten”, cf. David bell, Husserl. 
The arguments of the Philosophers, Londres and Nova York, Routledge, 2001, pp. 229-232; cf. em 
Angela aleS bello, «Edmund Husserl (1859-1938). Teleo-logia e teo-logia», p. 59, a carta 
que Edmund Husserl escreve a Rudolf Otto, datada de 5.3.1919, a propósito da publicação de 
Das Heillige e da possibilidade de uma fenomenologia da consciência religiosa ali presente.
233 Cf. Edmund huSSerl, Die Krisis..., Husserliana, Band VI, § 53, p. 184, 18: «Könenn wir 
uns als Wissenschaftler damit beruhigen, daß Gott die Welt und die Menschen gegeschaften 
hat, (…)? Das mag in der Naivität, die zum Wesen der positiven Religion gehört, zweifellose 
Wahrheit sein und eine Wharheit für immer bleiben, auch wenn es bei dieser Naivität fü den 
Philosophen nicht sein Bewenden haben kann. Das Rätsel der Schöpfung wie das Gottes 
selbst ist ein Wesensbestandteil der poositiven Religion.»
234 Cf. Michel MeSlin, L’expérience humaine du divin. Fondements d’une anthropologie religieuse, 
Paris, Cerf, 1988.
235 Cf. Gerda walther, Zur Phänomenologie der Mystik, Freiburg im Breisgau, Walter Olten, 
1976. Não consultámos directamente esta obra; tivemos acesso através de excertos, comen-
tários e referências noutros autores. A propósito da relação e da mística, recolhemos uma  
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ou até de uma in-habitação trinitária236, então o que se pode e deve perguntar é 
como será possível tratar fenomenologicamente essas afirmações e experiên-
cias, ou se a fenomenologia não deverá deter-se perante esses «fenómenos», 
ater-se ao quomodo e suspender o juízo quanto ao quid, i.e., simplesmente nada 
dizer sobre isso, se é real, verdadeiro, sem sentido, etc.. Aliás, fora esta atitude 
que inaugurara o projecto fenomenológico como ciência de rigor: «Se fizer uma 
representação de Deus ou de um anjo, de um ser inteligível em si, de uma 
coisa física ou de um quadrado redondo, então o que aqui é mencionado e 
transcendente é também (apenas com outras palavras) um objecto intencional: 
e é indiferente se tal objecto existe, se é imaginário ou absurdo.»237 Apesar de 
parecer consumado o divórcio, e ainda que depois se admitam tratamentos 
«regionais» dessa fenomenalidade no âmbito da história, da psicologia das 
experiências religiosas, da espiritualidade ou mesmo da teologia (aspecto 
que Heidegger aproveitou para remeter a teologia para o domínio «ôntico»), 

expressiva citação de Pierre de bÉrulle, Oeuvres, Paris, 1865, pp. 1444-1445, apud Joseph 
de finanCe, Connaissance de l’être, p. 465: «Na vida espiritual e na mística, o papel da relação 
é ainda maior, a crer em Bérulle: “Devemos todos desejar (...) estar em relação com Deus 
e o seu Filho único, até mesmo [desejar] ser apenas relação para ele, devendo todo o nosso 
ser ser aniquilado pela graça e ser somente relação. Neste mundo, esta categoria da relação é 
uma das mais insignificantes, tenuissimae entitatis, e [contudo] é a categoria mais poderosa e a 
mais importante no mundo da graça, que apenas subsiste e consiste em estar em relação com 
Deus (...). Oh quanto esta categoria da relação é importante no mundo da graça! Isto resulta 
de que, na Trindade, de que a graça é imagem, se encontram relações que aí são constitutivas 
e origens das pessoas divinas.”»
236 Cf. Elisabet de la trinitÉ, Œuvres complètes, Paris, Cerf, 1991; Giuseppe lanza del 
vaSto, La trinité spirituelle, Paris, Editions du Rocher, 1994; Thomas Merton, Sementes de 
contemplação, pp. 68-70.
237 Edmund huSSerl, Logische Untersuchungen, V, Zweite Band, I. Teil: Untersuchungen zur 
Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis, (Fünfte Auflage), Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 
1968, § 21, «Beilage zu den Paragraphen § 11 und § 20», p. 425 [Husserliana, Band XIX/1, p. 
439, 20-24]: «Stelle ich Gott oder einen Engel, ein intelligibiles Sein na sich oder ein physis-
ches Ding oder ein rundes Viereck usw. vor, so ist dieses hier Genannte und Transzendente 
eben gemeint, also (nur mitt anderem Worte) intentionales Objekt; dabei ist gleichgültig, ob 
Objekt existiert, ob es fingiert oder absurd ist.» No § 11, p. 373 [Husserliana, Band XIX/1, 
p. 387, 9-13], afirmara: «Für Bewußtsein ist das Gegebene ein wesentlich Gleiches, ob der 
vorgestellte Gegenstand existiert, oder ob er fingiert und vielleicht gar widersinnig ist. Jupiter 
stelle ich nicht anders vor als Bismarck, den Babylonischen Turm nicht anders als den Kölner Dom 
(…).» / «Não há nenhuma diferença essencial entre um objecto presente e dado à consciência, 
enquanto existe, ou é uma ficção, ou talvez completamente absurdo. Penso em Júpiter como 
penso em Bismarck; penso na Torre de Babel como penso na Catedral de Colónia (...).» [Logical 
Investigations, II vol., trad. ingl. de J. N. findlay, Londres & Nova York, Routledge, 2002, § 
21 «Apêndice aos §11 e §20», p. 127; § 11, p. 99; Recherches logiques, t. 2, trad. fra. de H. Elie, 
A. L. Kelkel et R. Schérer, Paris, PUF, 1972, p. 231].
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note-se que a redução fenomenológica, enquanto reconversão do olhar238, não 
assume nem tematiza uma posição de existência ou não-existência em relação 
ao seu objecto, ou então deixa ao menos abertas ulteriores possibilidades à 
investigação fenomenológica239.

Ora, o que hoje muitos fenomenólogos defendem — v.g., Emmanuel 
Lévinas, Jean-Luc Marion, Michel Henry, Jean-Louis Chrétien, Jean- 
-François Courtine, Francis Jacques, entre outros — é que a fenomenologia 
mais rigorosa não tem de começar por ficar totalmente muda em face de tais 
experiências240. Há algo que ela pode e deve dizer com rigor, se atender ao 
que aparece implicado na fenomenalidade dos fenómenos, isto é, se for fiel e 
seguir até ao fim no seu intento de apenas encarar o como dos fenómenos. «Se 
a revelação tem um sentido, significa que o Absoluto penetra (ou penetrou) 
no horizonte da experiência humana.»241 Tal implica abandonar um projecto 
meramente comparatista, que sublinha as coerências numa visão neutra e 
panorâmica, e levantar transcendentalmente a questão do sentido e da verdade 
aí implicadas242. É neste sentido hermenêutico forte, transgredindo o modo 

238 Pierre hadot, «Conversion», in Exercices spirituels et philosophie antique, Paris, Études 
Augustiniennes, 1981, pp. 181-182: «Mais do que uma teoria sobre a conversão, a filosofia 
permaneceu sempre em si mesma essencialmente como acto de conversão. Podemos seguir as 
formas que este acto reveste ao longo da história da filosofia, reconhecê-lo, por exemplo, no 
cogito cartesiano, no amor intellectualis de Spinosa, ou ainda na intuição bergsoniana de duração. 
Sob todas estas formas, a conversão filosófica é desenraizamento e ruptura relativamente ao 
quotidiano, ao familiar, à atitude falsamente “natural” do senso comum; é retorno ao original 
e ao originário, ao autêntico, à interioridade, ao essencial; é recomeço absoluto, novo ponto 
de partida que transmuta o passado e o futuro. Estes mesmos traços se encontram na filosofia 
contemporânea, especialmente na redução fenomenológica que foi proposta, em cada um à 
sua maneira, por Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty. Qualquer que seja o aspecto com que 
se apresente, a conversão filosófica é o acesso à liberdade interior, a uma nova percepção do 
mundo, à existência autêntica.»
239 Cf. Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, p. 67.
240 Cf. Angela aleS bello, «Edmund Husserl (1859-1938). Teleo-logia e teo-logia», pp. 58-61; 
id., Husserl. Sul problema di Dio, especialmente o «Prefácio», pp. 9-17, e o Terceiro Capítulo, 
«Linhas de investigação», pp. 103-137; Paul riCoeur, «Herméneutique des symboles et 
réflexion philosophique (I)», in Le conflit des interprétations. Essais d’herméneutique, Paris, Seuil, 
1969, pp. 293 e ss.
241 Emilio brito, «La différence phénoménologique du Mystère absolu et du Dieu divin selon 
B. Welte», in Revue théologique de Louvain 32 (2001/3), p. 354; Robert MiSrahi, Martin Buber, 
philosophe de la relation, p. 29: «Deus, como outro do mundo ou sentido do mundo, aparece como 
nome dado a uma certa experiência fenomenológica de radicalização do mundo.»
242 Cf. Joaquim Cerqueira GonçalveS, «A racionalidade religiosa», in O fenómeno religioso. 
Anais Universitários. Ciências Sociais e Humanas 6 (1995), Universidade da Beira Interior, pp. 
143-154.
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neutralizado da suspensão fenomenológica, que se articulam a experiência 
de doação e o sentido dos símbolos aí presentes — correlação que o trabalho 
da inteligência procura evidenciar243.

Contudo, um dos cuidados a ter na constituição de tal fenomenologia, 
i.e., da que aceita todas as suas possibilidades, inclusive as de um excesso no 
aparecer — «a luz brilha nas trevas», isto é, aparece a partir de si e não no 
horizonte de qualquer mundo constituído, reiterará insistentemente Michel 
Henry —, é decerto o de não se deixar transformar em «misticologia»244 ou em 
«teosofia». E o problema reside então em saber discernir bem a índole dessa 
fenomenalidade, aspecto em que existem divergências radicais245. Mas reco-
nhecido o escolho, importa sublinhar as «coincidências». De facto, o ‘princípio 
dos princípios’ da fenomenologia, o «retorno ao ver» sem pressupostos — 
«voltar às próprias coisas», «zu den Sachen selbst!», para assim erradicar todas 
as pressuposições, na medida em que uma doação originária viria preencher 
sem brechas uma significação intendida , inscrevendo-se na tradição óptica 
ocidental, guarda ainda uma secreta nostalgia para com a antiga experiência 
das hierofanias e das teofanias do «ver Deus face a face»246, ou apenas do «ver 

243 Paul riCoeur, «Herméneutique des symboles et réflexion philosophique (I)», p. 294: «é 
preciso deixar a posição, ou melhor dizendo, o exílio, do espectador longínquo e desinteressado, 
a fim de me apropriar em cada vez de um simbolismo particular.» Cf. Raimon Panikkar, A 
Trindade. Uma experiência..., pp. 34 e ss; Emilio brito, «La différence phénoménologique du 
Mystère absolu...», p. 366: «Diferentemente de Welte, Ricoeur explica por que razão o filósofo 
não pode parar nesta etapa [a da neutralidade da epokhê]: porque a consciência do círculo 
hermenêutico o arranca das comodidades da crença neutralizada.»
244 Esta é uma das observações com que Husserl abre Die Krisis..., Husserliana, Band VI, § 1, 
p. 1, 10-11. Como entender, contudo, as suas exaltantes palavras, em Tod und Leben (ms. A V 
21, apud Angela aleS bello, «Edmund Husserl [1859-1938]. Teleo-logia e teo-logia», p. 61), 
afirmando que, se se quer responder à pergunta radical a propósito da existência humana, tem 
de se reconhecer Deus «(...) como fonte de todo o ser, como princípio do desenvolvimento 
do mundo, como força que dá origem ao mundo, como criador do mundo, como princípio de 
constituição de um mundo conforme com uma legalidade, que assume responsabilidade pelos 
valores, que realiza os valores. Através do meu coração, através do pulsar da minha vida corre 
a vida divina. Amor de Deus e amor do mundo.»?
245 Há que sublinhar o desacordo quanto à natureza da fenomenalidade: enquanto para Michel 
Henry é possível uma fenomenologia da vida que reconduza à Vida transcendental e invisível, 
Dominique Janicaud verá aí tão-só uma cedência ao misticismo religioso.
246 Desejo de ver que encontra em Moisés talvez a sua mais veemente expressão (Ex 33, 13): 
«Si ergo inueni gratiam ante te, ostende mihi temetipsum manifeste ut uideam te (...)». Mas 
também Filipe, no Novo Testamento (Jo 14, 9), é acometido pelo mesmo querer ver: «Dicit 
ei Philippus: “Domine ostende nobis Patrem et sufficit nobis”.» / «Senhor, mostra-nos o Pai 
e isso nos basta.» E talvez já na extenuação deste desejo, confessa Arthur riMbaud: «(...) 
je travaille à me rendre voyant.» («Lettre à Georges Izambard», in Oeuvres Complètes, Paris,  
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um deus», no caso grego, recorda Stanislas Breton247. Ou seja, a fenomenoló-
gica insistência na metáfora óptica, ideal de ‘evidência’ absoluta, mergulha as 
suas raízes na linguagem religiosa da revelação e da fé248. Esta convergência 
é absolutamente decisiva para a coordenação da manifestação e da revelação, 
visto que nesta perspectiva se regride para um plano prévio ao do tradicional 
litígio entre razão — conhecimento natural — e revelação — conhecimento 
sobrenatural. Uma fenomenologia radical supera a cisão e abre uma via até 
aqui esquecida. Reciprocamente, não se esqueça que o imperativo do «dar- 
-se em pessoa», antes de ser fenomenologicamente determinado, designava 
na pneumatologia cristã o Espírito como «Dom em Pessoa», tema central do 
livro XV de De Trinitate de Santo Agostinho. Importará por isso atender 
não só a esse cerne comum como a esta convergência de facto, admitindo 
que, lá bem no íntimo, o mesmo almejo de uma vidência perpassa uma e 
outra. Lembremos também que Agostinho dedica uma boa parte do livro 
II do De Trinitate à exegese das hierofanias bíblicas e que no livro XI 
desenvolve uma extraordinária fenomenologia trinitária da visão249. No 
pólo oposto, ainda «na sua última transmutação heideggeriana, a feno-
menologia poderia ter-se deixado fascinar pela tal experiência grega que 
vem suprimir a oposição da aparência e do aparecer ou do aparecimento, 
e a favor do qual a coisa acaba por coincidir sem resto com a luz da sua 
manifestação, numa presença total, excluindo toda a mediação.»250 Por 
outras palavras, a redução (gratuita) de todo o aparecer e de toda a pos-
sibilidade de aparecer ao horizonte de mundo. Além do mais, mesmo na 
releitura fenomenológica dos Gregos, tal coincidência, afinal, jamais se 
pôde verificar, já porque a presença nunca conseguiu excluir o fundo da 

Gallimard, 1954, p. 268). Lembre-se, de passagem, a crítica heideggeriana à curiosidade por 
contraposição radical com o  grego (§ 36 de Seind und Zeit), recuperando a este 
propósito a crítica agostiniana ao «primado da visão» (concupiscentia oculorum, curiositas; Con-
fessiones, X, xxxv, 54-57).
247 Stanislas breton, «Révélation, méditation, manifestation», in Manifestation et Révélation, 
Paris, Institut Catholique de Paris, 1976, pp. 41-61; id., «Mythe et imaginaire en théologie 
chrétienne», in Le mythe et le symbole. De la connaissance…, p. 183.
248 Cf. Edmund huSSerl, Die Krisis..., Husserliana, Band VI, p. 314-348: A. Abhandlungen: 
“Die Krisis des Europäischen Menschentums und die Philosophie”, I. Por isso, a fé é também «o acto 
hermenêutico radical, pois o sentido da verdade não pode ser sabido a não ser no modo da 
livre correspondência à sua irredutível manifestação.» [Angelo bertuletti, «La teologia tra 
la fondazione ermeneutica e la fondazione metafisica», in Teologia (1998), p. 236, apud João 
duque, Dizer Deus na pós-modernidade, p. 156].
249 Cf. De Trinitate, XI, ii, 2-5 — iii, 6.
250 Jean-François Courtine (Prés.), Phénoménologie et théologie, p. 14.
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sua manifestação251, já porque a polimorfia do divino (v.g., as metamorfoses 
de Zeus ou de Atena) deixava entrever as múltiplas possibilidades da sua 
manifestação; ou então ainda — mudando para registo bíblico — porque ‘vós 
sois na verdade um Deus escondido’: «Vere tu es Deus absconditus» (Is 45, 15), 
que apenas pode ser manifesto pelos seus enviados.

Ora, «se o aparecer do deus pôde figurar precisamente a fenomenalização 
 [por excelência], quando, vazio de atributos, o rosto do Céu 
deixou de velar qualquer deus desconhecido, poderia estar ainda reservado 
a uma fenomenologia do inaparente [252] explorar o Sem-Nome através de me-
diações, cesuras, divisões e disseminações; com o risco, sem dúvida, de ver 
misturar-se a diferença do horizonte ou do fundo sobre o qual apareciam ou 
se recortavam a figura, o rosto, a imagem ou ícone, ou até de riscar a diferença 
do ser e do ente, do objecto e da clareira.»253 É pois um indicativo a ter em 
conta, neste nosso intento de reler um texto agostiniano sobre a Trindade, 
que o intento radical do projecto fenomenológico — «voltar às próprias coi-
sas» tal como elas se dão no seu próprio aparecer — traduza, a fortiori, o que 
poderemos legitimamente chamar a «nostalgia da ‘doação originária’, do ‘es 

251 A diferença (e, por conseguinte, a relação) entre o ente e o ser é reconduzida por Heide-
gger precisamente ao jogo de figura / fundo (e fundo que funda), no texto sobre a constituição 
ontoteológica da metafísica ocidental. A contrario, Vincent holzer, Le Dieu Trinité..., p. 67, 
citando Balthasar: «Entre a invisibilidade de Deus e a sua manifestação visível na revelação 
histórica não existe a relação de uma manifestação por necessidade de natureza entre o “fundo” 
e a “forma” como na estética e na mítica naturais. (...) Mas, se é assim, é porque Deus, por si 
mesmo, e anteriormente às estruturas antropológicas do homem, assumiu uma figura e se dei-
xou ver, ouvir, tocar.» Cf. Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, pp. 15 e ss, sobre a «polissemia» 
idolátrica do divino grego.
252 Esta é a expressão com que Heidegger conclui o Seminário de Zähringen, em 1973, 
comentando a  de Parménides. Martin heideGGer, Seminar in Zähringen 1973, Gesa-
mtausgabe, I. Abteilung, Band 15: Veröffentliche Schriften 1910-1976, (Herausgegeben von Curd 
Ochwadt), Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1986, p. 399: «Diese Phänomenologie 
ist eine Phänomenologie des Unscheinbaren.» / «Esta fenomenologia é uma fenomenologia do 
inaparente.» [Questions III et IV, Paris, Gallimard, 2000, p. 487], e quer Jean-Luc Marion, La 
croisée du visible, Paris, PUF, 1996; id., «De l’histoire de l’être à la donation…», p. 187, quer 
Jean-François Courtine, (cf. «Phénoménologie et/ou tautologie», in Heidegger et la phénoméno-
logie, pp. 386 e ss, 395 e ss, passim), quer ainda Michel henry a assumem no sentido de uma 
«fenomenologia do invisível». V.g., este último, em Incarnation..., § 41, p. 301 [Encarnação..., 
p. 233], depois da descrição fenomenológica dessa possibilidade, e depois de já ter colocado a 
objecção de forma directa em Phénoménologie matérielle, p. 8 — «Uma fenomenologia do invisível 
não é uma contradição nos termos?» (interrogação que Dominique Janicaud faz sua, contra 
Michel Henry, como se este a não tivesse colocado) —, conclui: também «os fenómenos do 
invisível são descritíveis.» (cf. idem, p. 363 [p. 279]).
253 Stanislas breton, «Révélation...», p. 41.
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gibt’ absoluto, em que a coisa coincidiria com a luz da sua manifestação»254, 
ficando assim afastado de vez o risco de qualquer ilusão.

Importa, por isso, aprofundar a convergência, sem todavia descurar a 
paradoxia inicial de qualquer aparecer enquanto tal: por um lado, a imediatez 
de uma presença que, precisamente desse modo e só desse modo, se cons-
titui para nós; por outro, a emergência simultânea de uma distância ou de 
um intervalo relacional que possibilita essa presença. Podemos, a propósito, 
referir a existência de uma «quase-espacialidade» sempre implícita na lógica 
do «visual» e à qual esta jamais consegue escapar: «quaisquer que sejam as 
traduções, encontramos aí sempre uma constante de desfasagem, que se ex-
prime, quase sempre, em termos de diferença: diferença do horizonte ou do 
fundo e da forma, do ser e do ente, do “objecto” e da luz em que ele surge, 
do aparecer e da coisa que aparece. Deste modo, o espaço introduz no apa-
recer da manifestação e da revelação a necessária possibilidade de divisões 
(...). Este singular destino do aparecer explica os jogos de sombra e de luz, 
de velamento e desvelamento que já sugerem o vocabulário da ausência e 
da presença, do próximo e do longínquo, e, mais ainda, o léxico grego da 
Aletheia e da Apokalypsis.»255

Originariamente, como condição de todo e qualquer aparecer, deparamos 
com uma espécie de misterioso jogo de luz e de sombras, cuja nitidez pode ir 
variando: desde a quase coincidência, conforme se desenrola à boca da cena 
— e o palco poderia ser aqui «o mundo» —, junto ao pano, até uma difusão 
esmaecida e sem contorno, conforme se afasta da tela em que as sombras 
se projectam. Esta variação na nitidez do aparecer deverá ser por nós su-
blinhada, mais adiante, uma vez que a tradição filosófica sempre procurou 
encontrar escalas graduadas — v.g., a alegoria da linha, em Platão; os graus 
da memória, no livro X de Confissões, e as sucessivas tríades, em De Trinitate, 
de Agostinho, ou a concepção emanatista e processionista da Trindade, etc., 
— de molde a dar conta desta variável relação do aparecer.

«Manifestação e revelação, por mais profundas que sejam (...) as suas 
diferenças, “narram-nos”, cada uma a sua modo, a vida do absoluto. Que esta 
se exprima em termos de “bem” difusivo de si mesmo ou em termos de graça 
“imprevisível e imerecida”, esta vida denuncia uma superabundância cuja 

254 Stanislas breton, «Révélation...», p. 41. Não será pois à Vida que a si mesmo se frui, em 
imemorial autodoação, que aspira um pensamento radical da manifestação do ser?
255 Stanislas breton, «Révélation...», p. 42.43; cf. id., Philosophie buissonnière, p. 86. Para o jogo 
figura-fundo e, sobretudo, para a distância espácio-temporal emergente em todo o aparecer, 
que remete para um «pré-espaço» e um «pré-tempo» como «unidade originária Englobante», 
como «Simultaneidade originária», cf. Renaud barbaraS, Le désir et la distance..., pp. 82 e ss; 
158 e ss, passim.
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razão seria ser “sem razão”. Tudo se passa como se, para além da necessidade, 
houvesse necessidade de se comunicar; como se a “transcendência” só pudesse 
manter-se na sua aparente transgressão. (...) A linguagem do teólogo reteve 
o vocabulário da “processão” que resume o que temos vindo a sugerir.»256

É óbvio que a ideia desta «transgressão» trinitária levanta muitas resis-
tências e suspeitas, na medida em que, de acordo com o esquema tradicional,  
o criador não precisa da criatura, Deus não precisa do homem — por outras 
palavras, não precisaria de «jogar» nem de «encenar qualquer mundo» — 
porque é «perfectus», «absolutus», nele não há qualquer raiz de dependência. 
«Ora esta soberana perfeição parece comprometida pela aventura de um 
“antropoteísmo” que, não satisfeito de universalizar, estendendo-o à huma-
nidade inteira (e, indirectamente, à totalidade do cosmos), o caso “único” de 
Cristo, ousa comprometer a própria divindade, como se a expansão trinitária 
não bastasse à sua superabundância, numa “teogénese” da qual o mundo seria 
um momento e o homem o cume. Conferindo ao criado o privilégio que a 
tradição reservava às processões internas, parece que reduzíamos o Altíssimo 
à condição do deus mendigo, errante sobre a nossa terra, em busca do que 
não tem e que de nós espera.»257 Esta é a reacção da tradição judaica e cristã 
frente a todas as tentativas de coordenar manifestação e revelação, temen-
do ora o panteísmo que espreita, ora a intolerável ociosidade de um Deus 
impotente, ou ainda, em ambiente exclusivamente cristão, a relativização do 
papel mediador de Cristo.

Mau grado os diferentes matizes de sentido que os termos podem sofrer 
quando mudamos de registo, se tomamos a sério a linguagem da manifestação 
e da revelação, «qualquer que seja a nossa desconfiança, justificada ou não, 
para com o “devir”, a realidade das processões trinitárias introduz em Deus 
o movimento, a vida, a substância e a relação, o mesmo e o outro, numa pa-
lavra, todo o conjunto categorial que o Sofista platónico nos legou.»258 Nesta 
linha, não haveria por que distinguir radicalmente o impulso porque Deus 
é Deus, e aquele por que Ele «entra no jogo» e faz o mundo: «A diferença 
entre processão interna e processão externa, que corresponde à de infinito 
e finito, compreende-se daqui para a frente como diferença entre o a priori 
de uma lei de realização (uma lógica que seria o  do mundo), e esta 
realização em si mesma. Por outras palavras, o infinito, em vez de separar, 
deve incluir.»259 

256 Stanislas breton, «Révélation...», p. 47.
257 Stanislas breton, «Révélation...», p. 57.
258 Stanislas breton, «Révélation...», p. 58.
259 Stanislas breton, «Révélation...», p. 58.
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Por outro lado, enquanto a experiência religiosa tende a privilegiar a no-
ção de revelação a partir da vontade divina, como iniciativa do livre arbítrio 
de um Tu activo — Deus —, que pode mesmo, por exemplo, proferir uma 
Palavra mediadora, sendo assim uma liberdade que fala — desde logo na 
criação que Deus ‘disse’, e depois na Palavra que se ‘faz carne’ —, adequando-
se até às potências da nossa psicológica compreensão, a reflexão filosófica 
tende a encarar antes todo e qualquer ente que vem à luz a partir da noção 
de manifestação, mais impessoal, como um processo decorrente da própria 
natureza superveniente do Ser. Mas, numa perspectiva trinitária, a linguagem 
da manifestação e a da revelação tendem a coordenar-se, afirmando que «a 
liberdade radical que difunde a sua luz sem constrangimento se identifica com 
a necessária generosidade de um agir substancial que, num mesmo elã, se põe 
nas suas potências e desdobra a infinita diversidade das suas epifanias.»260

Assim, esta tensão entre auto-revelação ad intra e manifestação ad extra 
tende a convergir e a identificar-se, se nos situarmos ao nível de uma inter-
pretação ontológica da Trindade261, a qual constituíra assim uma revolução 
na compreensão do ser262. Com efeito, se as chamadas processões se situam 

260 Stanislas breton, «Révélation...», p. 49. Paul riCoeur «Herméneutique de l’idée de Ré-
vélation», in La Révélation, p. 41: «Usando deste modo a palavra “revelação” num sentido não- 
-bíblico e mesmo não-religioso, será que cometemos um abuso? Não creio. (...) É ao primado 
da coisa dita sobre a inspiração do narrador que o conceito filosófico de revelação reconduz, 
segundo uma analogia que já não é a da inspiração, mas a da manifestação.»
261 Cf. Klaus heMMerle, Thesen zu einer trinitarischen Ontologie, Johannes Verlag Einsiedeln, 
Friburgo, 1992, sobretudo os Capítulos III e IV, pp. 38-60.61-72. Esta é uma posição diame-
tralmente oposta à interpretação existencial de Rudolf Bultmann que, próximo de Heidegger, 
defendia que a expressão da fé deve respeitar o seu mistério e precaver-se contra qualquer 
afirmação ontológica, como se houvesse um abismo entre a manifestação do ser em si, no 
Fora, e a revelação para nós, adentro da confissão de fé. Precaução inútil, aliás, a dos exegetas 
que, «como querubins diante da Arca, montam guarda à Escritura para a proteger contra as 
intrusões da ontologia; guarda perfeitamente vã e que chega tarde demais: a ontologia já está 
no santuário, sem contudo o profanar.» (afirmação de Léopold Malevez, citada por Henri 
de lubaC, La foi chrétienne. Essai…, p. 122, parecida com a de ariStóteleS, De Coelo, III, 7, 
306 a 12, a propósito dos filósofos fielmente presos a princípios rígidos; cf. Piero Coda e 
L’ubomír Žak (edd.), Abitando la Trinità: per un rinnovamento dell’ontologia, Roma, Città Nuova, 
1998, pp. 5-25)
262 Klaus heMMerle, Glauben — wie geht das?, Freiburg im Brisgau, Basel / Viena, Herder, 1978, 
p. 147 (apud Gisbert GreShake, An den drei-einen Gott glauben, p. 10): «Dificilmente pode se 
captar o alcance da “revolução” da imagem de Deus que se iniciou na história da humanidade 
através da fé no Deus trino. A dita revolução ainda nem sequer penetrou no mais fundo da 
nossa própria consciência cristã. Que Deus seja totalmente comunicação, vida que se derrama 
(...) não só inverte a imagem humana de Deus, mas afecta também a compreensão que temos 
de nós mesmos e do mundo.» 
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no horizonte das relações internas, movimentos e operações espirituais,  
a relação pela qual Deus admite em si a diferença não se reduz, ou nem sequer 
é compatível, com o esquema da estranha exuberância de qualquer causa sui, 
que tanto obsidia os críticos da ontoteologia263. Agostinho afirma-o, criticando 
explicitamente o esquema da causa sui: «não existe absolutamente nenhuma 
realidade que a si mesma se gere e se dê o ser.»264 Deveremos assim dizer, 
pois, que ao nível trinitário «cada uma das “figuras” emerge do movimento 
quase-formador para a dignidade de uma pessoa, constituída como distinta 
pelas relações que a opõem às outras duas. O em-si do Absoluto conjuga deste 
modo o para-si de uma subjectividade transcendente e a fluidez extática do 
relacional. Graças a esta dupla “componente”, a manifestação inflecte-se em 
revelação. Cada uma das divinas pessoas torna-se a Palavra, pensante e pensa-
da, onde o mesmo e o outro se exprimem e se reflectem, numa recíproca ima-
nência e uma recíproca transitividade que o admirável termo “circumincessão” 
designava. (...) A vida já não é mais antagonista do espírito. A fecundidade 
da manifestação recobre adequadamente a luz da revelação. Deste modo se 
cumpre o voto do poeta Stéphane Mallarmé: a perfeita transparência para 
si da “poiesis” verifica-se na exacta sobreposição dos dois círculos platónicos 
da alteridade geradora e da identidade reflexiva.»265 Sublinhe-se a densidade 
da afirmação de que a vida já não é mais antagonista do espírito, mas expressão 
plena da sua exuberância diferenciadora. Por aqui passa a coordenação entre 
uma pluralidade que os Gregos já admitiam no divino — o absoluto sai de si, 
extasia-se, como Vida e regressa a si como Consciência, processo que admitia 
algum antagonismo — e a Trindade cristã, que tende a fazer coincidir estes 
dois movimentos como expressões de uma relação imemorial da vida íntima 
de Deus, esquema que todas as filosofias dialécticas imitam.

Por outro lado, a consideração trinitária altera igualmente a visão que pos-
samos ter do ad extra, numa espécie de prolongamento económico da trindade, 
e a noção de criação também atestaria assim o quiasma da manifestação com 

263 Cf. Martin heideGGer, Identität und Differenz, Pfullingen, Verlag Günther Neske, (Siebte 
Auflage) 1982, p. 51 [Identité et différence, in Questions I et II, (trad. fra. de André Préau), Paris, 
Gallimard, 1968, p. 294]; Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, p. 27.
264 De Trinitate, I, i, 1: «Qui autem putant eius esse potentiae deum ut seipsum ipse genuerit, eo 
plus errant quod non solum deus ita non est sed nec spiritalis nec corporalis creatura. Nulla 
enim omnino res est quae se ipsam gignat ut sit.» / «Quem pensa que Deus é um poder de se 
gerar a si mesmo, tanto mais erra quanto não só Deus não é assim, como não o é nenhuma 
criatura espiritual ou corporal. Nenhuma realidade existe que se gere a si mesma e que a 
si dê o ser.» Contrariamente a Plotino que na Enéade VI, 8, 14, 42-43 afirma que o Uno é 
«», causa de si mesmo.
265 Stanislas breton, «Révélation...», p. 53.
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a revelação; o mundo entra assim no espaço ontonoético da Palavra; nem está 
fora do espaço trinitário, mas não se confunde monisticamente com Deus: 
emerge  no âmbito de uma relação. «O mundo das coisas e das cau-
sas transforma-se em universo de sinais. O tecido cosmológico torna-se um 
texto ou uma escritura», ou seja, o grande livro do mundo, de que também 
falavam Mallarmé e Leonardo Coimbra, e que agora é todo ele um symbolum 
relacional266, como mais adiante sublinharemos. Assim, na luz das relações 
trinitárias, o mundo torna-se o cenário onde, em íntima trama de presença- 
-ausência, se projectam os traços da teodramática trinitária, onde o ser, a vida e 
o movimento, são os pólos aglutinadores dessa présence dans le retrait. Sublinhar 
a dimensão económica ad extra pode conduzir, e conduziu como sabemos, a 
uma visão trinitária do próprio devir histórico, como se esta fosse «espelho» 
onde se reflecte a própria ordem das processões trinitárias, e a história ga-
nhasse assim uma inesperada dimensão teleológica estranha à positividade 
histórica. Porém, não se trata de aplicar simplesmente à história um esquema 
ternário de missões — como a posteridade joaquimita, mais do que Joaquim 
de Fiore, pretendeu267 —, mas tão-só de reconhecer modalidades originárias 
de um agir providencial que se pode ligar a uma propriedade singular de 
cada pessoa divina, sem com isso se entrar na tão temida imanentização da 
Trindade268, com o préstito das suas grotescas anamorfoses.

Avançamos, então, sob um risco, mas convictos de que é um belo risco que 
vale a pena correr, pois é todo um horizonte de possibilidades que se abre 
ainda hoje ao pensamento do divino269. E esta abertura não interessa apenas 

266 V.g., Leonardo CoiMbra, A Alegria, a Dor e a Graça, in Obras..., p. 421: «Como é belo este 
mundo de distâncias e separações! Que perda não seria reduzir tudo a uma simples unidade 
possuindo-se! (...) O mundo é para vós um símbolo, o verbo da vossa intimidade ansiosa.» 
Da visão simbólica e sacramental do mundo, em Agostinho, cf. Confissões, X, vi, 8 e ss; De 
Trinitate, III, v, 10.
267 Para além do já referido texto de Henri de Lubac, cf. Erich przywara, Analogia entis: Meta-
physik. Ur-Sturktur und All-Rhythmus, Eisiedeln, Johannes-Verlag, 1962, pp. 251-279 [Analogia 
entis, trad. fra. de Phillibert Secretan,Paris, PUF, 1990]; cf. Albert Chapelle, Hegel et la religion, 
II., p. 67, onde se demonstra como o joaquimismo é o elo de uma antiga e «invisível tradição» 
que remonta mesmo a Orígenes. 
268 Como o próprio Gregório de nazianzo aceita. V.g., Oratio 5, 26: «O Antigo Testamento 
manifestou o Pai, mais obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho e fez entrever a 
divindade do Espírito. Hoje, o Espírito está entre nós e dá-se claramente a conhecer.» Cf. 
Pierre benoit, «Les origines du symboles des apôtres dans le Nouveau Testament», in Lumière 
et Vie 2 (1952), p. 45, apud Henri de lubaC, La foi chrétienne. Essai…, p. 131.
269 Cf. Emilio brito, «La différence phénoménologique du Mystère absolu et du Dieu...», 
pp. 353-373; Christoph theobald, «Pour une intelligence de la Trinité», p. 785: «Tentemos 
pois lançar mão deste tipo de inteligência da fé. Com efeito, se a fé não comportasse este  
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à fenomenologia no seu esforço de compreender as possibilidades da fenome-
nalidade. Foi este, com efeito, também um dos grandes debates que cruzou 
a teologia do século XX, a qual, para melhor compreender algumas das suas 
afirmações fundamentais, incorpora um pensamento radical sobre o ser e as 
possibilidades da sua manifestação, não como mera roupagem categorial, mas 
como esforço de inteligibilidade e comunicabilidade. Como bem sublinha 
Vincent Holzer, numa obra a muitos títulos notável, «perguntamo-nos se 
um pensamento do ser, reconduzido ao interior de um pensamento sobre a 
mediação, e que, talvez, só a revelação  trinitária está em condições de libertar, 
não poderia fazer jus a certas dimensões da filosofia contemporânea, através 
dos conceitos de exterioridade e alteridade.»270 Assim, nesta possibilidade 
enunciada quer pela fenomenologia quer pela teologia, cumprido o ciclo 
escolástico e anti-escolástico, o ciclo crítico e o romântico, o quiasma onto-
teológico e o seu contrário, estar-se-ia em condições de avançar na grande 
tradição filosófica da procura da verdade onde quer que ela se manifeste, num 
horizonte de cada vez maior unificação, diferenciação e universalização271.

Até mesmo um desconstrutor como Jacques Derrida, pensando filoso-
ficamente o retorno do religioso (um religioso secular, note-se), encontra 
uma questão que nos parece fulcral nesta possibilidade de articulação entre 
revelação e manifestação, entre teologia e filosofia, sobre a qual paira a 
sombra de Heidegger. De facto, auscultando a sua letra, mas procurando 

conhecimento interior que dá acesso à própria intimidade de Deus (...). Ora, é este acesso, 
surpreendente e aparentemente excessivo para as nossas possibilidades humanas, que atri-
buimos ao Espírito Santo. O mistério da Trindade é pois entregue — no seu próprio princípio 
— ao nosso conhecimento cordial e livre de Deus, inteligência de um género único que ousa 
ao mesmo tempo pronunciar-se sobre as possibilidades últimas do ser humano: para o crente 
já não é possível separar o seu olhar sobre Deus e uma reflexão comprometida consigo mesmo 
(...). Este único e mesmo olhar constitui um verdadeiro conhecimento, mas um conhecimento 
de fé (Jo 17, 3.25 e ss) por definição sem garantia e difícil de situar na “paisagem espiritual” 
da nossa época (...).»
270 Le Dieu Trinité dans l’Histoire..., p. 56; João duque, Dizer Deus na pós-modernidade, p. 161: «A 
alteridade que interpela e que marca a constituição do próprio pensamento contemporâneo, 
quer seja filosófico quer seja teológico, não é uma alteridade desqualificada, muito menos 
uma alteridade opressora, que elimina a minha liberdade, na medida em que se afirma e me 
obriga. Por se tratar de uma alteridade no rasto da alteridade imemorial da própria verdade 
e da justiça que investe o rosto do outro do seu carácter incondicionado, essa alteridade é 
uma alteridade qualificada (...).»
271 Le Dieu Trinité dans l’Histoire..., p. 97: «Deste modo “quanto mais a filosofia concebe concre-
tamente o seu objecto e mais profundamente exerce a sua faculdade concreta de conhecimento, 
tanto mais, consciente ou inconscientemente, ela integrará dados teológicos”.» Mutatis mutandis, 
o mesmo é válido para a teologia.
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tirar possibilidades que não só vão para além dele, como parecem invertê-lo, 
interroga-se sobre se «a revelabilidade (Offenbbarkeit) [não] será mais originária 
do que a revelação (Offenbarung), e portanto independente de toda a religião? (...) Ou 
então, inversamente, [se] o acontecimento da revelação [não] teria consistido em revelar 
a própria revelabilidade, e a origem da luz, a luz originária, a própria invisibilidade da 
visibilidade? Talvez fosse isto que diria aqui o crente ou o teólogo, em particular o cristão 
da cristandade originária, do Urchristentum na tradição luterana, a que Heidegger 
tanto reconhece dever.»272

Recorde-se que, em 1953, em Hofgeismar, numa sessão da Academia 
evangélica, Heidegger afirmava sem margem para equívocos, que «o pen-
sador fala da manifestação (Offenbbarkeit) do ser; mas a palavra ser é uma 
palavra não teológica. Como a própria revelação (Offenbarung) determina 
o seu modo de manifestação, a teologia não tem nenhuma necessidade de 
se defender perante a filosofia, porque já não tem necessidade de provar ou 
interpretar um “ser”. (...) A experiência cristã é qualquer coisa de tal modo 
diferente que não lhe é necessário entrar em concorrência com a filosofia. 
Quando a teologia assevera que a filosofia é “loucura”, preserva-se melhor o 
carácter de mistério da revelação. Por esta razão os dois caminhos separam- 
-se ao nível da decisão última.»273

Mas se é verdade, como o próprio afirma em Identität und Differenz, que 
«quando o pensamento, convocado por uma coisa, se volta para ela e a se-

272 Jacques derrida, «Fé e saber. As duas fontes...», p. 27 (itálico do autor); cf. Jean-Luc 
Marion, Dieu sans l’être, p. 106. Ao reflectir neste texto de J. Derrida, assalta-nos a ideia 
de que o autor pode ter dito algo maior do que ele: dizer que a revelação revela acima de tudo 
a revelabilidade, apesar do sabor heideggeriano, transgride aparentemente Heidegger; é 
dizer que ultimamente Deus não tem segredos, que não faz «caixinha»; que, teológica e 
filosoficamente, a noção de revelação inviabiliza qualquer noção de segredo. Enfim, que Deus 
não é invejoso. Pergunta-se, porém, João duque, Dizer Deus na pós-modernidade, p. 188, n. 
51: «Mas será que o terceiro “lugar” — o deserto — proposto por Derrida, resolverá a 
aporia ou antes a tornará mais sagrada?» Em relação ao pretenso Urchristentum de Hei-
degger, note-se que seria uma cristandade puramente existencial, elidindo por completo a 
dimensão histórica de Cristo, uma vez que a teologia seria a «ciência da fé» que deveria 
esquecer todos os seus conteúdos e limitar-se exclusivamente à interpretação da mesma 
fé (fides qua), interpretação que muito marcou a teologia protestante, mormente Rudolf 
Bultmann.
273 Palavras de Heidegger registadas na Acta de uma Sessão da Academia Evangélica, nos 
princípios de Dezembro de 1953, em Hofgeismar. Anstösse: Berichte aus der Arbeit der Evangelis-
chen Akademie Hofgeismar [Iniciativas. Relatório de Actvidades da Academia Protestante de Hofgeismar], 
(Hofgeismar), Band 1, 1954, pp. 31-37, in Jean beaufret et alii, Heidegger et la question de Dieu 
(recueil prép. sous dir. de Richard Kearney et Joseph Stephen O’Leary; trad. fra. de Jean 
Greisch), Paris, Grasset & Fasquelle, 1980, pp. 334-335. 
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gue, pode acontecer transformar-se no caminho»274, convém não dar como 
definitivamente adquirida a cisão fideísta que, como é sabido, determinou 
e legitimou muitas cisões entre filosofia e teologia, sem antes fazer o caminho 
desse mesmo texto onde a afirmação da revelação, onticamente delimitada, 
se opõe à manifestação do ser ontologicamente pensada. Aparentemente, 
contra o equívoco cruzamento do discurso metafísico sobre o ser e do dis-
curso teológico sobre Deus, a única alternativa de Heidegger foi «dar um 
passo atrás» (Schritt züruck) e abrir um vazio, um Abismo (Abgrund), entre o 
pensamento da diferença ontológica do ser e do ente (o «Deus» da teologia 
seria apenas o «Ente Supremo» dessa região ôntica) e o seu esquecimento 
ontoteológico. Tal passo deveria, enfim, permitir o retorno de um «deus mais 
divino». Convém, assim, revisitar a meditação heideggeriana daquele texto, 
já para a problematizar já para lhe limitar o alcance, tanto mais que, como 
atrás se frisou com Goulven Madec, essa oposição muito deve ainda a um 
regime disciplinar de pensamento.

É no âmbito de uma reflexão sobre o princípio de identidade («A é A») e 
de uma meditação sobre o pensamento de Parménides, a saber, como que é 
que no seio do «mesmo» () se pode albergar a diferença, que Heideg- 
ger estabelece o pano de fundo preparatório da sua crítica à ontoteologia 
ocidental. Ora, numa primeira leitura, o chamado princípio de identidade 
formular-se-ia logicamente em termos de pura igualdade: A=A, formulação 
que só pode ser errónea, «porque a igualdade supõe dois termos e não o 
mesmo». Mas se o reformularmos no sentido da coincidência consigo pró-
prio — «Todo o A é em si o mesmo consigo próprio» — verificamos que «a 
identidade implica a relação, uma mediação, uma ligação, uma síntese.»275 
Eis o que a meditação sobre Parménides procurará trazer à luz.

274 Martin heideGGer, Identität und Differenz, p. 9: «Wenn das Denken, von einer Sache anges-
prochen, dieser nachgeht, kann es ihm geschehen, daß es sich unterwegs wandelt.» [Identité 
et différence, p. 257]. Recorde-se que dois textos constituem Identität und Differenz: o primeiro, 
intitulado Der Satz der Identität, encontra-se nas pp. 9-30; o segundo, Die Onto-theo-logische 
Verfassung der Metaphysik, nas pp. 31-67.
275 Martin heideGGer, Identität und Differenz, pp. 11.30: «Mit ihm selbst ist jedes A selber 
dasselbe. In der Selbigkeit liegt die Beziehung des “mit”, also ene Vermittelung, eine Ver-
bindung, eine Synthesis: die Einung in eine Einheit. (…) Aber diese Einheit ist keineswegs 
die fade Leere dessen, was, in sich beziehungslos, anhaltend auf eine Einerlei beharrt. Bis 
jedoch die in der Identität waltende, frühzeitg schon anklingende Beziehung desselben mit 
ihm selbst als diese Vermittelung entschieden und geprägt zum Vorschein kommt, bis gar 
eine Unterkunft gefunden wird für dieses Hervorscheinen der Vermittelung innerhalb der 
Identität, braucht das abendländische Denken mehr denn zweitausend Jahre. (…) Mehr denn 
zweitausend Jahre braucht das Denken, um eine so einfache Beziehung wie die Vermittelung  
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A conhecida sentença de Parménides que, como sombra, paira sobre 
todo o pensamento ocidental —  
(Frg. B 3) — foi interpretada classicamente como uma posição próxima da 
tragédia, por não abrir espaço à diferença patente na geração () e 
corrupção ()276. Noutro fragmento afirma Parménides que o ser é e o 
não-ser não é, não havendo aparentemente trânsito possível e sendo excluída 
expressamente qualquer terceira via alternativa277. A figura do outro surge 
aí no impensável «não-ser», afirmado como tal para imediatamente ser afas-
tado, a fim de que «o que é» se mantenha na integridade original do mesmo 
(). Parménides extrema até ao limite do impensável o problema da 
alteridade, denegando-a quer lógica quer fenomenologicamente no âmbito 
das aparências (). Podemos, todavia, interrogar-nos — e «a in-
terrogação é a piedade do pensar», afirma Heidegger — se Parménides não 
dá com uma mão o que retirou com a outra. No famoso fragmento, afirma-
se que o mesmo () é pensar () e ser (), portanto, lugar da 
relação onde pensar e ser mutuamente se com-prometem e manifestam. Não é, 
pois, o ser que determina a identidade (como dirá a metafísica), mas a mesmidade 
primordial intuída como relação entre ser e pensar278. Assim, alteridade sai ao 

innerhalb der Identität eigens zu begreifen.» / «A identidade implica a relação assinalada pela 
preposição “com”, portanto uma mediação, uma ligação, uma síntese: a união numa unidade. 
(...) Mas esta unidade não é de modo nenhum o vazio daquilo que, privado em si de toda a 
relação, persiste e se obstina numa insípida uniformidade. Todavia, para que a relação do 
mesmo consigo próprio tenha nitidamente aparecido, para que esta relação, que domina no 
seio da identidade e que mesmo agora acabou de dar alguns sinais da sua presença, fosse bem 
caracterizada como mediação, para que se tenha podido atribuir um lugar a esta mediação 
transparecendo no seio da identidade, foram precisos mais de dois mil anos ao pensamento 
ocidental. (...) Foi preciso ao pensamento mais de dois mil anos para libertar e compreender 
uma relação tão simples como a da mediação interior com a identidade.» [Identité et différence..., 
pp. 258-259.275]
276 V.g., ariStóteleS, De Caelo, III, 1, 298b 6 e ss, que nisto concorda com a interpretação de 
Platão. V.g., 298b 14-15: «» / «Alguns 
suprimiram completamente a geração e a corrupção.»
277 A este propósito, nos antípodas de Heidegger, vale bem a pena ler o texto de Stanislas 
breton, «Est - Je suis. Parménide ou Moïse», in Revue de théologie de Louvain 98 (2000/2), pp. 
235-249.
278 Martin heideGGer, Identität und Differenz, p. 15: «(…) Nichts Geringeres als der Staz 
selbst, den wir bei Parménides leses. Denn er sagt anderes, nämlich: Sein gehört — mit dem 
Denken — in das Selbe. Das Sein ist von einer Identität her als ein Zug dieser Identität 
bestimmt. Dagegen wird die später in der Metaphysik gedachte Identität als eine Zug im 
Sein vorgestellt.» / «A sentença de Parmenides diz (…) que o ser — tal como o pensamento 
— tem o seu lugar no mesmo. O ser é definido a partir de uma identidade e como um sinal 
desta identidade. Mais tarde, ao contrário, a metafísica representou a identidade como um  
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caminho de Parménides no seio pleno () e homogéneo () do 
mesmo; o pensamento do ser revela o que parecia esconder ou inviabilizar. 
Nesta passagem matutina do  ao , o pensamento ainda não pode 
dar conta da presença da diferença no seio do mesmo — presença que o  
poético mantém, narrativamente, na integridade plena e irreflexa —, sem, 
de certo modo, a ela se furtar. Mas, dando um passo atrás, não pode deixar 
de se ver que no mesmo há o enigma de uma diferença279, a qual, na crítica 
heideggeriana, o pensamento ocidental esqueceu; aí se situaria a génese da 
ontoteologia, ou seja, do discurso que afirma indistintamente Deus como Ser 
e o Ser como Deus. Perguntamos: se assim não fora, na raiz do pensamento 
do ser estaria o mesmo, e ficaria assim constituída uma espécie de trindade 
ontológica imemorial: «mesmo», «pensar» e «ser»? Ou «tempo», «ser» e «Ereig-
nis», como na conferência Zeit und Sein?280 Para onde nos conduz Heidegger?  
A fenomenologia cumprir-se-á, enfim, numa tautologia, levando o pensamento 
de Heidegger para o reino de uma outra gramática, uma espécie de mantras 
a repetir — «die Welt weltet», «die Sprache spricht», «der Raum räumt» «das Ding 
dingt», «das Ereignis ereignet» — ou jaculatórias cujo devoto salmodiar impe-
tra e realiza o que a linguagem proposicional mal chega a descrever?281 Ou, 

sinal do ser.» [Identité et différence, p. 262] Cf. no mesmo sentido: Moira (Parménides, Fragment 
VIII, 34-41), in  Vorträge und Aufsätze, Pfullingen, Verlag Günther Neske, 1954 [Fünfte Auflage 
1985], pp. 223-248.
279 Em exposição oral, mas também em vários textos sobre o pensamento antigo, e próximo da 
leitura heideggeriana, reconhece Carlos Silva o alter na raiz de tò autó. Assim, afirma, o tò autó 
«remete para aûte (de aû + *to), que significa “de novo” ou “ao contrário”, “por outro lado”... Donde 
que o autó (“mesmo”) implique este alter (este outro de si): “ou-tro” (cf. gr. aûthis, aûte..) como no 
latim aut... Ousaria dizer que a melhor tradução (fonética também) de autó seria por então!» Cf. as 
reflexões de Stanislas breton, «Est - Je suis. Parménide ou Moïse», pp. 240-242.
280 Será que Heidegger retoma aqui, in obliquo, o que deliberadamente deixara de lado na Ter-
ceira Secção da I.ª Parte de Sein und Zeit, na qual se propusera tratar da diferença transcendente 
ou teológica, por diferenciação da diferença ontológica? Será o Ereignis essa diferença te(i)ológica?
281 Daí que, comentando o Capítulo 10.º, do livro  da Metafísica (1051 b 17 – 1052 a 10) de 
Aristóteles, acentue a oposição entre  (juízo apofântico) e  (enunciação que 
mostra ou aponta), passo onde, segundo Heidegger, «o pensamento de Aristóteles sobre o ser 
do ente atingiu o seu cume». Esse apontar culmina, em Heidegger, no silêncio contemplativo 
de uma atenção (Aufmerksakeit) e de uma devoção (Frömigkeit) religiosas do Ser. Cf. Martin 
heideGGer, Gesamtausgabe, II. Abteilung, Band 33: Aristoteles, Metaphysik . Von Wesen 
und Wirklickeit der Kraft, in Vorlesungen 1923-1944, Vitorio Klostermann, Frankfurt am Main, 
1981; Jean-François Courtine, «Phénoménologie et/ou tautologie», in Heidegger et la phénomé-
nologie, pp. 393 e ss; 397. V.g., p. 395: «Peut-on s’en tenir pourtant à l’idée d’une rémanence 
de la thématique romantique: la poésie définie comme Ursprache?» / Mutatis mutandis, vale a 
pena recordar o texto de Stanislas breton, «“Dieu est Dieu”. Essai sur la violence des propo-
sitions tautologiques», in Philosophie buissonnière, pp. 131-140, segundo o qual as proposições 
tautológicas transportam consigo uma violência totalmente auto-justificada. 
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aparentemente, entreabrir-se-á uma nesga por onde poderia retornar um deus 
«mais divino», talvez mesmo uma simbólica trinitária282, visto a relação ser aí 
doação-acontecimento de «quase não-ser», «ens mimimum» muito frágil — o tal 
«jogo que assume por antecipação todas as nossas desolações, incluindo as da 
metafísica», como defende Marion? Mas em Heidegger essa possibilidade que 
parece sugerida por aqui e por ali é ainda ilusória283. Leva-nos por um caminho 
que não conduz a lado nenhum, ou melhor, que conduz talvez a uma idolatria redu-

282 Ghislain lafont, Dieu, le temps et l’être, Paris, Cerf, 1986, pp. 277-278, n. 9: «Se a origem 
da categoria do dom em Heidegger é mais cristã do que pareceria numa única leitura dos tex-
tos, a elaboração dela no plano filosófico pode, por seu lado, revivificar a reflexão teológica 
(...) Por vezes, interrogamo-nos também sobre o que um Agostinho, sempre tão ardente em 
testar o alcance trinitário das tríades disponíveis no seu ambiente cultural, teria feito desta: 
Ereignis/Tempo/Ser!» Vide na íntegra o artigo notável de Emílio brito, «La différence phéno-
ménologique du Mystère absolu et du Dieu divin selon B. Welte», Revue théologique de Louvain 
32 (2001/3), 353-373. O autor conclui, depois de uma síntese sobre o modelo humano como 
figura da revelação e de averiguar a possibilidade de uma «epifania divina» (efectiva no plano 
da afirmação histórica), que (pp. 371-372) «o mistério da Trindade divina, revelando-se em 
Cristo, ilumina a relação Deus-homem de uma maneira inteiramente nova e insubstituível 
(...). A Trindade resolve o enigma de um Deus solitário. Mostra que Deus é ao mesmo tempo 
o Único (na sua natureza espiritual) e o Amor eterno, sem sombra deste fatum que pesa sobre 
muitos dos procedimentos religiosos e especulativos.»
283 V.g., José Costa MaCedo, «A conferência Tempo e Ser de Heidegger, e a concepção 
agostiniana do tempo», in Actas do Congresso Internacional As Confissões de Santo Agostinho, 
1600 anos depois presença e actualidade, Lisboa, 13 a 16 de Novembro de 2001, Lisboa, Uni-
versidade Católica Editora, 2002, pp. 289 e ss, tenta aproximar a concepção heideggeriana 
de tempo como Nahheit / Presença (na conferência Zeit und Sein, de 1962, in Zur Sache des 
Denkens, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1988 (3. Auflage), p. 16 e ss; [pp. 1-25]; [Ques-
tions III et IV, Paris, Gallimard, 2000, pp. 192-225] da concepção agostiniana de tempo, 
em Confissões XI, onde aquela presença, na sua leitura, remeteria para uma suposta ordem 
trinitária. A ideia é sedutora, pois Heidegger insiste nesta relação. Por exemplo, na p. 
4: «Sein und Zeit, Zeit und Sein nennen das Verhältnis beider Sachen, den Sachverhalt, 
der beide Sache zueinander hält und ihr Verhältnis aushält.» / «Ser e Tempo, tempo e ser 
nomeiam a relação que contém as duas questões, o detentor da questão, que mantém as 
duas questões uma na outra e sustém a sua relação.» Esta relação que guarda o Tempo e o 
Ser é, como se conclui no fim da conferência, o Ereignis: pp. 20-25. Cf. também Jean-Luc 
Marion, L’idole et la distance, pp. 291-292, para uma leitura trinitária do Ereignis; e para a 
possibilidade de Heidegger, malgré tout, ser um pensador «essencialmente agostiniano», cf. 
Maria Manuela Brito MartinS, L’Herméneutique originaire d’Augustin..., p. 26, passim, e os 
estudos aí aduzidos, mormente Constantino eSpoSito, «Quaestio mihi factus sum. Heidegger 
di fronte ad Agostino», in L. aliCi, R. piCColoMini e A. pieretti (eds.), Ripensare Agostino: 
interiorità e intenzionalità, Roma, Institutum Patristicum Augustinianum, 1993, pp. 229-
259, cuja leitura foi muito estimulante quanto às relações de Heidegger com Agostinho. 
Quanto às relações com o neoplatonismo, cf. Jean-Marc Narbonne, Hénologie, Ontologie 
et Ereignis (Plotin – Proclus – Heidegger), Paris, Les Belles Lettres, 2001.
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plicada, muito mais subtil, onde não há qualquer espaço (i.e., distância, portanto 
relação) para um Deus-caritas. É ainda Marion que o denuncia284.

Continuemos, porém, a fazer o caminho. Que mediação, que «lugar» é esse 
que se encontra no seio do «mesmo»? Ora, Heidegger não o diz imediatamen-
te. Este filho de Acrísio do pensamento contemporâneo avança esguio como um 
fura-feno no prado ou calculadamente ocioso por trilhos de floresta, cheios 
das voltas e dos desvios que ele mesmo vai abrindo. Vira-se assim para a 
história do ser, ou melhor, para a sua destinação historial285, começando por 
afirmar que o lugar em que se pode despertar do esquecimento foi preparado 
pelo idealismo especulativo alemão, de modo tal que «já não temos o direito 
de representar a unidade da identidade como simples uniformidade e menos-
prezar a mediação que se manifesta no seio da unidade. Fazê-lo é conceber 
a identidade de uma forma puramente abstracta.»286 Pensar a identidade de 
uma forma não-abstracta será, por conseguinte, pensá-la como acontecimento 
ontológico, como dom (Zureichung), como co-pertença do homem e do ser, 
relação fundamental que, estranho destino, outras ordens de relação rapida-
mente se encarregam de esconder287. Ao invés, «perguntar o que é o mesmo 
é perguntar o que é a essência da identidade. (…) A essência da identidade 

284 Cf. Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, p. 70. Contudo, à partida e sem mais, nem todo o 
trabalho teológico deve ser suspeito de idolatria, como certas afirmações do autor podem dar 
a entender. Para a correcção crítica desta possibilidade, cf. Jean-Louis SChleGel, «Dieu sans 
l’être. A propos de J.-L. Marion», in Esprit 86 (1984/2), pp. 26-36.
285 Cf. Martin heideGGer, Zeit und Sein, in Zur Sache des Denkens, pp. 7 e ss [Temps et Être, in 
Questions III et IV, pp. 201 e ss]; Die Kehre, in Opuscula aus Wissenschaft und Dichtung 1., Verlag 
Günther Neske, Stuttgart, 1996, pp. 37-38 [Le tournant, in Questions III et IV, p. 310].
286 Martin heideGGer, Identität und Differenz, p. 12: «(...) bleibt es dem Denken untersagt, die 
Einheit der Identität als das bloße Einerlei vorzustellen und von der in der Einheit waltendem 
Vermittelung abzusehen. Wo solches geschieht, wird die Identität nur abstrakt vorgestellt.» 
[Identité et différence…, p. 259].
287 Martin heideGGer, Identität und Differenz, p. 19: «Dieses vorwaltende Zusammengehören 
von Menschen und Sein verkennen wir hartnäckig, solange wir alles nur in Ordnungen und 
Vermittelungen, sei est mito der ohne Dialektik, vorstellen. Wir findem dann immer nur 
Verknüpfungen, die entwede vom Sein oder vom Menschen her geknüpft sind und das Zu-
sammengehören von Menschen und Sein als Verflechtung darstellung. (…) Heute erechnet 
dei Denkemachine in einer Sekunde Tausende von Beziehung. Sie sind trotz ihres technischen 
Nutzens wesenlos.» / «Esta copertença que predomina no homem e no ser, desconhecemo-la 
obstinadamente tanto mais quanto representamos todas as coisas, com ou sem dialéctica, 
apenas sob os aspectos da ordem e da mediação. Deste modo, nada de diferente descobrimos 
a não ser conexões, que são estabelecidas a partir do ser ou a partir do homem e que fazem 
surgir a copertença do homem e do ser como um entrecruzamento de relações. (...) Hoje uma 
máquina para pensar calcula num segundo milhares de relações; e estas, apesar da sua utilidade 
técnica, estão vazias de substância.» [Identité et différence…, pp. 265-266.275]
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é essa co-pertença do homem e do ser. O Ereignis é a conjunção essencial 
do homem e do ser, unidos por uma pertença mútua do seu ser próprio.»288 
Assim, aquele «passo atrás» deixa o ser como «fundo» (Grund): transforma- 
-se num salto (Sprung) para o «sem-fundo» (Abgrund, abismo). Mas, adverte 
imediatamente, «o Abismo, contudo, não é um nada vazio, mas antes o Ereignis 
em si mesmo.»289 Quer dizer, o salto não encontra solo firme, um fundamento 
(Grund) base onde possa assentar e estabilizar, mas o movimento, a relação 
e a «fulgurância» do Ereignis.

No destino histórico do pensamento ocidental que Heidegger denuncia, 
se Parménides está no princípio e, por isso, se impunha reexaminar o seu 
pensamento, Hegel está no fim como aquele que consumou o destino da me-
tafísica, relendo ele próprio o ser de Parménides à luz da famosa passagem do 
livro XII da Metafísica 1074 b 33-34: «�
», texto com que conclui a Enciclopédia 
das Ciências Filosóficas.

Em Hegel, portanto, é a essência do pensamento que toma posse de si 
mesma como «Ideia absoluta». Heidegger sublinha este aspecto, citando 

288 Martin heideGGer, Identität und Differenz, p. 26.27: «Die Frage nach dem Sinn dieses 
Selben ist die Frage nach dem Wesen der Identität. (...) hat die Identität vieles, wenn nciht 
alles mit dem Ereignis zu tun. (...) Die Ereignis vereignet Mensch und Sein in ihr wesenhaf-
tes Zusammen. (...) Das Wesen der Identität ist ein Eigentum des Er-eignisses.» [Identité et 
différence…, pp. 272.273].
289 Martin heideGGer, Identität und Differenz, p. 28: «Aus diesem Satz im Sinne einer Ausage ist 
unterwegs ein Satz geworden von der Art eines Sprunges, der sich vom Sein als dem Grund 
des Seienden absetzt und so in den Abgrund springt. Doch dieser Abgrund ist weder das 
leere Nicht noch eine finstere Wirrnis, sondern: das Ereignis.» [Identité et différence…, p. 273]. 
Recorde-se o que se disse atrás sobre o facto de o «fundo-abismo» designar entre os místicos 
renanos a relação na Trindade. N.B. – É difícil traduzir Ereignis. Em francês uns traduzem por 
«Événement» outros por “Avènement” (Lévinas), o que em português se pode traduzir por 
“Vinda”, “Advento”, “Acontecimento”, ou melhor ainda, «o Acontecimento de acontecer». Cf. 
o estudo notável de Paul Gilbert, «Ereignis — Événement», in Revista Portuguesa de Filosofia 59 
(2003/4), pp. 1023-1049 (preciosas referências a M. Heidegger, E. Lévinas, J.-L. Marion, F. 
Fédier, M. Henry, C. Romano), que nos remeteu para o excelente artigo de Étienne fÉron, 
«L’événement», in N. froGneux e F. MieS, Emmanuel Lévinas et l’histoire, Paris, Cerf, 1998, 
pp. 103-131. Importa, em nosso entender, manter sempre a proximidade com o sentido teo-
lógico (Heidegger diria teiológico) do , da oportunidade, da plenitude do tempo («plh,rwma 
tou/ cro,nou», Gal 4, 4), do Dia do Senhor (1 Tess 5, 2) com que Paulo se referia aos tempos 
messiânicos, em que o Verbo veio ao que era seu, de acordo com João (sentido de “Apropriação”), 
ou com o Advento que a invocação apocalíptica da comunidade joânica pretendia apressar: 
Maranatha! («Vem Senhor!»: Parusia). O Ereignis sugere assim uma experiência de proximi-
dade com o Sagrado. Neste sentido, e não sem uma ponta de fino humor para com Heidegger, 
interroga-se Stanislas breton, «De L’être e de la fascination», in Philosophie buissonnière, p. 90, 
se «Le “pas en arrière” de la pensée invite-t-il au “retour du prodigue”?»
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precisamente o final da Ciência da Lógica: «Só a Ideia absoluta é Ser, Vida 
imperecível, Verdade que se conhece a si mesma, só ela é toda a Verdade.»290 Ser, 
Vida, Verdade: saindo de si, o Ser é Vida; retornando a si, é Verdade (reflexão 
absoluta). Ser, Essência, Conceito; Lógica, Natureza, Espírito: eis as célebres tríades 
do dinamismo dialéctico da realidade, autogénese e parusia do Absoluto291, 
cujo historial Heidegger pretende rastrear criticamente, desde as raízes, como 
se ele fora o seu mesmo destino. Heidegger reconhece, sem grande novidade, 
que o pensamento hegeliano é essencialmente trinitário, mas a diferença não 
é nele primordial, uma vez que a síntese, a existir292, vem depois, no fim do 
dia, como Aufhebung dialéctica ou recuperação pensante do processo teogó-
nico, e tem uma orientação escatológica — de um princípio para um fim —, 
como o horizonte de cumprimento de um Pensamento absoluto, incluindo 

290 Martin heideGGer, Identität und Differenz, p. 32: «“die absolute Idee allein ist Sein unver-
gängliches Leben, sich wissende Wahrheit, und ist alle Wahrheit.» [Identité et différence…, p. 278]. 
Refere a propósito Martin buber, Gottesfinsternis. Betrachtung zur Beziehung zwischen Religion und 
Philosophie, Manesse Verlag, Zürich, 1953, pp. 84-85: «Heidegger glaubt freilich, am Punkte 
dieser äußersten Negation mit einer neuen Position einsetzen zu können, mit ein rein ontolo-
gischen Denken, der Lehre vom Sein, das im Menschen oder durch ihn zu seiner Erhellung 
gelangt — einer Lehre, in der die parmenidesche Setzung des Seins als des vor — und über-
gestaltigen Absoluten sich mit Hegels Theorie des im Menschengeits zum Selbstbewußtsein 
gelangenden Urzprinzips seltsam verwebt. Diese neue Position unerrachtet des “Todes Gottes” 
zu errichten, ist Heidegger dardurch möglich geworden, daß das Sein für ihn mit Schicksal 
und Geschichte des Menschen (…).» / «Heidegger (…) vê na doutrina do Ser um caminho 
que leva o homem à sua transfiguração, uma filosofia que estranhamente entrelaçaria com 
o postulado parmenideano do ser (o absoluto a priori que excede toda a representação), a 
teologia hegeliana do princípio original que, pelo espírito humano, visa chegar à consciência 
de si. Heidegger pôde elaborar esta nova posição, a despeito da “morte de Deus”, porque o 
Ser lhe aparece ligado ao destino e à história do homem.» [L’éclipse de Dieu. Considérations sur 
les relations entre la religion et la philosophie, (trad. fra. de Éric Thézé, coll. de Ch. Vérin et P. 
Seillier), Paris, Nouvelle Cité, 1987, p. 73]
291 Charles bruaire, Logique et religion chrétienne dans la philosophie d’Hegel, Paris, Seuil, 1964, 
p. 66: «Se Deus é três pessoas em si mesmo, é porque na sua unidade substancial é permuta, 
movimento, vida. Deus é relação activa consigo mesmo (...).» No emanatismo neoplatónico, era 
também este o esquema das relações entre esse, vivere e intellegere: saindo de si o esse é vivere; 
regressando a si o esse é intellegere. Cf. Pierre hadot, «Être, Vie, Pensée, chez Plotin et avant 
Plotin», in Les sources de Plotin, Entretiens sur l’antiquité classique 5, 1960, Vandoeuvre-Genève, 
pp. 107-157 (cons. em reedição nos Études Néoplatoniciennes, Paris, Belles Lettres, 1999, pp. 
127-181).
292 Dizemos «a existir» no sentido em que Schelling afirmara que «o Absoluto hegeliano é um 
Deus sem repouso, sem sabbat» (apud Emilio brito, Le Dieu et l’être chez Thomas d’Aquin et Hegel, 
Paris, PUF, 1991, p. 16), talvez porque uma «inquietude» sem nome habita no mais fundo do 
Deus da «theologia crucis» luterana, que tanto determina Hegel como fascina Heidegger.
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a negatividade do processo293. Heidegger, ao dar um passo atrás, põe em 
causa a ordem da síntese integradora hegeliana: esta não vem depois, como 
nach denken; a haver síntese, ela teria de ser primordial e diferencial: residiria 
no mesmo () parmenideano. Contudo, aí não há propriamente uma 
«síntese» porquanto «nada» há para sintetizar nem há um pensamento que 
subsume, mas rememoração (An-denken) de uma diferença ontológica originária 
que, liberta para outro discernimento294, a mantém como diferença («pensar a 
diferença como diferença»). Hegel, na apropriação do ser pelo Pensamento, 
só no terminus cumpre a intuição auroral do pensamento parmenideano: é 
agora / . Heidegger, neste texto, visa cumpri-la diferentemente, nem 
na aurora nem ao anoitecer, mas recuando para a diferença que Parménides 
concede no seio do mesmo, o qual assim, em vez de integrar, liberta o pensa-
mento. Importa sublinhar, evidentemente, que a diferença não é uma posição 
do pensamento aí projectada. A diferença escapa ao olhar representativo;  
é primordial295; o pensamento encontra-a sempre já actuante como o ouriço 
da história A Lebre e o Ouriço296.

Compreende-se que Heidegger, no texto sobre a constituição onto-teo-
lógica do pensamento ocidental, privilegie o diálogo com Hegel, citando 
aqui apenas textos da Ciência da Lógica e da Enciclopédia. Hegel, como se sabe, 
pretende estar em relação especulativa de Aufhebung com toda a história da 

293 Albert Chapelle, Hegel et la religion, II, p. 65: «Para Hegel, a Ideia absoluta que se repre-
senta na Trindade cristã é a Aufhebung do ser e da essência, da vida e do conhecimento, tanto 
do verdadeiro como do bem; é a unidade absoluta deles; mas a unidade da Ideia é sempre o 
processo da sua negatividade.» No princípio, por isso, em vez de exuberância supervenien-
te, há Penúria. id., p. 106: «A especulação trinitária de Hegel não se organiza, pois, como 
a teologia grega, segundo um princípio de generosidade comunicativa (...). O Pensamento 
hegeliano manifesta-se antes a partir de um princípio de falta (principe de manque) que suprime 
uma pela outra, a Penúria primeira do universal abstracto e a Pobreza nativa da Diferença 
determinada, no assentimento final do Espírito (...).» Também Claude Bruaire utiliza a 
expressão «originária penúria ontológica do divino», para exprimir o Ser, na Lógica, de um 
Deus carente de auto-realização.
294 Para a possibilidade de ler alguns dos símbolos de dualidade, em Parménides, à luz de 
uma terceira instância de relação e de diferenciação («o discernimento»), cf. Carlos Silva, 
«: da dupla visão ao discernimento...», pp. 313.316.336.373, passim.
295 Martin heideGGer, Seminar in Zähringen 1973, Gesamtausgabe, Band 15, p. 394: «Aber diese 
Rückkehr ist keine “Rückkehr zu Parmenides”. Es kommt nicht darauf an, zu Parmenides 
zurückzukehren. Nicht mehr ist erforderlich, als sich Parménides zuzukehren.» / «Mas este 
regresso não é um “regresso a Parménides”. Não se trata de retornar a Parmenides. Basta 
simplesmente voltar-se para Parménides.» Portanto, o «passo atrás» visa regredir para aquém 
do próprio Parménides. [Questions III et IV, p. 482]
296 Cf. Martin heideGGer, Identität und Differenz, p. 54: «“Ick bünn all hier”.» [Identité et diffé-
rence, p. 297].
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filosofia. Nesse sentido, a história da filosofia é aí toda acolhida, especulativa-
mente fundada, recapitulada e superada. Se Heidegger quer fugir à tradição 
que critica, então só tem de dar um passo atrás de Hegel, já que a filosofia do fim 
do dia, qual mocho de Minerva que levanta voo ao anoitecer, colhera espe-
culativamente todas as figuras do Espírito, conservando-as em exclusivo no 
elemento do pensamento. Ora, o que Heidegger pretende é, ao invés, dar um 
passo atrás; repensar o que nessa história é a história de um esquecimento: o 
esquecimento da Diferença entre ser e ente; a interpretação histórica do ser 
ocultou a sua historicidade. Assim, a recolha hegeliana é-lhe extremamente 
útil297, pois dando um passo atrás de Hegel é como se regredisse para trás da 
ocidental história do ser, cujo arco vai da aurora do Poema de Parménides ao 
crepúsculo de Hegel e Nietzsche — gesta que, desse modo, fica ainda canoni-
zada e reconhecida como a História oficial do Ser —, para um pensamento 
da verdade do ser à luz da diferença298, a qual permanece como o impensado 
do pensamento ocidental. «Um passo atrás de Hegel» — levantando-se antes da 
aurora — eis como Heidegger pretende escapar à tradição metafísica ocidental299, 

297 Tal como a nietzscheana, que denuncia os mecanismos (ressentimento, moralização, idea-
lização) que presidiram à grande tartufice do niilismo ocidental.
298 Martin heideGGer, Identität und Differenz, pp. 36-37: «Für Hegel ist die Sache des Denkens 
das Sein hinsichtlich der Gedachtheit des Seienden im absoluten Denken und als dieses. Für 
uns ist die Sache des Denkens, somit das Sein, aber das Sein hinsichtlich seiner Differenz 
und Seienden. Noch schärfer gefaßt: Für Hegel ist die Sache des Denkens der Gendanke 
als absolute Begriff. Für uns ist die Sache des Denkens, vorläufig benannt, die Differenz als 
Differenz.» / «Para Hegel, o propósito do pensamento está no ser visto na perspectiva em que 
o ente é pensado no seio do Pensamento absoluto e [pensado] como este último. Para nós, o 
propósito do pensamento é o mesmo, portanto o ser, mas o ser na perspectiva em que difere 
do ente. Mais precisamente: para Hegel, o propósito do pensamento como Pensamento total, 
como Conceito absoluto. Para nós, o propósito do pensamento é, em termos provisórios, a 
diferença enquanto diferença.» [Identité et différence..., p. 282]
299 Em virtude da sua deliberada oclusão para o fundo judaico do cristianismo, é discutível 
que o tenha conseguido, questiona com toda a justeza Paul riCoeur, «Note Introductive», in 
Heidegger et la question de Dieu, p. 17: «O que muitas vezes me espantou em Heidegger é que, 
parece, ele iludiu sistematicamente o confronto com o conjunto do pensamento hebraico. 
Aconteceu-lhe por vezes pensar a partir do Evangelho e da teologia cristã, mas sempre evitando 
o maciço hebraico, que é um estranho absoluto em comparação com o discurso grego, evita 
o pensamento ético com as suas dimensões de relação com o outro e com a justiça, acerca do 
qual tanto falou Lévinas. Trata o pensamento ético de forma muito sumária como pensamento 
do valor, exactamente como o pensamento neokantiano o tinha apresentado, e não reconhece 
a sua diferença radical com o pensamento ontológico. Este desconhecimento parece-me que 
está em paralelo com a incapacidade de Heidegger em fazer o “passo atrás” de uma maneira 
que permitisse pensar adequadamente todas as dimensões da tradição ocidental. A tarefa 
de repensar a tradição cristã através de “um passo atrás” não exigiria que se reconhecesse a  
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pressentindo-se na sombra dessa luz uma nostalgia soteriológica300, expressa 
nas metáforas gnósticas do despertar para o ser, estar consciente, vigilante, 
redimir o pensamento do esquecimento, da perda, do ôntico, do anónimo, etc. Eis 
que Heidegger refunda a teologia em teiologia.

Mas, para dar esse passo, importa saber onde Hegel começa. Heidegger 
cita precisamente a Ciência da Lógica, em que, de passagem, Hegel reconhece 
que só «Deus teria o direito mais incontestável que se começasse por ele», 
para aí denunciar, no cume, o processo da ontoteologia que os seus olhos 
contemplam ao olhar para trás: «Se a Ciência deve começar por Deus, então 
é a Ciência de Deus: teologia.»301 «(...) A metafísica ocidental foi ao mesmo 
tempo uma ontologia e uma teologia. (...) Para quem sabe ler, a observação 
significa: a metafísica é uma onto-teo-logia. Alguém que tenha da teologia, 
seja ela cristã ou filosófica, um conhecimento directo bebido lá onde ela ple-
namente se desenvolveu, prefere hoje calar-se, a partir do momento em que 
aborda o domínio do pensamento respeitante a Deus.»302 Deve calar-se pois 
«uma prova da existência de Deus (...) não prova nada; porque um Deus 
que primeiro deva fazer demonstrar a sua existência seria, afinal, um Deus 
muito pouco divino, e a prova da sua existência desemboca no que é, no mais 
alto grau, uma blasfémia»303. 

dimensão radicalmente hebraica do cristianismo que, em primeiro lugar, se enraíza no juda-
ísmo e só depois na tradição grega? Porquê reflectir apenas sobre Hölderlin e não sobre os 
Salmos, sobre Jeremias? É esta a minha questão.» O próprio Heideger, porém, responde à 
questão em «Ein Rückblick auf den Weg», in Bessinnung, Gesamtausgabe, Band 66, pp. 415 
e ss, com um «silêncio doloroso». Cf. a propósito Didier Franck, Heidegger et le christianisme. 
L’explication silencieuse, Paris, PUF, 2004.
300 Martin heideGGer, Seminar in Zähringen 1973, Gesamtausgabe, Band 15, p. 394: «Meines 
Erachtens kann die Einkehr in den Wesensbereich des Da-seins (…), nur auf dem Umweg 
einer Rückkehr zum Anfang vollzogen werden.» / «Em meu entender, a entrada no domínio 
do Dasein (…) só é possível através do desvio de um regresso ao começo.» [Questions III et IV, 
p. 482]: Stanislas breton, «La querelle des dénominations», in Heidegger et la question de Dieu, 
p. 264: «Temo sempre que neste “passo atrás” haja apenas uma nostalgia que não se pensa.». 
Como não notar, por outro lado, o desencontro trágico dos dois movimentos: o da anatréptica 
dolência do originário e o da inexorável caminhada do ser-para-a-morte?
301 Martin heideGGer, Identität und Differenz, p. 44: «Wenn sie mit Gott den Anfang machen 
muß, ist sie die Wissenschaft von Gott: Theologie.» [Identité et différence..., p. 288].
302 Martin heideGGer, Identität und Differenz, p. 45: «Nun ist aber die abendländische Me-
taphysik seit ihrem Beginn (…) zumal Ontologie und Theologie. (…) Für den, der lesen 
kann, heißt dies: Die Metaphysik ist Onto-Theo-Logie. Wer die Theologie, sowohl diejenige 
des christlichen Glaubens als auch diejenige der Philosophie, aus gewachsener Herkunft 
erfahren hat, zieht es heute vor, im Bereich des Denkens von Gott zu schweigen.» [Identité 
et différence..., p. 289].
303 Martin heideGGer, Nietzsche I, Pfullingen, Verlag Günther Neske, 1961, p. 366 / Nietzsche 
I, in Gesamtausgabe, I. Abteilung: Veröffentliche Schriften 1910-1976, Band 6.1 (Herausgegeben  
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Mas, então, como e por que porta escusa é que Deus entrou na filosofia? 
A resposta de Heidegger é pronta e de sentido único: Deus entrou na filo-
sofia como fundamento que funda. Mas talvez a pergunta sobre como Deus 
entra na filosofia beneficiasse em permanecer aberta, e com sentido plural, 
porque sempre se pode perguntar se só desse modo Deus advém ao pensar, e 
a resposta parece-nos que deveria ser negativa. Heidegger, contudo, avança 
e explicita: o ser do ente foi pensado como o fundamento que funda, no sen-
tido do que dá razão suficiente. Entrou como primeiro fundamento (Grund), 
, como Coisa Primordial (Ur-Sache), causa prima, ultima ratio, causa 
sui: «Isto é nomear o conceito metafísico de Deus.»304 O desejo de Conciliação 
da diferença entre o ser e o ente, em vez de pensar a diferença, precipitou o 
pensamento representativo a encontrar um fundamento, procedimento que 
introduziu Deus na filosofia e o adscreveu à unidade do ente. 

«A Conciliação revela-nos o ser como o fundo que funda e que mostra;  
e este fundo tem, ele mesmo, necessidade de uma apropriada fundação-em-
razão, a partir do que ele mesmo funda em razão: quer dizer que há necessidade 

von Brigitte Schillbach), Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1996, p. 327: «Ein 
Gottesbeweis z. B. kann mit allen Mitteln der strengsten formalen Logik aufgebaut sein, 
gleichwohl beweist er nichts, weil ein Gott, der sich seine Existenz erst beweisen lassen muß, 
am Ende ein sehr ungöttlicher Gott ist und das Beweisen seine Existenz höchstens auf eine 
Blasphemie hinauskommt.» [Nietzsche I,  trad. fra. de P. Klossowski, Paris, Gallimard, 1971, 
p. 286]. No seu crítico passo a trás, Heidegger parece reencontrar-se aqui, mutatis mutandis, 
com as críticas de Lutero à teologia.
304 Martin heideGGer, Identität und Differenz, p. 51.63: «Damit ist der metaphysische Begriff 
von Gott genannt. (…) Weil Sein als Grund erscheint, ist das Seiende das Gegründete, das 
höchste Seiende aber das Begründende im Sinne der ersten Ursache. Denkt die Metaphysik 
das Seiende im Hinblick auf seinen jedem Seienden als solchem gemeinsamen Grund, dann 
ist sie Logik als Onto-Logik. Denkt die Metaphysik das Seiende als solches im Ganzen, d. h. 
im Hinblick auf das höchste, alles begründende Seiende, dann ist sie Logik als Theo-Logik.» 
/ «Porque o ser aparece como fundo, o ente é o que é fundado, enquanto o Ente supremo é 
o que funda em razão, no sentido da Causa primeira. Quando a metafísica pensa o ente na 
perspectiva do seu fundo, que é comum a todo o ente como tal, ela é então uma lógica enquanto 
onto-lógica. Quando a metafísica pensa o ente como tal no seu Todo, isto é, na perspectiva do 
Ente supremo que funda em razão todas as coisas, então é uma lógica enquanto teo-lógica.» 
[Identité et différence..., pp. 294.305] Rejeitando esta indexação gratuita, que K. Rahner de certo 
modo ainda representa, H. Urs von Balthasar entende essa Coisa Primordial (Ur-Sache) como 
«relação trinitária» e não como fundamento. Vincent holzer, Le Dieu Trinité..., p. 59: «Para 
Balthasar, filosoficamente, o acto pelo qual a pessoa finita se põe de novo sob a luz infinita 
do ser pode ser um reconhecimento infinito do Mistério Primordial, ou seja, incoativamente 
do espaço trinitário. O mistério do ser desvela originalmente ao ente a Umsonst (gratuidade, 
vacuidade) de uma kénose de plenitude, que ultimamente a cristologia revelará, exibirá 
(Offenbarung, Offen-legung) numa “figura” gerada e dada a partir do movimento kenótico da 
plenitude, que é o Infinito trinitário.» 
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de uma causação pela Coisa mais original, pela Coisa primordial entendida 
como Causa sui. Tal é o nome que convém a Deus na filosofia. A este Deus 
não pode o homem nem orar nem oferecer sacrifícios. Não pode cair de joe-
lhos cheio de temor, nem tocar instrumentos, nem cantar nem dançar. Deste 
modo o pensamento sem-deus, que se sente obrigado a abandonar o Deus dos 
filósofos, o Deus como Causa sui, está talvez mais próximo do Deus divino. 
Mas isto quer somente dizer que semelhante pensamento está mais aberto 
para ele do que a onto-teo-logia queria acreditar.»305

Desta passagem, célebre entre os heideggerianos do «retorno do 
religioso»306, fica-nos a impressão de que Heidegger depende bastante do 
que nega, como se precisasse, para a recusar, da representação estritamente 
ontoteológica («monoteísta») que critica, para depois dizer que esse Deus 
não se pode invocar, nem diante dele cair de joelhos, etc. De facto, só uma 
representação de Deus estritamente modalista (possível fundamento, causa sui, 
e assim por diante) se prestaria a servir de Conciliação. Heidegger precisa-
va de adscrever «Deus» à região do ente de modo a ter as mãos livres para 
pensar um «deus mais divino». Mas se se admitisse um Deus que em si fosse 
já diferença, nunca adstritível nem adscritível a um Ente supremo,  poderia 
tal objecção manter-se? Em vez de uma Conciliação que viria preencher, 
interesseira e tardiamente, uma desfasagem entre Ser e ente, não encontraria 
nessa simbólica primordial, jamais esquecida pela tradição, uma Diferença e 
uma Conciliação desde sempre já em «dança»? Por outro lado, porque silencia 
aqui por completo a teologia negativa, na qual «Deus» jamais é Ente, ainda 
que supremo, e onde o Nada parece ser o que melhor o exprime? Assim, 
parece-nos que, apesar da ampla envergadura, a sua crítica é mais regional 
do que ele estaria disposto a admitir.

305 Martin heideGGer, Identität und Differenz, pp. 64-65: «Der Gott in die Philosophie durch den 
Austrag, den wir zunächst als den Vorvort des Wesens der Differenz von Sein und Seiendem 
Denken. Die Differenz macht den Grundriß im Bau des Wesens der Metaphysik aus. Der 
Austrag ergibt und vergibt das Sein als her-vor-bringenden Grund, welcher Grund selbst 
auys den von ihm Begründeten her der ihm gemäßen Begründung, d.h. der Verursachung 
durch die ursprünglichste Sache bedarf. Die ist dir Ursache als die Causa sui. So lautet der 
sachgerechte Name für den Gott in der Philosophie. Zu diesem Gott kann der Mensch weder 
beten, noch kann er ihm opfern. Vor der Causa sui kann der Mensch weder aus Scheu ins 
Knie fallen, noch kann er vor diesem Gott musizieren und tanzen. Demgemäß ist das gott-lose 
Denken, das den Gott der Philosophie, den Gott als Causa sui preisgeben muß, dem göttlichen 
Gott vielleicht näher. Die sagt hier nur: Es ist freier für ihm, als es die Onto-Theo-Logik 
wahrhaben möchte.»  [Identité et différence..., p. 306].
306 Sobre algumas ambiguidades que se acobertam na expressão «retorno do religioso», cf. 
João duque, Dizer Deus na pós-modernidade, pp. 163 e ss.
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Já no célebre Zürcher Seminar, no dia 6 de Novembro de 1951, muito 
antes da enigmática afirmação de que «já só um deus nos pode ainda salvar» 
— «Nur noch ein Gott kann uns retten» —, Heidegger encarara positivamente 
como alternativa à absurda subordinação de Deus ao ser, na história do pensa-
mento ocidental, a possibilidade do retorno do deus, dos deuses, do sagrado, 
pensáveis no horizonte de uma teiologia. Com efeito, afirmava ali que «a 
experiência de Deus e da sua manifestação, enquanto acessível no homem, 
é na dimensão do ser que fulgura.»307 Apesar de confessar explicitamente a 
sua proveniência teológica, de manifestar pela teologia um «velho amor» e de 
afirmar que sempre nela «escuta alguma coisa», jamais foi claro o que é que 
ele supunha implicado na afirmação como possibilidade efectiva, ou que esta-
tuto fenomenológico assumia esse retorno; enquanto alguns viram aí apenas 
as marcas ambíguas do advento de um neopaganismo naturalista308, graças 
a uma simbólica cósmica e a uma ontologia do sagrado panteísta309, outros 

307 Martin heideGGer, Aussprache mit Martin Heidegger an 06/XI/1951, edição não-comercial 
da Vortragsauschuss der Studentenschaft der Universität Zürich, Zürich, 1952; reedição: 
Anhang. Zürcher Seminar: Aussprache am 6. November 1951, in Gesamtausgabe, I. Abteilung: 
Veröffentlichte Schriften 1910-1976, Band 15: Seminare (Herausgeben von Curd Ochwadt), 
Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1986, pp. 437: «(…) die Erfärung Gottes und seiner 
Offenbarkeit (sofern sie dem Menschen begegnet) in der Dimension des Seins sich ereignet, 
was niemals besagt, das Sein könne als mögliche Prädikat für Gott gelten.» (cf. Jean-Luc 
Marion, Dieu sans l’être, pp. 92-93).
308 Cf. Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, pp. 61 e ss, passim, p. 106 (também n. 24, p. 64, onde 
refere a conferência de Heidegger sobre A Coisa (cf. Martin heideGGer, Das Ding, in Vorträge 
und Aufsätze, pp. 170 e ss), na qual há uma misteriosa divinização da Terra, no âmbito de 
um Quadrado fundamental (Gevierts) e de um espelhismo da Terra, os mortais, em relação ao 
Céu, os deuses (p. 172): «Wir nennen das ereignende Spiegel-Spiel der Einfalt von Erde unf 
Himmel, Göttlichen und Sterblichen die Welt.» Cf. ainda o «jogo de espelhos do Quadrado 
do Céu e da Terra, dos mortais e dos deuses» / «das Spiegel-Spiel des Gevierts von Himmel 
und Erde, Sterblichen und Göttlichen», em Die Kehre, p. 43 [Questions III et IV, p. 317; vide 
também Jean-François Mattei, De Heidegger à Hölderlin: Le Quadriparti, Paris, PUF, 2001]. 
Mas a desmultiplicação de «Deus» no «divino plural», em «novos deuses» como Nietzsche 
anunciara, não traz consigo uma idolatria e um paganismo renovados? Note-se que Jean 
beaufret, «Heidegger et la théologie», in Heidegger et la question de Dieu, pp. 32-33, considerava 
importante pensar apenas na afirmação de Heidegger: «Ainda mais sagrado do que qualquer 
Deus é, desde já, o mundo». Como não ver aqui, apesar do cuidado de J. Beaufret em dizer 
o contrário, o retorno um pouco mais colorido ao nietzscheano sentido da terra?
309 Martin buber, Gottesfinsternis, p. 30, critica as ambiguidades latentes na associação de sin-
gular e plural, de Deus e deuses, presentes naquele sagrado holderlineanamente recuperado: 
«Heidegger verheißt freilich, wenn auch nur als Möglichkeit, eine denkerische Wandlung, von 
der aus der Tag wieder dämmern und “das Erscheinen des Gottes und Götter neu beginnen 
kann”. Jedoch die Verkoppelung dieses absoluten Singulars mit diesem perspektivenreichen 
Plural hat anderen Klang als die Verse, in denen vor anderthalb Jahrhunderten Hölderlin Gott  
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pretenderam ver aí a possibilidade de uma ressurreição de Pã, do retorno de 
um religioso metamorfoseado, de uma espécie de religiosidade encantada e 
pós-cristã, e, outros ainda — sob o signo de um certo fideísmo amparado na 
«loucura» da Primeira Carta aos Coríntios, que remete a teologia para o domínio 
ôntico da explicitação da fé, exclusivamente «interpretação da palavra divina 
da revelação», como afinal Sein und Zeit antecipava310 —, consideram que está 
aberto o caminho a uma teologia que não pode nem precisa de dialogar com 
a «sofi,a tou/ ko,smou» / «sabedoria do mundo».

Se considerámos importante despender algum tempo a analisar este texto 
de Heidegger é porque, por detrás de um certo esoterismo cifrado, se vislum-
bram questões realmente importantes para compreendermos quer algumas 
linhas de rumo da modernidade quer o modo como a sua «posteridade» dele 
se reclama e afasta, a propósito das relações filosofia – teologia. Se é verdade 
que, para alguns, «sem a Kehre de Heidegger não haveria qualquer viragem 
teológica»311 na fenomenologia contemporânea, vários outros filósofos, por 
causa da leitura heideggeriana da história do pensamento ocidental, sublinham 
que o fracasso, o vazio, o efémero e a debilidade são a condição do pensar 

und dessen Erscheinungen in den wirkenden Naturmächten, die “Götter”, pries.» / «Heidegger 
promete certamente, mesmo se isso é apenas uma possibilidade, uma mutação do pensamento 
a partir da qual poderá despontar o dia e “recomeçar a aparição dos Deus e deuses”. Todavia, 
a associação do Absoluto singular com o plural rico em perspectivas tem uma ressonância 
diferente da dos versos com que, um século e meio antes, Hölderlin louvava Deus e as suas 
aparições no seio das forças activas da natureza — os deuses.» [L’éclipse de Dieu, p. 25]
310 Martin heideGGer, Sein und Zeit, § 3, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2001, p. 10: «Die 
Theologie sucht nach einer ursprünglicheren, aus dem Sinn des Glaubens selbst vorgezeich-
neten und innerhalb seiner verleibenden Auslegung des Seins des Menschen zu Gott. Sie 
beginnt langsam die Einsicht Luthers wieder zu verstehen daß ihre dogmatische Systematik 
auf einem “Fundament” ruht, das nicht einem primät glaubenden Fragen entwachsen ist und 
dessen Begrifflichkeit für die theolofische Problematik nicht nur nicht zureicht, sondern sie 
verdeckt und verzerrt.» / «A teologia procura uma explicitação do ser do homem na sua relação 
com Deus que seja mais original, a qual se decalcaria sobre o sentido da própria fé e se nela se 
especializaria. Começa lentamente a reconhecer o que Lutero tinha visto, a saber, que o seu 
sistema de dogmas assenta num “fundamento” que não nasceu primeiro de um questionamento 
próprio da fé e cujo aparelho conceptual não só é insuficiente para a problemática teológica, 
mas a recobre e a desfigura.» [Être et Temps, trad. fra. de F. Vezin, Paris, Gallimard, 1986, § 3, 
p. 34] A afirmação, a lembrar algumas semelhantes de Alfred Loisy (ou já de Ritschl e de Von 
Harnack) de que o «sistema de dogmas assenta num “fundamento” que não nasceu primeiro 
de um questionamento próprio da fé», não só pelo que afirma, mas sobretudo por causa do 
que pretende negar — que o questionamento da fé possa gerar pensamento — é no mínimo 
problemática. Seja como for, Heidegger opta claramente pelo Theologe der Kreuz (teólogo da 
cruz, Lutero), contra os Theologen der Herrlichkeit (teólogos da glória).
311 Dominique JaniCaud, Le tournant théologique..., p. 19.
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pós-moderno312. Todavia, essa debilidade já estava pretensamente inscrita no 
pensamento ocidental como um quase-destino, pelo que Heidegger teria vindo 
fazer tão-só o historial do esquecimento do ser, substituído pelo «ídolo-Deus» 
da metafísica e da teologia, figura cimeira do sucesso de um pensamento 
que pensa o ser como substância. Também Nietzsche, no fragmento 125 
de A Gaia Ciência, ou na Genealogia da Moral, quando diagnostica a morte do 
«Deus moral», só está a tirar as consequências da história do niilismo: já não 
há mais mundo, baloiçamos para cima e para baixo, sem rumo e sem norte. 
A história que se fizer a seguir pertencerá a outra época.

Assim, alargando um pouco o ângulo de análise, muitos se interrogam 
se depois do ciclo da modernidade, depois do «Deus de Abraão, de Isaac 
de Jacob, não dos filósofos e dos sábios»313, de Pascal, do Deus-Arquitecto 
dos deístas, do «Deus moral» de Kant, Fichte e Nietzsche314, e do arco que 
no meio se desenha — «Deus como hipótese cada vez mais extrema» —, do 
«Deus-alienação», «vampiro da humanidade», em Feuerbach, Marx e Freud, 
da redução fenomenológica, dos neopositivismos, da dependência315 e do es-

312 Cf. Gianni vattiMo, Credere di credere, pp. 30 e ss (comentando a relação entre encarnação 
e secularização); id., La fine della modernità, Milano, Garzanti Libri s.p.a, 1985 [O fim da mo-
dernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna, Lisboa, Editorial Presença, 1987]; id., 
Dopo la cristianità. Per un cristianesimo non religioso, Milão, Garzanti Libri s.p.a., 2002; Gilles 
liPoveTSky, L’ère du vide: essai sur l’individualisme contemporain, Paris, Gallimard, 1983; id., 
L’Empire de l’Éphémère: la mode et son destin dans les sociétés modernes, Paris, Gallimard, 1993.
313 Ainda que a génese do esquecimento do ser seja mais profunda, é em Pascal que Heidegger 
vê a génese moderna do processo da «morte de Deus» que culmina no diagnóstico do frg. 125, 
de Die fröhliche Wissenschaft, de Nietzsche: «Gott ist todt! Gott bleibt todt! Und wir haben ihn 
verwesen!» (Friedrich nietzSChe, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, Band 3, Deutscher 
Taschenbuch Verlag de Gruyter, München / Berlin / New York, 1980, p. 481).
314 Que é o mesmo com sinal diferente (cf. Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, pp. 27.47 e ss; 
p. 87).
315 Cf. Gianni vattiMo, Dopo la cristianità, último capítulo, intitulado «Hos mé. Heidegger 
e il cristianesimo», pp. 129-142. Foi a temporalidade paulina da Carta aos Tessalonicenses e 
da Carta aos Gálatas — ou melhor, a vida fáctica como vida histórica qual modo peculiar do 
cristão (fenomenologicamente) ser si mesmo no mundo —, que fascinou o jovem Heidegger  
[cf. Einleitung in die Phänomenologie der Religion (Wintersemester 1920/21), in Gesamtausgabe, II. 
Abteilung, Vorlesungen 1919-1944, Band 60, Phänomenologie des religiösen Lebens, FrankFurt am 
Main, Vittorio Klostermann, 1995, pp. 1-156] antecipando nesse texto a orientação para uma 
ontologia fenomenológica da existência fáctica de Sein und Zeit. Vide também Phänomenologie 
und Theologie (1927), in Gesamtausgabe, I. Abteilung: Veröffentliche Schriften 1914-1970, Band 9: 
Wegmarken (Herausgegeben von F.-W. von Herrmann), FrankFurt am Main, Vittorio Klos-
termann, 1976, pp. 45-78. Cf. artigo de Raúl kerbS, «El significado de la “Fenomenologia de 
la vida religiosa” (1920/21) de Heidegger para la cuestión de Dios», in Revista Portuguesa de 
Filosofia 59 (2003/4), pp. 1079-1099]; Costantino eSpoSito, «Quaestio mihi factus sum. Heidegger 
di fronte ad Agostino», pp. 233-236.  
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forço juvenil de Heidegger por se libertar de uma visão cristã do homem e do 
mundo, substituindo-a por uma analítica do Dasein, «depois de Auschwitz»316, 
ainda podemos trazer Deus ao pensamento?317 Não será — não terá de ser 
— uma questão forçosa e definitivamente fora de cena — obscena — para 
o pensar filosófico? Não terá a crítica de Nietzsche cavado uma sepultura 
demasiado abissal, por onde Deus e todos os odores da sua decomposição 
definitivamente se escoaram, de modo que o que restar ou regressar deva 
ser algo diferente de Deus? Depois da crítica ao Deus platónico-cristão funda-
mento dos valores, depois da recondução de todo o aparecer à consciência, 
e da crítica ao Deus-fundamento como ente supremo, ipsum esse e causa sui,  
depois do deísmo, do agnosticismo, do ateísmo militante e dogmático, do 
«ateísmo da indiferença», do «ateísmo fenomenológico», do «ateísmo episte-
mológico», do «ateísmo hermenêutico», tal tentativa de quem ainda procura 
o sentido de uma abertura, não corre o risco das gargalhadas sarcásticas que 
feriam os ouvidos do louco de A Gaia Ciência? Talvez antes desta pergunta 
se deva fazer uma outra, como defendia Clemente de Alexandria frente à 
acusação de que os cristãos eram ateus: «De que deuses somos ateus?» Eis a 
pergunta que, inversamente, faz Jean-Luc Marion: qual é o «Deus» do ate-
ísmo de Feuerbach, Stirner, Marx, Nietzsche, etc.? E não tem dificuldades 
em responder que um ateísmo apenas vale o que vale o conceito de «Deus» 
que nega. Ora, o «conceito» de Deus do ateísmo de novecentos não passa de 
um «ídolo conceptual»: neste preciso sentido, e apesar da total incompreensão 
que manifesta acerca da doutrina da Trindade (praticamente considerada 

316 Cf. Hans JonaS, Le concept de Dieu après Auschwitz. Une voix juive, Paris, Payot & Rivages, 
1994; Piero Stefani, «Pensare e credere dopo Auschwitz. Panorama», in Giorgio penzo, 
Rosino Gibellini (edd.), Dio nella filosofia del Novecento, pp. 512-530; Theodor W. adorno, 
Negative Dialectik. Jargon der Eigentlichkeit, Gesammelte Schriften, Band 6, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt, 1998, pp. 354 e ss; [Dialectique négative, trad. fra. de G. Coffin 
et alii; postface de H.-G- Holl, Paris, Payot, 1992, pp. 283 e ss]. Cf. Michel henry, Paroles 
du Christ, p. 119.
317 Cf. Jésus adrián eSCudero, «Prólogo», à trad. espanhola de Phänomenologische Interpretatio-
nen zu Aristóteles, de Martin heideGGer, Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles, Madrid, 
Editorial Trotta, 2002, pp. 9 e ss [trad. feita a partir de Phänomenologische Interpretationen zu 
Aristóteles (Enseige der hermeneutischen Situation), (Herausgegeben von Hans Ulrich Lessing, in 
Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften, vol. VI (1989), pp. 237-
269 [no ms. original, que referimos, pp. 1-51]; n.b.: este texto que não coincide com a edição 
das Phänomenologische Interpretationen zu Aristóteles, in Gesamtausgabe, II: Abteilung: Vorlesungen, 
Band 61, (Herausgegeben von Walter Bröcker und Käte Bröcker-Oltmanns), Vittorio Kloster-
mann, Frankfurt am Main, 1985]. Catherine Chalier, «Dieu sans puissance», in Hans JonaS, 
Le concept de Dieu…, p. 63, responde que o fracasso e a impotência que parece ter atingido o 
próprio Deus talvez se identifique com a sua inexistência para aqueles que procuram com o 
pensamento, mas não para aqueles que procuram «au coeur même de la vie».
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triteísta) tem razão Feuerbach, ao dizer que «o homem é o original do seu 
ídolo», cuja essência mais íntima e arquetípica é a Trindade318 —, mas 
não a tem na negação gratuita da sua verdade efectiva, como se viesse 
desvelar «um segredo escondido desde o princípio do mundo», nem na 
sua redução psicológica e social, nem na extensão gratuita da acusação de 
«idólatra» a toda a religião —, pelo que a natureza do seu ateísmo, bem 
como o de outros filósofos do séc. XIX, se constitui ainda como «ateísmo 
conceptual», «essencial», ou seja, tem um valor e um alcance meramente 
regional, na medida em que o seu alvo primeiro é o ‘Deus, fundamento 
moral do mundo’ da redução kantiana. «É preciso dizer que um ateísmo 
conceptual apenas pode assegurar o seu rigor, a sua demonstratividade 
e a sua pertinência graças à sua regionalidade; não apesar dela mas graças 
a ela (...) Deste modo os ateísmos conceptuais supõem a substituição de 

318 Ludwig feuerbaCh, Das Wesen des Christentums, in Gesammelte Werke (Herausgegeben von 
Werner Schuffenhauer; 2., durchgesehene Auflage), Band 5, Berlin, Akademie-Verlag, 1984, 
p. 131: «Das Bewußtsein des Menschen von sich in seiner Totalität ist das Bewußtsein der 
Trinität. Das Geheimnis dieses Mysteriums ist nicht andres als Geheimnis der Menschen 
selbst. Was als Abdruck, Bild, Ähnlichkeit, Gleichins von der Religion und Theologie bezeichenet 
wird, dürfen wir nur als die Sache selbst, das Wesen, das Urbild, das Original erfassen, so haben 
wir das Rätsel gelöst.» [A Essência do Cristianismo, trad. port. de A. Veríssimo Serrão, Lisboa, 
FCG, 1994, pp. 71 e ss]. E acrescenta em Die Grundsätze der Philosophie der Zukunft, in Gesam-
melte Werke, Kleinere Schriften II: (1839-1846), (Herausgegeben von Werner Schuffenhauer: 
(3., gegenüber der 2. durchgesehene Auflage), Band 9, Berlin, Akademie-Verlag, 1990, n.º 65,  
pp. 339-340: «Die Trinität war das höchste Mysterium, das Zentralpunkt der absoluten Philosophie 
und Religion. Aber das Geheimnis derselben ist, win im “Wesen des Christentums” historisch 
und philosophisch bwiesen wurde, das Geheimnis des gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Lebens 
— das Geheimnis der Notwendigkeit des Du für das Ich — die Wahrheit, daß kein Wesen, es sei und 
heiße nun Mensch oder Gott oder Geist oder Ich, für sich selbst allein ein wahres, ein vollkommnes, 
ein absolutes Wesen, Daß die Whahrheit und Vollkommenheit nur ist die Verbindung, die Einheit 
von zwei sich wesensgleichen Wesen. Das höchste und letzte Prinzip der Philosophie ist daher 
die Einheit des Menschen mit dem Menschen. Alle wesentlichen Verhältnisse — die Prinzipien 
verschiednener Wissenschaften — sind nur verschiedene Arten und Weisen dieser Enheit. Selbst 
der Denkakt kann nur aus dieser Einheit begriffen und abgeleitet werden.» / «A Trindade 
era o mistério supremo, o ponto central da filosofia e da religião absolutas. Mas o seu segredo, como 
se provou em A Essência do Cristianismo, é o segredo da vida comum social — o segredo da 
necessidade do tu para o eu — a verdade de que nenhum ser, quer seja ou se chame homem 
ou Deus, ou espírito ou eu, é por si mesmo apenas um ser verdadeiro, perfeito e absoluto, 
e que só a ligação, a unidade de seres de idêntica essência constitui a verdade e a perfeição. 
O princípio supremo e último da filosofia é, pois, a unidade do homem com o homem. Todas as 
relações fundamentais — os princípios das diferentes ciências — são unicamente espécies e 
modos diferentes desta unidade.» [Princípios da Filosofia do Futuro, trad. port. de A. Morão, Lisboa, 
Edições 70, 1988, n.º 63, p. 99]



Fenomenologia e teologia • 161

Deus [termo indefinido] por este ou aquele conceito regional — o dito 
“Deus”.»319

Por isso, como insistem Paul Ricoeur320, Jean-Luc Marion321, Gianni 
Vattimo322, entre outros autores, depois do crepúsculo dos ídolos e da morte 
do «Deus moral», da catarse que essa inconoclastia regional proporcionou, 
eis que se abre um outro espaço, diferente, plural, para a vinda do divino. 
Com efeito, ainda referindo um Heidegger cada vez mais coleante, «se “a 
investigação filosófica é e permanece um ateísmo”, [o] ateísmo não indica 
aqui uma negação, mas uma suspensão; tal suspensão, contudo — inevitável 
do ponto de vista fenomenológico — implica, teologicamente, uma instância 
anterior a “Deus”, logo um fundo a partir do qual a idolatria de Die Kehre323, 
que adscreve Deus ao ente, poderia talvez ser ultrapassada. Sem dúvida, ao 
“interpretar-se ontologicamente o Dasein como ser-no-mundo, não se decide 
nada, nem positiva, nem negativamente, sobre a possibilidade de ser para 
Deus”»324, mas abre-se, quem sabe, a possibilidade para algo que, hipoteti-
camente, não pertença ao mundo.

 Eis, pois, que agora, à luz de outra distância325, de outra diferença, do 
abismo cavado pela derrocada dos ídolos paroquiais que, na sua queda, 

319 Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, p. 45 (cf. todo o capítulo «A ambivalência do ídolo 
conceptual»).
320 «Religion, athéisme, foi», in Le conflit des interprétations. Essais d’herméneutique, Paris, Seuil, 
1969, pp. 431.432.436-437.439.450, passim.
321 Cf. L’idole et la distance, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle, 1977; Dieu sans l’être, pp. 36.49, 
passim, v.g., p. 59: «A “morte de Deus”, como morte do “deus moral”, constata o crepúsculo 
de um ídolo; mas precisamente porque se trata de um ídolo, o afundamento traz, mais essen-
cialmente ainda do que uma ruína, a libertação de um novo espaço, livre para uma eventual 
apreensão de Deus, que não idolátrica.»
322 Cf. «O rasto do rasto», pp. 95-113.
323 Cf. Martin heideGGer, Die Kehre, pp. 45.46: «Denn auch der Gott ist, wenn er ist, ein Seien-
der, steht als Seiender im Sein und dessen Wesen, das sich aus dem Welten von Welt ereignet 
(…). Ob der Gott lebt oder tot bleit, entscheidet sich durch die Religiosität der Menschen und 
noch weniger durch theologische Aspirationen der Philosophie und der Naturwissenschaft. 
Ob Gott Gott ist, ereignet sich aus der Konstellation des Seins und innerhalb ihrer.» / «Porque 
o próprio deus, se existe, é um ente, mantém-se como um ente no ser, na essência deste, que 
aparece a partir do vir-ao-mundo do mundo. (...) O deus vem ou permanece morto? Nem a 
religiosidade dos homens nem, ainda menos, as aspirações teológicas da filosofia e das ciências 
da natureza decidem acerca disso. Se deus é deus, ele chega a partir da constelação do ser e 
no interior desta.» [Le tournant, in Questions III et IV, p. 319.320].
324 Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, pp. 67, ns. 28.29, referindo-se a textos de Heidegger, v.g., 
Vom Wesen des Grundes. Heidegger seria assim apenas um ateu do Deus da metafísica; cf. Giorgio 
penzo, «Martin Heidegger (1889-1976). Il divino come il non-detto», in Giorgio penzo, Rosino 
Gibellini (edd.), Dio nella filosofia del Novecento, Brescia, Queriniana, 1993, p. 266.
325 Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, pp. 147.151, passim.
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arrastaram igualmente as críticas que deles se alimentavam, mais ainda se 
agudiza a questão326, elevada a um paroxismo inimaginável. A questão de 
Deus, e sobretudo o retorno do religioso após a «derrocada dos interditos 
filosóficos relativos à religião», e tudo o que isto envolve, no pensamento 
pós-nietzscheano, pós-fenomenológico e pós-heideggeriano, pós-moderno327, 
já não é a questão do fundamento do ser, do valor, etc.328, como na criticada 
filosofia tradicional, mas antes uma vertigem face ao possível, que arranca 
da existencialidade do homem, de «todas as suas desolações», do miolo de 
todo o seu ser-no-mundo, começando mesmo pela existência encarnada329, 
colocando em causa precisamente todas as tentativas de oclusão definitiva 
nesse mesmo mundo330.

Depois do que foi dito, não é evidente que se possa entender neste senti-
do a afirmação de Heidegger, numa das suas últimas entrevistas, concedida 
ao Der Spiegel, de que «já só um deus nos pode ainda salvar»331, e que, como 

326 Cf. Francis JaCqueS, «“L’impossible interrogation”? Entretien à troix voix», in Philipe 
Capelle (sous dir.), Subjectivité et Transcendance, pp. 129-165. 
327 Referimos a este propósito a obra, na íntegra, de João duque, Dizer Deus na pós-moder-
nidade, Lisboa, Alcalá, 2003, não obstante as remissões ou citações concretas que dela aqui 
fazemos.
328 Martin buber, Gottesfinsternis..., p. 29, justamente criticando Nietzsche e Heidegger: «Aber 
der lebendige Goot, der einen in den Situationen des gelebten Lebens antritt und anspricht, 
ist kein Bestandteil solch einer “übersinnlichen Welt” (…)» / «Mas o Deus vivo que vem ao 
encontro do homem e se lhe dirige em momentos privilegiados da sua vida não depende desse 
“mundo sobrenatural” (…)», cuja derrocada aconteceu com o diagnóstico «Deus morreu». 
[L’éclipse de Dieu, p. 25]
329 Cf. Yves ledure, Transcendances. Essai sur Dieu et le corps, Desclée de Brouwer, Paris, 1989. 
Também o já citado texto de Maurice Merleau-ponty, La nature..., vai no sentido de uma 
espécie de teologia negativa (p. 184: «Deus é obscuro, está para lá de toda a Criação»), de 
«perda do Espírito» na obscuridade da natureza sensível, de que o corpo é partícipe (pp. 263 
e ss); ou então no sentido de uma «teologia da incarnação» de Deus no sensível, na «humani-
dade sofredora na história» (p. 184), kenose fragilizante que confere ao mundo e à carne uma 
insuspeitada dignidade.
330 Remetemos para a obra de Eberhard JünGel, Gott als Geheimnis der Welt, Tübingen, J.C.B. 
Mohr (Paul Siebeck), 1978 [Dios como misterio del mundo, (trad. esp. de F. C. Vevia), Salamanca, 
Sígueme, 1984] e ainda também para os sugestivos estudos sobre a questão de Hans Urs von 
balthaSar, Die Gottesfrage des Heutigen Menschen, Viena, Verlag Herold, 1956 [Dieu et l’homme 
d’aujourd’hui, Bruges, Desclée de Brower, 1958]; Henri de lubaC, Le drame de l’humanisme 
athée, Paris, Cerf, 1983 [O Drama do Humanismo Ateu, (trad. port. de I. T. de Aguilar), Porto, 
Porto Editora, 1964]; Gordon D. kauFmann, La question de Dieu aujourd’hui, Paris, Cerf, 1975; 
José Eduardo borGeS de pinho, «A questão de Deus e a consciência crítica dos fiéis», in 
Religiões. Identidade e Violência, Lisboa, Alcalá / Faculdade de Teologia da Universidade Católica 
Portuguesa, 2003, pp. 141-177.
331 Martin heideGGer, «“Nur noch ein Dott kann uns retten”», (SpieGel-Gespräch mit Martin 
Heidegger am 23. September 1966), in Der Spiegel n.º 23 (1976), p. 209 [«Já só um Deus nos  
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única possibilidade,  resta «preparar-se para este estar-disposto a manter-se 
aberto à chegada ou à falta do Deus». Seja o que for que ele quisesse dizer, 
se deixou inquietos alguns heideggerianos de estrita observância332, parece 
ter aberto novas vias não-metafísicas333, designadamente uma simbólica do 
sagrado, de certa forma já presente no deus perante o qual se pode dançar, talvez 
porque ele mesmo seja pura dança (não significa «pericorese» originalmente 
«dançar à volta»?334); o pensamento de Heidegger repete-a à sua maneira, 
pois já na Carta sobre o Humanismo meditara sobre o retorno do Deus graças 
ao repensar mais originário da manifestação do ser. «Só a partir da verdade 
do Ser é que se deixa pensar a essência do sagrado. Só a partir da essência 
do sagrado se deve pensar a essência da divindade. Só na luz da essência da 
divindade se pode pensar e dizer o que deve nomear a palavra “Deus”.»335

Apesar do encantamento teiológico, quer Heidegger quer muitos dos seus 
epígonos permanecem assaz presos da angústia, da finitude, do ser-no-mundo, 
do ser para a morte, para se conseguirem abrir a outras possibilidades da 
mesma manifestação como diferença na diferença336. Resta, ademais, saber 

pode ainda salvar», trad. port. de I. Borges Duarte, in Filosofia 3 (1989/1-2), p. 122]. No final 
de sua obra C’est moi la vérité, p. 345; trad. port., p. 277), Michel henry responde directamente: 
«Não é qualquer deus que hoje nos pode ainda salvar. Quando a sombra da morte cresce por 
todo o lado e se estende sobre o mundo, só Aquele que é Vivo nos pode salvar.»
332 Cf., v.g., o citado texto de Jean beaufret, «Heidegger et la théologie», in Heidegger et la 
question de Dieu, p. 33.
333 Jean Milet, «L’existence de Dieu. Un problème mal posé? Quelques réflexions méthodo-
logiques» in Dieu, Paris, Beauchesne, 1985, pp. 53-69.
334 Cf. o belo texto de Jean-Louis ChrÉtien, «Plotin en mouvement», in Archives de Philosophie 64 
(2001/2), pp. 245 e ss, a propósito da «dança divina» e da «dança da alma», em Plotino («amor 
do movimento que gera as formas»; «a dança é um dos esquemas dominantes da mobilidade 
plotiniana»), em Gregório de Nissa e Mário Victorino. Peter SloTerDiJk, L’heure du crime et le 
temps de l’œuvre d’art, Paris, Mannoni, 2000, p. 109, citado por J.-L. Chrétien, refere-se a este 
«movimento» dançante justamente como «terreno e solo» do pensamento de Heidegger.
335 Martin heideGGer, Brief über den Humanismus (1946), in Gesamtausgabe, I. Abteilung: 
Veröffentliche Schriften 1914-1970, Band 9, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1976, 
p. 351: «Erst aus der Wahrheit des Seins läßt sich das Wesens des Heiligen denken. Erst aus 
dem Wesen des Heiligen ist das Wesen von Gottheit zu denken. Erst im Lichte des Wesens 
von Gottheit kann gedacht und gesagt werden, was das Worte “Gott” nennen soll.» [Lettre sur 
l’humanisme, (trad. fra. de R. Munier, in Questions III et IV, Paris, Gallimard, 1966, p. 112].
336 Entre outros autores, Jean-Luc Marion, L’idole et la distance, p. 295 (cf. todo o capítulo: 
«La distance et son icône», pp. 247-308), chama a atenção para uma outra diferença, que 
supera a ontológica e se anuncia como diferença entre «Deus» e o «Ser»: esta diferença «abre 
a dimensão, a que põe em cena as outras diferenças, porque em primeiro lugar ela suscita o 
espaço (inextenso, não-espacial) onde estas diferenças, inclusive a diferença ontológica, se 
tornam concebíveis. A quarta dimensão, a última, é sempre a primeira. Trata-se da própria  
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se essa teiologia, como acima se aventou, não se inscreverá afinal sob a pos-
sibilidade de uma nova e refinadíssima idolatria337, logo seguida de outras 
formas «de substituição». Seja como for, é já um sinal de que algo vem até 
nós o facto de a própria filosofia, ao abandonar o projecto fundacionista, 
conceder ao retorno do religioso a possibilidade de, a seu modo, procurar aí 
um sentido que, no entanto, ainda lhe escapa. Por isso, se Heidegger critica a 
constituição ontoteológica ou a «história do esquecimento do ser», fá-lo em clave 
única, sem matizes, em moldes aliás muito dependentes de uma visão histórica 
una e triunfalista — pois dá atenção à «via real» dos grandes pensadores, de 
Parménides e Aristóteles a Schelling e Hegel338, incluindo os das ditas «metafí-

distância, de tal modo que ultrapassa todo o ídolo possível, e se exerce como distância de 
Bondade.» Não é esta ‘distância’ le jeu trinitaire? Sem dúvida. Jean-Luc Marion afirma-o, 
e já o afirmara por mais de uma vez. V.g., p. 291: «(...) revela-se para sempre a distância 
trinitária.»; p. 296: «(...) neste retiro “íntimo”, [Deus] entrega manifestamente o seu fundo 
trinitário. (...) O Ereignis, portanto, pode entender-se de duas maneiras (...): como tal, última 
palavra do Ser, e como medium ou analogon do jogo trinitário (...).» Mas é sobretudo nas pp. 
213-215, sobre o Pseudo-Dionísio, que o autor mais ‘celebra’ e identifica a «distância» com 
a «relação trinitária». 
337 Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, pp. 69-70. Convém citar o texto todo, dado o seu carác-
ter decisivo: «Mas será óbvio que Deus tenha de ser, portanto ser enquanto ente (supremo, 
plural, ou como se quiser) para se dar como Deus? Donde vem que o Ser seja admitido sem 
questão como o templo antecipadamente aberto (ou fechado) a toda a teofania passada ou 
futura? E não poderíamos mesmo suspeitar, inversamente, que o templo do Ser, por definição 
e axioma do pensamento do Ser como tal, não poderia em nenhum sentido nem socorrer, nem 
apelar, nem admitir, nem prometer o que quer que seja a respeito do que nem seria possível 
nomear — Deus? E se esta suspeita se não pode comprovar, pelo menos é legítimo sublinhá-
la, e devemos admirar-nos de que ela não espante mais quer os crentes quer os leitores de 
Heidegger. Sem dúvida, se “Deus” existe é um ente; mas Deus tem ser? Para não se fugir a 
esta questão, e porque nos parece incontestável que os textos de Heidegger a evitam, diremos 
em que sentido preciso importa falar de uma segunda idolatria. Que ela incida sobre “o deus 
mais divino” [Nietzsche I, s. 324 e Identität und Differenz, s. 65...] não infirma, mas confirma esta 
idolatria, por isto: que “Deus” admite assim que uma intenção decida da sua maior ou menor 
divindade, a não ser o “Deus” que brota de um olhar igualmente pio e blasfematório? Que 
segurança permitiria introduzir uma equivalência mais legítima entre Deus e o Ser, onde faria 
ainda o papel de um ente, do que entre Deus e o “Deus” causa sui da metafísica?» (sobre as 
recentes «idolatrias de substituição» de Deus, cf. p. 86 e ss).
338 No texto Mein Weg in die Phänomenologie (in Zur Sache des Denkens, Tübingen, Max Niemeyer 
Verlag, 1988 (3. Auflage), p. 81 [pp. 81-90], Heidegger confessa como o seu professor de Teo-
logia Dogmática, em Friburgo, Carl Braig, e o seu texto de 1896, Vom Sein: Abriß der Ontologie 
(Do Ser: esboço de uma Ontologia), contribuíram para essa visão triunfal e para a «armadura da 
metafísica» como cruzamento da ontologia com a teologia especulativa. Cf. Jean-François 
Courtine, Heidegger et la phénoménologie, I Capítulo: «Phénoménologie et Histoire de l’Être», 
pp. 13-158, para uma visão alargada e menos polémica. 
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sicas do Êxodo»339, Agostinho, o São Tomás avicenizante, Suarez, Descartes, 
mas esquece os temas e os autores supostamente menores ou marginais, as 
pequenas inflexões do comentário anónimo, da tradução, as «micrológicas» 
que se não dissolvem nos grandes sistemas nem na história oficial do «sum-
mum ens qua summum bonum» identificado com Deus-Ente Supremo, ou do 
princípio de razão suficiente, história que ainda assim, negativamente, pela 
denúncia, erige, legitima e canoniza340 — , não fechou, nem podia, todos os 
horizontes. Uma rica tradição filosófica platónica e neoplatónica, apropria-
da pela teologia cristã, v.g., no Pseudo-Dionísio, Ricardo de São-Victor,  

339 Cf. Étienne GilSon, Introduction à l’étude de saint Augustin, Paris, Vrin, 1987, pp. 26 e ss; 
Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, pp. 95, n. 20; 109 e ss. De facto, o jovem Agostinho, ainda 
muito próximo dos textos dos neoplatónicos, especialmente Porfírio, tem textos inequívocos 
sobre a relação entre Deus e ser. V.g., De Moribus ecclesiae…, XIV, 24: «Deum nihil aliud esse, 
nisi idipsum esse.» O modo como Agostinho lê Ex 3, 14 («incommutabilitatis nomen») foi 
aprofundado por nós a partir de Émilie Zum brunn, «L’exégèse augustinienne de “Ego sum 
qui sum” et la “métaphysique de l’Exode”», in Dieu et l’Être. Exégèses d’Exode 3, 14 et de Coran 
20, 11-24, Études Augustiniennes, Paris, 1978, pp. 141-163; Dominique dubarle, «Essai sur 
l’ontologie théologale de saint Augustin», in Recherches Augustiniennes 16 (1981), pp. 197-288; 
para uma recente análise crítica da «metafísica medieval» e da dita expressão de Gilson, cf. 
Olivier boulnoiS, «Le besoin de métaphysique. Théologie et structures des métaphysiques 
médiévales», in Jean-Luc Solère et Zénon kaluza (études réunies par), La servante et la conso-
latrice. La philosophie dans ses rapports avec la théologie au Moyen Âge, Paris, Vrin, 2002, pp. 45-94; 
Christos yannaraS, Philosophie sans rupture, Genève, Labor et Fides, 1986, repete a mesma 
visão triunfal a partir de uma idealização de Agostinho, encarado como «teólogo do Logos» 
por excelência.
340 Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, p. 108: «Este enunciado [de Heidegger, de que «na teo-
logia cristã se determina Deus, o summum ens qua summum bonum, como valor»] causa, pelo 
menos, um duplo espanto.» Porquê? Porque há nele ou um lapsus ou um abuso. Jean-François 
Courtine, «Phénoménologie et la métaphysique», in Le Débat 72 (novembre-décembre 1992), 
p. 80: «Nesta perspectiva, ter em vista o fio teológico (...) e tentar ainda recuperar a dimensão 
da “espiritualidade” (...) que pôde acompanhar desde a base uma reflexão filosófica que se não 
deixaria reduzir univocamente à metafísica ou à ontologia  fio ou dimensão singularmente 
ausentes na reconstrução heideggeriana da gesta metafísica realizando e esgotando as suas 
possibilidades iniciais, parecia a via real, na medida em que também ela implicava precisa-
mente uma reavaliação da filosofia medieval e da sua situação própria no quadro de uma 
história do ser (...).» Sobre esta questão cf. o texto extraordinário de Stanislas breton, «La 
querelle des dénominations», in Heidegger et la question de Dieu, pp. 248-268; id., «De L’être e 
de la fascination», in Philosophie buissonnière, pp. 94 e ss; Ghislain lafont, Dieu, le temps et l’être,  
p. 279, e ainda Alain de libera, La philosophie médiévale, Paris, PUF, 1992, p. 73 e ss; uma das 
críticas aceradas de Adorno a Heidegger, entre outras, é a da neutralização das micrológicas; 
cf. Theodor adorno, Negative Dialectik, pp. 69 e ss; v.g., p. 69: «Die Ontologie en Deutschland, 
zumal die Heidegger, wirken stets noch weiter, ohne daß die Spuren der politischen Vergange-
nheit schreckten. Stillachweigend wird Ontologie verstanden als Bereischaft, eine heteronome, 
der Rechtfertigung vorm Bewußtsein enthobene Ordnung zu sanktionieren.» / «Na Alemanha,  
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Boaventura341, sempre defendeu o primado do Bem não completamente 
redutível ao ser342, o Bem como  de Platão343, Plotino, 
Escoto Eriúgena, mas também diffusivum sui. A experiência cristã, no tocante 
à concepção de Deus, antes de, nos sécs. II a IV, se ter inscrito sob a agenda 
modalista, por um lado, ou ariana, por outro, e aquém das grandes sínteses 
escolásticas do séc. XIII, era efectivamente a de um Deus-caritas — comu-
nicativo, trinitário —, assumindo uma feição sobretudo de prática agápica, 
um modo de vida, um exercício () transformador de abertura ao di-
ferente, um mysterium celebrado: em suma, viver trinitariamente na caritas, 
da caritas e pela caritas344, conforme a experiência e as palavra trinitárias do 
próprio Cristo, retomadas por Paulo345. A experiência cristã, animada por 

as Ontologias, particularmente a de Heidegger, continuam a agir sem amedrontarem os 
traços do passado político. Tacitamente, a Ontologia é compreendida como uma disposição 
apta a sancionar uma ordem heterónoma dispensada de se justificar perante a consciência.» 
[Dialectique négative, pp. 55 e ss, passim]
341 Cf. Itinerarium mentis in Deum, V, 2, 308 b, ainda que Boaventura, dentro do seu esquema 
de unidade dinâmica, admita que a convertibilidade dos transcendentais permite ultimamente 
uma equivalência.
342 Cf. Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, pp. 108-123 [«L’être ou (le) Bien]; p.112: «Quando 
São Tomás postula que “o bem nada acrescenta ao ens, nem de facto nem de razão, nec re nec 
ratione”, não se limita a sublinhar a reversibilidade dos transcendentais, largamente admitida, 
e que mais tarde ele enunciará sublinhando que “a bondade de Deus não é qualquer coisa 
acrescentado à substância, mas a sua própria substância é a sua bondade” [De Veritate, q. 21, 
a. 1; Contra Gentes, I, 38] [São Tomás] enuncia uma tese que se opõe directamente à ante-
rioridade, mais tradicionalmente recebida, na teologia cristã, do bem sobre o ens.» Cf. Pierre 
aubenque, «Plotin et le dépassement de l’ontologie grecque», in Le Néoplatonisme, (Colloque 
International du CNRS), Paris, CNRS, 1971, pp. 101-109.
343 República 509 b.
344 1 Jo 4, 8: «(...) Deus é amor» («»), afirmação que Heidegger ignora 
por completo. Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, pp. 57.73 e ss: «Só a metafísica quer e pode 
nomear o Ens causa sui pelo nome de Deus, primeiro porque só a metafísica pensa e nomeia a 
causa sui. Ao contrário, “as religiões”, ou, para sermos precisos, a religião cristã não pensa Deus 
a partir da causa sui, porque não pensa a partir da causa, nem no interior do espaço teórico 
definido pela metafísica, nem mesmo a partir do conceito, mas antes a partir só de Deus, no 
sentido em que Ele inaugura a partir de si mesmo o conhecimento em que se entrega — se 
revela. (...) Pensar Deus, pois, fora da diferença ontológica, fora da questão do Ser, sob o 
risco do impensável, indispensável, mas inultrapassável. Que nome, que conceito, e que sinal 
permanecem contudo ainda praticáveis? Um único sem dúvida, o amor, ou como se quiser 
dizer, tal como São João propõe — “Deus [é] agapé” (1 João 4, 8)». Para a noção de mysterium 
como ‘celebração’ e ‘iniciação’ cf. G. freyburGer, «Les religions à mystères dans l’Empire 
Romain», in AA.VV., Les religions de l’Antiquité, Paris, PUF, 1999, pp. 247-347.
345 Mt 28, 19: «Poreuqe,ntej ou=n maqhteu,sate pa,nta ta. e;qnh( bapti,zontej auvtou.j eivj to. o;noma 
tou/ patro.j kai. tou/ uìou/ kai. tou/ àgi,ou pneu,matoj.»  / «Ide e ensinai todos os povos, baptizando-os  
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essa prática, tornou-se historicamente uma dinâmica de diferenciação, jamais 
heterofágica — se alguma vez foi ressentida e inventou um «Deus-valor» para 
infectar a vontade dos fortes, como quer Nietzsche, traiu-se radicalmente 
—, e nessa abertura descobriu progressivamente a sua vocação radical, mas 
também a sua fragilidade. Por outro lado, toda a riquíssima linhagem de 
teologia negativa, que bebe no avgnw,stoj qeo,j de Actos 17, 23, presente em 
Agostinho e com o seu auge nos escritos do Pseudo-Dionísio e em Escoto 
Eriúgena — linhagem que Heidegger não ignorava346, certamente, pois aqui 
e ali vai deixando pequenos incisos a que não dá continuidade — e que se 
cruza com a tradição do  , bem como com a 
ideia da analogia do ser, delineada pelos comentadores latinos para dar in-
teligibilidade à noção de criação, nem sequer são beliscadas pela denúncia 
ontoteológica, bem pelo contrário347. 

em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.» 2 Cor 13, 13: «~H ca,rij tou/ kuri,ou VIhsou/ 
Cristou/ kai. h` avga,ph tou/ qeou/ kai. h` koinwni,a tou/ a`gi,ou pneu,matoj meta. pa,ntwn u`mw/nÅ» / 
«A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e comunhão do Espírito Santo estejam 
com todos vós.» Falamos de experiência no sentido em que Cristo orante se refere amiúde a 
Alguém maior do que ele e a Outro que há-de vir: relação com o anterior, o superior e o posterior. 
Em Cristo há uma abertura diferenciante em todas as direcções. Esta é, afirma R. Panikkar, «a 
expressão algébrica de Cristo como relevação do mistério trinitário». Cf. Christian duquoC, 
Dieu différent: essai sur la symbolique trinitaire, pp. 81-124 (capítulo 5. «La figure trinitaire du 
Dieu de Jésus»).
346 Cf. Martin heideGGer, Vom Wesen des Grundes (1929), in Gesamtausgabe, I. Abteilung: 
Veröffentliche Schriften 1914-1970, Band 9, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1976, p. 
160, onde cita a expressão «», da República, VI, 509 b, de Platão. [Vom 
Wesen des Grundes / A Essência do Fundamento, (edição bilingue alemão/port., trad. de Artur 
Morão), Lisboa, Edições 70, 1988, p. 79]. Ghislain lafont, Dieu, le temps et l’être, p. 279: «É 
estranho que Heidegger, para quem os autores que acabo de citar [da tradição apofática] 
não são evidentemente estranhos, não tenha dado conta da sua [deles] investigação na sua 
interpretação da história da cultura.»
347 John D. Caputo, «God is Wholly Other-Almost: Différance and the hiperbolic alterity of 
God», Orrin F. SuMMerell (Ed. by), The Otherness of God, Charlottesville and Londres, 
University Press of Virginia,1998, pp. 190-205; Jacques derrida, «Fé e saber. As duas 
fontes...», p. 25: «Distinta da fé, da oração ou do sacrifício, a ontoteologia destrói a religião, 
mas, outro paradoxo, talvez seja ela, pelo contrário, a instruir o devir teológico e eclesial, 
ou até mesmo religioso, da fé.». João duque, Dizer Deus na pós-modernidade, pp. 146 e ss. 
V.g., «Nesta dupla e aporética referência linguística [da pós-modernidade que proclama 
o fim das “grandes narrativas”: se, por um lado, não há ser sem se dizer, por outro, o ser não 
pode ser dito], insinua-se o tradicional e extremamente fértil gesto da “teologia negativa”, 
entendida aqui no âmbito mais vasto possível e cuja tensão, pertinente em todo o âmbito 
da linguagem e apenas no âmbito tradicionalmente “teológico”, foi paradigmaticamente 
formulada por Derrida, precisamente já no título de um dos seus livros: Comment ne pas 
parler. A via da negação torna-se, assim, mais uma das categorias que marca a “pós-mo-
dernidade” e que é preciso percorrer.»
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Michel Henry, um fenomenólogo que, como veremos, estudou a fundo a 
fenomenologia e o pensamento de Heidegger, verá em afirmações como, por 
exemplo, «o sagrado (...) não advém à luz manifestativa sem que previamente 
(...) o Ser se tenha manifesto» uma amostra da mais completa ignorância do 
que é, fenomenologicamente, a essência da manifestação. Além disso, acabam 
elas por consumar uma imanentização muito mais refinada da essência do 
divino, da qual se faz arauto de libertação, na verdade do mundo; posição 
que, afinal, se revela «duplamente idolátrica» em relação à ontoteologia que 
critica, afirma Marion348. E Michel Henry acrescenta: «o desvelamento do 
Ser, em vez de ostentar o aparecer em que se mostra qualquer coisa como 
o “sagrado”, “deus”, ou “os deuses” — estes deuses da fantasia criados para 
fazer o bem, para dissimular os limites e a sensaboria do pensamento do 
mundo — interdita-lhe definitivamente o acesso.»349

Portanto, os céus não se encerraram e não só é possível, mas indispensável, 
pensar (diferentemente) Deus, depois de Heidegger350. Mas, mais importante 
ainda, cumpre perguntar se uma das possibilidades mais viáveis desse pensar 
depois poderá ser, primeiro, uma simbólica trinitária  e, depois, uma ontologia 
trinitária, visto que a fragilidade da relação, jamais anexada pela gesta onto-
teológica, escapara por isso mesmo à sua crítica. Afirma a este propósito um 
convicto, mas livre heideggeriano — Gianni Vattimo: depois de Heidegger 
«(...) a filosofia que se descobre “análoga” à teologia trinitária não provém de 
outro mundo: a filosofia que responde ao apelo da superação da metafísica 
saiu da tradição judeo-cristã, e o conteúdo da superação da metafísica não é 
outra coisa senão o amadurecimento da consciência dessa proveniência. (...) 
O Deus trinitário não é alguém que nos convide a um regresso ao fundamento 
no sentido metafísico do termo, mas, segundo a expressão evangélica, Deus 

348 Cf. Jean-Luc Marion, «La double idolatrie. Remarques sur la différence ontologique et la 
pensée de Dieu», in Heidegger et la question de Dieu, pp. 46-74; por contraste, cf. Maria villela-
petit, «Heidegger est-il ‘idolâtre’?», in Heidegger et la question de Dieu, pp. 75-102, que tenta 
aproximar o Gevierts heideggeriano dos textos bíblicos da revelação.
349 Michel henry, C’est moi la vérité…, p. 199 [Eu sou a Verdade..., p. 161].
350 Cf. v.g., Jean-Luc Marion, «De l’histoire de l’être à la donation du possible», in Le Débat 
72 (1992), pp. 179-189. Apesar de termos vindo a privilegiar a via positiva, tal possibilidade 
é também aberta pela apófase. Com efeito, depois de termos compulsado minuciosamente o 
conjunto de textos presentes em Jacques poulain, Wolfgang SChirMaCher (sous la dir.), Penser 
après Heidegger: actes du colloque du centenaire, Paris, 25-27 septembre 1989, Paris, L’Harmattan, 2000, 
verificamos que a questão do divino e a problemática religiosa estão praticamente ausentes no 
universo pensante dos recentes heideggerianos de estrita observância, sobretudo germânicos. 
Silêncio gritante dir-se-ia, sobretudo na comparação com a obra já referida de Jean beaufret 
(et alii), Heidegger et la question de Dieu, Paris, Grasset & Fasquelle, 1980.
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chama-nos antes a ler os sinais dos tempos.»351 Por outras palavras: «se é 
verdade que a religião se nos apresenta hoje, de novo, como uma exigência 
profunda e filosoficamente plausível, isso deve-se também e sobretudo a uma 
dissolução geral das certezas racionais, cuja experiência é feita pelo sujeito 
moderno» e contemporâneo352.

Dissolução de certezas e releitura dos sinais; tentar, pois, encontrar outra 
via, um nome «anterior ao ser do ente». Que via poderá ser esta? «Uma única 
via se pode ainda abrir: se “Deus é amor, agapé”, pode o agapé transgredir o 
Ser?»353 Eis a questão nuclear que, positivamente respondida, permite ainda 
acolher Deus no pensamento numa poiésis do amor, sem o representar de for-
ma idolátrica. Por isso, sob o signo do regresso do religioso, a filosofia pode 
despertar para o kairo,j de uma nova proximidade do sagrado precisamente 
a partir dessa figura que patenteia o fracasso idolátrico do pensamento, 
longe de uma filosofia triunfal como a hegeliana, que fez da manifestação 
trinitária do Espírito e do «mythos» do Saber Absoluto a sua glória354. «Tal-
vez justamente (e só) quando reconhece a sua própria proveniência a partir 
da teologia trinitária é que a filosofia se prepara para superar estas aporias 
ou, pelo menos, para descobrir o seu sentido não puramente contraditório. 
Que se trata decerto da teologia trinitária, e não de uma qualquer “teologia 

351 «O rasto do rasto», pp. 108.109; Vincent holzer, Le Dieu Trinité..., p. 94: «A comunicação 
da plenitude trinitária chega ao próprio coração da tensão criatural que a diferença ontoló-
gica desenha, o espaço onde o ente se deve à liberalidade do ser não subsistente. A diferença 
não é um horizonte metafísico situado à margem da revelação, à margem da lógica trinitária 
como sentido último do ser. A teologia não vem preencher com um conteúdo material uma 
formalidade filosófica que permaneceria indiferente. A lógica trinitária “informa” o espaço 
metafísico, que ela inclui em si sem que jamais este espaço lhe seja redutível.»
352 Gianni vattiMo, «O rasto do rasto», p. 105; cf. João duque, Dizer Deus na pós-modernidade, 
pp. 116.122-123. Observa Domininque JaniCaud, Le tournant théologique…, p. 19: «Como é que 
eles [os protagonistas do tournant théologique] permaneceriam insensíveis à intrépida regressão 
para o originário, cujas ambiguidades vão fascinar, não desencorajar, os hermeneutas de 
uma nova versão do intimior intimo meo [sic] (ou, pelo menos que eles assim crêem)?» Poderá 
Vattimo ser incluído nesta viragem?
353 Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, p. 123; 1 Jo 4, 8: «o` mh. avgapw/n ouvk e;gnw to.n qeo,n( o[ti 
o` qeo.j avga,ph evsti,nÅ» / «Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.»
354 Segundo Jean-Louis ChrÉtien, L’inoubliable et l’inespéré, Paris, Desclée de Brouwer, 1991 
(nova edição aumentada de 2000), p.178, criticando essa absoluta autotransparência da ma-
nifestação trinitária hegeliana, plena e gloriosa, «trata-se [antes] de pensar a perda, a ferida, 
a passibilidade, tal como o esquecimento ou a fadiga, que são fenómenos onde transparece o 
traço do excessivo, fora da linguagem idealista e dialéctica da “negatividade”, na qual tudo isto 
é antecipadamente como que vencido e superado. Aí não existe parusia filosófica.» Jean-Luc 
Marion, Dieu sans l’être, p. 37: «Toda a pretensão ao saber absoluto depende do ídolo.» Para 
um conspecto geral da questão trinitária no pensamento de Hegel, cf. Albert Chapelle, Hegel 
et la religion, II. «Section I: L’Idée Absolue, le Dieu Trine», pp. 53-109.
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natural”, de uma certa abertura genérica em direcção ao transcendente,  
é confirmado por aquilo que (pelo menos segundo a hipótese que mais am-
plamente desenvolvi noutro lugar355) constitui uma consequência metafísica 
de certas filosofias que, embora marcadas por um sentimento religioso, se não 
situam ao nível da eventualidade do ser, mas têm de repensar a própria even-
tualidade em termos puramente “essencialistas” e estruturais. Tal é [ainda] 
o caso de Emmanuel Lévinas (...).»356 Esta crítica a Lévinas, contudo, talvez 
não reconheça com suficiência que este autor (de quem, obviamente, não 
seria de esperar um pensamento trinitário) foi um dos que mais fortemente 
sublinhou a finitude do eu em face de outro, e que nesse processo intendeu a 
substituição de uma fenomenologia da mesmidade por outra fenomenologia, 
mais ampla, capaz de fazer a exegese dos modos de ausência dos «sinais» e 
dos «rastos» já presentes nos traços de um rosto, já na tradição escatológica 
veterotestamentária, já semeados ainda na infiguração das experiências reli-
giosas dos textos da tradição judaica — apesar da «majestade» que atribui ao 
Infinito —, mas que ainda assim abrem o espaço de um dom que vem à ideia, 
a uma Aliança, digamos, a um Outro absolutamente anterior, mas que não 

355 Vide «Metafisica, violenza, secolarizzazione», in G. Vattimo (a cura di), Filosofia 86, Roma-
Bari, Laterza, 1987, pp. 71-94.
356 Gianni vattiMo, «O rasto do rasto», p. 110. Uma observação exterior: é deveras suges-
tivo que praticamente todos os artigos desta obra — A Religião... — que quer pensar filoso-
ficamente o retorno do religioso acabem sempre, de um modo ou de outro, por se acercar da 
problemática trinitária e da  do Verbo. A observação a Lévinas (cf. id., «Metafisica, 
violenza, secolarizzazione», pp. 87 e ss; id., Dopo la Cristianità. Per un cristianesimo non religioso, 
pp. 41-43.45 e ss; p. 117: «Sem uma abertura ao ser como evento, o outro de Lévinas corre 
o perigo de se ver privado do O grande»), talvez seja um pouco injusta, pois também neste 
autor há uma intensa pericorese ética entre o Ser, o Mesmo e o Outro. Cf. Yves labbÉ, «Le 
sacré et l’alliance. Catégories du religieux», in Penser la religion. Recherches en philosophie de la 
religion, Paris, Beauchesne, 1991, pp. 230 e ss; Jacques derrida, L’écriture et la différence, 
Paris, Seuil, 1967, p. 224; Dominique JaniCaud, Le tournant théologique…, p. 32 (cf. 26 e ss); 
e Francis Guibal, «L’altérité de l’autre — Autrement. Sur les traces de Jacques Derrida», in 
Altérités [org. por Jacques derrida, Pierre-Jean labarrière], Paris, Éditions Osiris, 1986, 
pp. 8 e ss. V.g., p. 10: «Através do combate exemplar mantido por Lévinas para restabelecer 
os direitos do Outro contra o imperialismo do Mesmo, Derrida detecta deste modo “o sonho 
de um pensamento puramente heterológico na sua fonte. Pensamento puro da diferença pura” 
(L’écriture et la différence, 224). Sonho empirista de uma experiência pura que se “desvanece 
à luz e logo que se ergue a linguagem”...». E, enfim, deveríamos nós observar a Vattimo que 
a expressão «rasto do rasto», antes de ser uma farpa no vestígio de infinito presente no rosto 
do outro, manifesta ainda um certo desejo henológico, no sentido em que Plotino afirma que 
«o ser é o rasto do Uno»? (Enéades, V, 5, 5; cf. Danielle Montet, Les traits de l’être. Essai sur 
l’ontologie platonicienne, Grenoble, Jérôme Millon, 1993; Jean-Louis ChrÉtien, «Plotin en 
mouvement», pp. 249 e ss).
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é o Totalmente-Outro357 (com o cortejo das violências que o acompanham), 
como Vattimo parece temer.

Fica claro por estas referências, como sublinha Gadamer, no mesmo 
conjunto de estudos, que se «o problema da religião se torna central no 
mundo contemporâneo»358 em virtude do pluralismo religioso, da questão da 
articulação da suposta universalidade do homo religiosus com as religiões e as 
práticas religiosas concretas, i.e., o reconhecimento da diversidade das religi-
ões e do carácter singular e irredutível de cada uma delas, então a simbólica 
e a ontologia trinitárias, não cedendo a uma proliferação indiferenciada do 
divino nem a um fixismo no Uno, mas mantendo em tensão um Deus trino, 
bem podem ter aí um papel decisivo, como reconhecem ainda Paul Tillich359 e 
Raimon Panikkar, entre muitos outros360. A recuperação da questão trinitária 

357 Manuel Barbosa da Costa freitaS, «Silêncio de Deus: Desafios à Teodiceia» in Paternidade 
Divina e Dignidade Humana, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa / Faculdade de Teologia, 
2000, p. 170: «Longe de deprimir, humilhar ou apoucar a liberdade humana, a afirmação dum 
Terceiro, duma Transcendência, duma Alteridade oferece-lhe o direito e o poder de se deci-
dir, de se afirmar perante ela, o que seria impossível no círculo fechado da imanência. A isto 
chama Lévinas “saída na ideia de infinito [...], para fora da interioridade do Cogito e da sua 
imanência tomada como autenticidade” (Transcendance et Intelligibilité, p. 26-27), dirigindo-se 
para o Bem ao encontro de um pensamento que pensa mais do que pensa – ou que faz mais e 
melhor do que pensar, que é ser e viver. Nesta mesma ordem de ideias Julia Kristeva afirma: 
“É necessário que o sujeito deixe de se repetir. Como? Graças à assistência de um terceiro” 
(“Évènement et Révélation”, em L’Infini, t. 5, p. 4-5) Liberdade, obediência (escuta duma 
transcendência) que é consentimento à realidade (à alteridade) e não um encolher-se, enros-
car-se e fechar-se em si mesmo. A ideia de criação instaura uma racionalidade de ruptura, de 
alteridade, de afastamento e distância. Como escreve Lévinas “a excepção da ideia de infinito 
implica o despertar dum psiquismo que não se reduz à pura correlação [...] Afecção irreversível 
do finito pelo infinito [...] e deslumbramento e assombro” (id., p. 25-26). O consentimento é aqui 
acção inventiva em conivência com a criação em convívio e comunhão.»
358 Hans-Georg GadaMer, «Diálogos de Capri», in Jacques derrida, Gianni vattiMo (et 
alii), La religion. Séminaire de Capri, [A Religião, p. 238].
359 Cf. o estudo de Pan-Chiu lai, Towards a Trinitarian Theology of Religions. A Study of Paul 
Tillich’s Thought, Kampen (The Netherlands), Kok Pharos Pusblishing House, 1994, sobre-
tudo as pp. 147-169.
360 Cf. o já referido texto de Raimon Panikkar, The Trinity and the Religious Experience of Man, 
London, Darton, Longman & Todd, 1973. Outras referências bibliográficas importantes por 
nós consultadas: Henri le Saux, Sagesse hindoue, mystique chrétienne. Du Védanta à la Trinité, 
Centurion, Paris, 1966; A. da Silva reGo, «Do Conceito de Trindade no Hinduísmo», in 
Estudos Coloniais. Revista da Escola Superior Colonial, IV (1953-1954), 100 pp., de que foi feita 
edição separada, em Lisboa, 1954; Henri de lubaC, La foi chrétienne. Essai…, p. 90, a propósito 
do Abade Monchanin, cuja fundação de um Ashram, na Índia, obedecera ao desígnio de uma 
espiritualidade radicalmente trinitária; Kevin J. vanhoozer (Ed. by), The Trinity in a Plura-
listic Age. Theological Essays on Culture and Religion, William B. Eerdmans Publishing Company, 
Grands Rapids, Michigan / Cambridge, 1997.
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neste contexto não é, pois, tirada de nenhum baú bolorento, nem representa 
qualquer precipitação a destempo e muito menos o desencantar de bafientos e 
esquecidos tratados de dogmática da gaveta de qualquer sacristia, onde, afinal, 
a colocaram irénicos e envergonhados teólogos361. Trata-se, pelo contrário, 
de atender ao que de mais profundo se aloja numa experiência antropológica 
radical362, um nicho espiritual ou experiência de reconversão à infância de 
onde partimos para começar a falar, isto é, a diferenciar o mundo363. Com 
efeito, ainda que muitas línguas não tenham o verbo «ser», noutras seja um 
substantivo, e noutras ainda não exista a diferença entre verbos e substantivos, 
em nenhuma, contudo, falta a trindade pronominal eu, tu, ele364.

361 Sobretudo alguns teólogos do ecumenismo (pasme-se!). Ao invés, sublinha vigorosamente Rai-
mon Panikkar, A Trindade. Uma experiência…, p. 80, que «a difundida e “moderna” tendência 
para se considerar todo o mistério como misterioso (na sua acepção secundária [e negativa] de 
obscuro e confuso) contribuiu para que o mistério trinitário — luz pura — tenha sido pro-
gressivamente relegado para a lista dos objectos e conceitos virtualmente inúteis para a prática 
da vida cristã (para que serve se é completamente incompreensível?), quando, na realidade, 
a Trindade não só é pedra fundamental do cristianismo, de um ponto de vista teórico, como 
também a base existencial prática e concreta da vida cristã.» Para a aludida remissão do mistério 
para o domínio do misterioso, cf. Immanuel kanT, Die Religion innerhalb der Grenzen der Bloßen 
Vernunft, pp. 804.807, passim; a contrario Walter kaSPer, Le Dieu des chrétiens, pp. 378.387-391, 
e Henry duMÉry, Philosophie de la religion. Essai sur la signification du christianisme, I., p. 157: «O 
mistério, no sentido forte, é o da revelação», ligando preferencialmente a noção de  
à autocomunicação de Deus do que à impenetrabilidade dos seus desígnios. 
362 Raimon Panikkar, A Trindade. Uma experiência..., p. 16. «A teologia autêntica [trinitária]— eu 
chamar-lhe-ia antes filosofia — é uma empresa de vida ou de morte.»
363 O primado da palavra relacional e diferenciadora — parabólica — é justamente o cerne da 
tese de Eberhard JünGel, Dios como misterio del mundo, pp. 203-224; Stanislas breton, «Sur 
l’ordre métaphoral», in Paul Ricoeur. Les métamorphoses..., p. 375, seguindo uma lição do Mestre 
Eckhart, considera, a este propósito, que todas as criaturas, bem assim as nossas palavras, são 
sempre «ad-vérbios do Verbo», sendo plausível alargar a todo o universo a imagem do , 
do scriptorium do Verbo que, nesse espaço escritural, escreve o Livro da Vida. A este propósito 
Leonardo CoiMbra, em A Alegria, a Dor e a Graça, p. 453, e em A Questão Universitária, p. 618 
(in Obras...) fala da lealdade das relações que constitui a tessitura íntima realidade das criaturas 
e do Universo, em tensão para a Unidade, exigindo do intérprete o mesmo pensamento leal: «A 
lealdade é uma doutrina e um método. Ser leal é doutrinariamente guardar as relações livre-
mente estabelecidas; ser leal é procurar livremente essas relações, de forma a que a nossa vida 
seja verdadeira diante de uma possível consciência universal.»
364 Cf. Dany-Robert dufour, Les mystères de la trinité, Paris, Gallimard, 1990, pp. 71-145 («La 
trinité et la langue»; pp. 108 e ss: «“Je, tu, il” comme trinité “naturelle”»); George Steiner, 
After Babel..., p. 101 [Depois de Babel..., p. 127]: «As distinções entre “eu”, “tu” e “ele” e a cor-
respondente rede de relações (...), existem em todos os idiomas humanos.» Raimon Panikkar, 
A Trindade. Uma experiência..., p. 28; Henri de lubaC, La foi chrétienne. Essai…, p. 156: «(...) 
Christine Mohrmann considera que, em Agostinho, a “especulação teológica está na base da 
diferenciação linguística”.» Francis JaCqueS, Différence et Subjectivité, p. 86, citando Paul Valéry:  
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Mas a Trindade é, de facto, na reflexão teológica e filosófica actual,  
a expressão de um fracasso do pensamento, ou pelo menos de um certo 
pensamento que pôs no ver todo o seu empenho, pensamento que começou 
por dividir para depois unir, e na qual este pensamento afinal ainda pode 
encontrar sentido para a sua desolação. A Trindade é a figura do fracasso para 
o perene voyeurismo que tece por dentro o conhecimento ocidental, porque, 
como dirá Michel Henry a propósito da Vida, ela não é vista, mas nela é que 
se vê, ela não é dita, mas é nela que se diz. Verdadeiramente, a teodramática 
implícita na confissão trinitária atesta que o Deus presente na experiência 
cristã escapa às tentativas de domesticação racional e às identificações inte-
resseiras entre Deus e ser, Deus e poder, Deus e hierocracia365. E isto é tanto 
mais paradoxal quanto a afirmação dogmática da realidade de Deus como 
Trindade, para além de ser confessada e celebrada eclesialmente como o 
acontecimento antropológico fundamental — pelo baptismo o homem torna-se 
nova criação, recupera a semelhança com Deus366 —, pretendendo ser o cume 
da especulação pensante sobre Deus é, o exacto lugar onde ela falha, caindo 
sobre si própria. Onde se afigura que a teologia ganharia todo o seu poder, 
é aí que ela justamente sucumbe e, com ela, todas as filosofias triunfalistas 
que se lhe substituíram ou dela se apropriaram. Mas abençoado fracasso, 
bendita fragilização, que bem pode ser ainda nesta Hora a oportunidade de 
um outro pensar do divino!

Contudo, alguém se poderá legitimamente interrogar se, com a possibi-
lidade de relação convergente entre fenomenologia e teologia, pelo menos 
como horizonte, não estaremos a deitar fora as conquistas e a autonomia do 
pensamento moderno, no que concerne à determinação dos limites do co-
nhecimento. Não haverá aqui uma transgressão intolerável para a filosofia? 
Importa desde já afirmar que não, e mostrar, de dentro, como tal possibilidade 
estava já inscrita no coração do pensamento moderno e contemporâneo. Ve-
remos adiante, com Jean-Luc Marion, que é possível, sem abdicar do rigor 
filosófico, levar a sério outras possibilidades inscritas na fenomenologia quer 
kantiana quer husserliana. Este autor, numa cerrada análise à filosofia dos 

«Le moi se dit moi, ou toi, ou il. Il y a les trois personnes en moi. La Trinité. Celle qui tutoie le 
moi; celle qui le traite de lui.» Sobre este assunto cf. especialmente as pp. 51 e ss.
365 A este propósito afirma Christian duquoC, Dieu différent: essai sur la symbolique trinitaire,  
p. 14: «Esta simbólica [a simbólica trinitária] deixa Deus livre e, ao mesmo tempo, tende 
a afastar a Igreja da tentação que a fascina: ser a manifestação do Absoluto determinando 
de forma irrevogável o campo do “religioso e do sagrado”, numa palavra, amarrar Deus às 
determinações que ela inventa para a sua identidade e a sua sobrevivência.»
366 tertuliano, De baptismo, V, 46: «Ita restituitur homo deo ad similitudinem eius, qui retro 
ad imaginem dei fuerat - imago in effigie, similitudo in aeternitate censentur.»
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limites, prolongará esta reflexão e desembocará na necessidade de transgredir 
fielmente a fenomenologia, em ordem ao vislumbre de um «phénomène saturé» 
ou de uma hiperfenomenologia367, a qual, também já longe da viragem de 
Heidegger, alarga incomensuravelmente os limites do mundo, denunciando 
ao mesmo tempo todas as tentações idolátricas. E nesta exuberância fenome-
nológica vislumbra-se uma doação originária e uma possibilidade relacional 
inaudita — que nós diremos trinitária. Com efeito, é na remissão para esse 
espaço de gratuidade original que reside, ultimamente, a compossibilidade 
do questionamento filosófico e da doxologia teológica, da manifestação e da 
revelação, qual quiasma inter-rogativo.368

Michel Henry, por seu lado, levará ainda mais longe esta procura de uma 
relação incondicionada, inscrita no mais fundo do projecto fenomenológico, 
mas que só uma «fenomenologia da Vida», tal como ela a si mesma se revela, 
no Prólogo de João, abre novas possibilidades a uma filosofia do cristianis-
mo. A fenomenologia cumpriria aí, verdadeiramente, o voto-exortação de 
Husserl, retornando ao «mundo da vida» — mas M. Henry sublinhará que 
também aqui será precisa uma inversão: do «mundo da vida» para a «Vida 
do mundo» —, lugar relacional e trinitário por excelência, onde as aporias 
da fenomenologia se dissolvem, porque as aporias pertencem, de facto, ao 
pensamento, enquanto a vida e a acção diferenciadora são o lugar de reso-
lução natural das aporias.

Contudo, em nosso entender, as possibilidades da fenomenologia que 
ambos estes autores apresentam e desenvolvem — o primeiro através de 

367 Já Jean wahl, «Conclusions du Colloque», in Herman Leo Van breda (Éd.), Problèmes 
actuels de la phénoménologie, (Actes du Colloque International de Phénoménologie, Bruxelles, 
avril, 1951) Paris, Desclée de Brouwer, 1952, p. 150, a partir da Comunicação de M. Merleau- 
-Ponty, reconhecia no seio da fenomenologia «um conflito entre o que se poderia chamar uma 
“trans-fenomenologia” e o que poderia aparecer como uma “hipo-fenomenologia”». Maurice 
Merleau-ponty, Signes, Paris, 1960 (tra. port. Sinais, Lisboa, Minoaturo, 1962, p. 33): «(...) 
o que se designa por visibilidade é esta mesma transcendência. Nenhuma coisa, nenhum lado 
da coisa se mostra sem activamente esconder outras, denunciando-as no próprio acto de as 
mascarar. Ver é por princípio ver mais do que se vê, é aceder a um ser de latência. O invisível 
é o relevo e a profundidade do visível, e, como ele, o visível não comporta a positividade pura.» 
José Manuel SantoS, «Metamorfoses do sagrado na modernidade: da filosofia como religião à 
experiência do sagrado na pintura», in Anais Universitários. Ciências Sociais e Humanas 6 (1995), 
Universidade da Beira Interior, p. 158, afirma que há, em Merleau-Ponty, «a possibilidade 
de uma reactualização hic et nunc do “sagrado” no âmbito do regresso zu den Sachen selbst, que 
caracteriza o programa geral da fenomenologia.»
368 Vincent holzer, Le Dieu Trinité..., pp. 72.73: «O surgimento da gratuidade do ser constitui 
o lugar onde advém o questionamento filosófico. (...) A revelação conserva-nos na questão 
do ser.»
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uma «fenomenologia saturada», o segundo em meio de uma «fenomeno-
logia da Vida» — tornam-se mais compreensíveis se tivermos em conta a 
redescoberta contemporânea do símbolo, ou o que alguns autores chamam 
«viragem» para a dimensão simbólica. Na simbólica, o mundo e a matéria, de 
opacos tornam-se transparentes e espaços de revelação. Ao mesmo tempo, 
para lá da profusão das simbólicas da humanidade desvela-se como que uma 
intencionalidade ontológica-antropológica profunda, arquetípica, como que 
a apontar à transcendência. Mais, a própria estrutura ternária do símbolo 
talvez possa ser um indício, ou feliz homologia, quanto à natureza dessa 
transcendência. É por isso que a lógica da nossa investigação, recorrendo a 
variados estudiosos do pensamento simbólico, houve por bem tematizar este 
aspecto, procurando encontrar relações precisamente entre a simbologia,  
a ontologia e a transcendência. 





3. Simbologia, ontologia, transcendência

«(...) to.n ga.r avo,raton w`j o`rw/n»
«(...) como se visse o invisível»

(Hb 11, 27)

Na sua emblemática obra A filosofia das formas simbólicas369, e já antes, no 
Ensaio sobre o Homem370, propunha-nos Ernst Cassirer uma viragem antropoló-
gica radical no pensamento contemporâneo: para sabermos quem é o homem 
devemos esquecer a sua suposta essência metafísica e olhar antes para a obra 
humana — a cultura. No Ocidente, como se sabe, a definição do homem como 
animal racional — , animal rationale — e político, mau grado 
os matizes, determinou praticamente todo o pensamento antropológico, de 
Aristóteles a Husserl371, inclusive a antropologia teológica da imago Dei372, 
relegando para patamares de inferior racionalidade, quando não de pura 
irracionalidade, outros discursos possíveis sobre o homem. Ora, de acordo 
com a proposta de Cassirer, quando encaramos a cultura e a obra humana 
no seu conjunto, diacrónica e sincronicamente373, mais do que a razão cal-
culadora, em sentido estrito, é a dimensão simbólica que emerge como traço 

369 Ernst CaSSirer, Philosophie der symbolischen Formen. Bd. 1: Die Sprache [1985]; Bd. 2: Das 
mythlische Denken [1977]; Bd. 3: Phänomenologie der Erkenntnis [1982]; Bd. 4: Índex [bearbeitet 
von Hermann Noack; 1982], Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgellschaft, 1977-1985 [La 
philosophie des formes symboliques. t.1. Le langage, trad. fra. par Olé Hansen-Love et Jean La-
coste; t.2. La pensée myhtique, trad. fra. et index par Jean Lacoste; t.3. La phénomenologie de la 
connaissance, trad. fra. et index de Claude Fronty, Paris, Minuit, 1972].
370 Ernst CaSSirer, An essay on man: an introduction to a philosophy of human culture, New Haven, 
Yale University Press / London, Geofrey Cumberlege, Oxford University Press, 1951 [Ensaio 
sobre o Homem, trad. port. de C. Branco, Lisboa, Guimarães Editores, 1995].
371 ariStóteleS, Política, 1253a 1.5: «», e a ex-
pressão «». Cf. frg. Rose 187, 1511 a 43; De Anima, 434a 
7; De Generatione animalium, V, 7, 786b, 21; cf. H. bonitz, «», in Index Aristotelicus, 
(secunda editio), Akademische Druck – U. Verlagsanstalt Graz, 1955; Edmund huSSerl, 
Die Krisis..., Husserliana, Band VI, § 6, pp. 12-14; § 73, pp. 269-276.
372 Esta é ainda uma crítica de Heidegger, partilhada por não heideggerianos: cf. Jean-Luc 
Marion, Dieu sans l’être, p. 89.
373 Note-se que para esta diagnose Ernst Cassirer convoca todos os saberes disponíveis, desde 
as investigações históricas, arqueológicas, antropológicas, religiosas, políticas, sociais, etc. 
Nada é recusado, ainda que deva ser a reflexão filosófica a fornecer o princípio organizador 
da leitura, e é justamente aí que a dimensão simbólica emerge.
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característico da racionalidade humana e vínculo transcendental que une e 
torna peculiar essa mesma dimensão inteligente da existência humana. Com 
efeito, se toda a linguagem humana expressa uma dimensão radicalmente 
relacional, é na simbólica que ela encontra as mediações concretas que co-
implicam a identidade e a diferença, a imanência e a transcendência, o exterior 
e o interior, i.e., o espaço de distância e de proximidade em que se desenrola 
a existência humana374. Os símbolos são como que protectores de sentido em 
face da angústia do desconhecido e, deste modo, assumem um poder heu-
rístico de autognose, de conhecimento do cosmos e de abertura ao sagrado 
e à transcendência. O homem, portanto, deve dizer-se animal simbólico, mas 
a um nível propriamente transcendental375. E isto, importa dizê-lo desde já, 
mais do que uma definição — caso em que apenas se substituiria à anterior —, 
é acima de tudo uma revelação de possibilidades ao homem. Neste sentido, 
seria no horizonte de uma interpretação ontológica da interioridade376, como 
Michel Henry a propõe, nesse plano onde a Vida se experimenta a si mesma 
como dom de vida, auto-revelação e abertura, a montante de qualquer relação 
mundana, que o homem se deverá dizer um animal simbólico, no sentido em 
que há nele uma disposição compreensiva radicalmente symbiótica. A Vida é 
originariamente cenobítica377, simbiose, , como quer exemplarmente 
o ícone da Trindade de André Rublev. Deveríamos, por conseguinte, falar de 
universalidade simbólica porque em cada símbolo concreto, em cada mani-
festação particular que a história comparada atesta em acção em diferentes 
culturas, sem nexo histórico ou dependência cultural conhecida, mais do 

374 Cf. Michel ManSuy, «Symbolisme et transcendance», in Jacques-E. MÉnard (éd.), Le 
Symbole, Strasbourg, Faculté de Théologie Catholique, 1975, pp. 49-62. O autor propõe 
este esquema distância-proximidade ao nível biológico, psicológico e metafísico. Recordemos 
que esta era já a lição aristotélica, no De Interpretatione, I, 16 a 4-5, mas para a linguagem. 
Ao afirmar que os sons () eram símbolos dos estados de alma ( 
) e as palavras escritas símbolos das palavras emitidas pela voz, Aristóteles 
coloca toda a linguagem humana no espaço de uma distância e, portanto, de uma relação, o 
que a distingue da imediatez da semelhança () ou da pura presença silenciosa. Mais 
adiante se discutirá como esta questão se relaciona com a questão categorial, mormente com 
a natureza do .
375 No sentido para que aponta a tese de Gabriela CaStro, «Para uma tentativa de funda-
mentação da imaginação», in A Fenomenologia Hoje, pp. 413-421, em estreito diálogo com Jean 
Ladrière e Paul Ricoeur (cf. Gabriela CaStro, A imaginação em Paul Ricoeur, Lisboa, Instituto 
Piaget, 2002).
376 Michel henry, Paroles du Christ, p. 49: na «(…) relação interior de cada vivente com a 
Vida na qual vive».
377 Vida em comum, manifesta em cada vida. Michel henry, Paroles du Christ, p. 54: «A imanência 
absoluta da Vida em cada vivente [consiste] nas relações entre seres predestinados pela relação 
interior que cada um mantém com Deus.» (cf. Philippe Capelle, Phénoménologie et christianisme 
chez Michel Henry: les derniers écrits de Michel Henry en débat, Paris, Cerf, 2004).
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que simples variações sobre temas comuns, se epifaniza uma modalidade de 
ser originária e irredutível. É na dimensão simbólica que a universalidade 
de uma «natureza humana» e o carácter próprio, encarnado e particular de 
cada cultura, mais se enlaçam e sintetizam, o que é sem dúvida uma razão 
para a aprofundar.

Mas esta viragem para a simbólica não é exclusiva da antropologia. 
Aliás, Ernst Cassirer, que investigou amplamente muitos outros domínios 
do saber, considera mesmo que isso é o timbre de todo o pensamento con-
temporâneo, desde as ciências exactas às ditas ciências humanas, e às suas 
respectivas metodologias, ao deslocar a sua atenção da essência estável para a 
estrutura, da substância para a função — F(x)378 —, as quais, noutra ordem de 
fundamentação, encontram a sua expressão mais ampla e rica justamente nas 
simbólicas culturais mítico-religiosas e não tanto nas ciências exactas, onde 
os símbolos tendem a tornar-se unívocos379. Mas este juízo deve limitar-se a 
uma certa escala (média) de procedimento simbólico das ciências, pois não 
se pode ignorar que certas ciências de ponta actuais, v.g., a física teórica, 
operam quase em exclusivo com modelos de funções e de relações. A física 
actual, por exemplo, parece ter-se desinteressado dos problemas clássicos que 
as tradicionais noções de ‘substância’ e de ‘massa’ colocavam, preferindo a 

378 Cf. Ernst CaSSirer, Substance and function and Einstein’s theory of relativity, New York, Do-
ver 1953 [Substance et fonction. Éléments pour une théorie du concept, (trad. fra. de P. Caussat), 
Paris, Minuit, 1977], sobretudo Capítulos I, II, V, VII e VIII; id., Wesen und Wirkung des 
Symbolbegriffs, Darmstad, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1956 [Trois essais sur le sym-
bolique, trad. fra. de J. Carro, avec coll. J. Gaubert, Paris, Cerf, 1997]; id., Zur Einsteinschen 
Relativitätstheorie. Erkenntnistheoretische Betrachtungen (Text und Anmerkungen bearbeitet von 
Reinold Schmücker), Hamburg, Meiner, 2001 [La théorie de la relativité d’Einstein: éléments pour 
une théorie de la connaissance, (prés. et trad. fra. de J. Seidengart), Paris, Cerf, 2000] remetemos 
principalmente para o cap. «Le concept philosophique de vérité et la théorie de la relativité», 
pp. 67 e ss. Entreabrir-se-ia aqui uma porta de entrada para a já aludida lógica das relações de 
Charles Peirce e Bertrand Russell, porta que deliberadamente não quisemos transpor. Seja 
como for, recordemos que Peirce faz assentar toda a sua filosofia numa tríade exclusiva de 
categorias fundamentais — Firstness, Secondness, Thirdness — aplicáveis a todos os domínios 
do real. Cf. Charles Sanders peirCe, Reasoning and the Logic of Things, (ed. by Kenneth Laine 
Ketner), Cambridge / Massachusetts, Harvard University Press, 1992, pp. 149 e ss.
379 Onde, por exemplo, a cruz fica exclusivamente adstrita à operação de adição na matemá-
tica. Gilbert durand, «Univers du symbole», in Jacques E. MÉnard (éd.), Le Symbole..., 
p. 11: «(…) o “símbolo” da cruz, tão arquetípico, tal como aparece a despeito de todos os 
obstáculos na ornamentação das igrejas cristãs, arrisca-se a uma primeira particularização 
“histórica” e sentimental quando se especifica como Crucifixus, e enfim decai para o estado de 
sinal (no sentido em que os antropólogos o compreendem) de adição, absolutamente unívoco 
na linguagem matemática.» Para o aprofundamento do sentido cristão da cruz, cf. aa.vv., A 
Cruz, sinal da Redenção, Lisboa, Edições Didaskalia, 1986 (especialmente os artigos de José de 
Freitas Ferreira e de Carlos H. do C. Silva).



180 • O primado da relação

fecundidade heurística das noções de ‘energia’, ‘irradiação’, ‘campo’ e da já 
referida noção de ‘função’380, onde a própria ‘realidade material’, entendida 
como «vibração», parece corresponder a modelos reticulares, interconectivos, 
relacionais381 (se é que sob a aparência de uma mesma linguagem se não es-
conde uma equivocidade inultrapassável382). O processo remontaria a Galileu, 
ao preferir as «propriedades primárias» às «secundárias», o que significa que 
o privilégio por ele concedido à compreensão das relações, em detrimento 
das qualidades da física anterior (aristotélica), inicia o que alguns chamam 
o ‘declínio da substância’ que só a contemporânea física dos quanta cumpre 
de vez, parecendo coincidir aqui, afinal, com algumas milenares sabedorias 
da humanidade383.

380 Cf., para além do texto supra de Ernst Cassirer, Substance and function, o texto de Fritjof 
Capra, «Le Tao de la physique», in Science et conscience: deux lectures de l’univers, Colloque Inter-
national, Cordoue — 1er au 5 octobre 1979, Paris, Éditions Stock / France Culture, 1980, pp. 
43 e ss; 49; id., Le Tao de la physique, Paris, Tchou, 1979; Thierry delooz, Pour une ontologie de 
la relation. L’être et la relation (2 vols., dact.), Thèse de Doctorat d’État ès Lettres soutenue à 
l’Université de Paris-Sorbonne – Paris IV, au 11 mars 1994, sous la direction du Prof. Pierre 
Aubenque, pp. VIII e ss.
381 Como propõe o já referido texto de Brian Greene, The Elegant Universe: Superstrings, Hidden 
Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory, Vancouver, Vintage Books, 2000. Veja-se, por 
exemplo, o que diz o fenomenólogo Eugen Fink, «L’analyse intentionelle et le problème de la 
pensée spéculative», in Herman Leo Van breda (Éd.), Problèmes actuels de la phénoménologie, 
p. 71: «A metafísica ocidental pensa o ente como substância e como sujeito. Existe, pois, 
substância pelo puro fechamento-sobre-si-mesmo.» Mas para a fenomenologia «a substância 
aparece na pluralidade das suas propriedades e relações. Aparecer significa agora para um 
ente: manter relações com outros entes.»
382 Alguns, com bons argumentos, crêem que não. Thierry delooz, Pour une ontologie de la 
relation. L’être et la relation, vol. I, pp. 309-310: «Esta promoção relacional poderia ler-se a to-
dos os níveis — desde a Física das interacções à teologia das “relações subsistentes”, não que 
haja aí influência da teologia trinitária, mas muito simplesmente porque se o Relacional está 
no fundamento do ser não espanta que em todo o lado se “reencontre” em casa! Nós iríamos 
mesmo ao ponto de sustentar a realidade de uma analogia da relação — que num certo sentido 
se pode recomendar da doutrina agostiniana dos Vestigia Dei. Diga-se de passagem que nunca 
insistiremos demasiado na originalidade de Agostinho quando ele considera o mundo inteiro, 
muito particularmente a alma humana, como um conjunto de vestigia, quer dizer, de sinais e 
de traços evocando a Trindade.»
383 «Os budistas conceberam o objecto como acontecimento e não como uma coisa ou uma subs-
tância», afirma D. T. Suzuki, citado por Fritjof Capra, «Le Tao de la physique», in Science 
et conscience..., p. 49 (itálico nosso), referindo igualmente a este propósito outras sabedorias 
orientais e alguns actuais modelos físicos, muito sugestivos, v.g., o bootstrap (p. 50), cuja 
retroacção entre saída e entrada sugere a ideia de pericorese. O conceito de «bootstrapping», 
aliás, deve-se ao Barão de Münchhausen — que afirmava ser impossível «pulling oneself up by 
the bootstraps» / «alguém levantar-se puxando pelos atacadores». Ao invés, afirmar «é possível 
alguém levantar-se puxando pelos atacadores» (bootstrapping), é uma tese utilizada hoje para 
compreensão de certos fenómenos da computação, ou processos holísticos na linguística, na  
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Se no plano científico, como diz Cassirer, este movimento operou uma 
espécie de redução do quadro categorial à quantidade e à relação, já no plano 
antropológico esta inflexão foi notória no privilégio concedido à obra humana, 
de modo particular à dimensão simbólica, e na metodologia fenomenológica à 
actividade constituinte da consciência384. Não é que se pretenda quebrar ou 
abandonar de vez toda a ideia de substrato, ficando apenas numa pura deveni-
ência processual, ou na pura alteridade, tão impensável quanto o seu contrá-
rio. Importaria distinguir aqui, talvez, entre uma «tradição substancial» e as 
«fixações substancialistas», cujos intuitos foram, muitas vezes, exteriormente 
determinados por finalidades ínvias. A abertura relacional não se dá pela 
destruição da identidade, mas pela compreensão da identidade como relação385. 
Esta situar-se-ia, assim, entre a mesmidade fixista e a alteridade evanescente. 
E se quisermos exemplificar com um domínio exemplar da obra humana, algo 
afastado do que nos ocupa, v.g., a literatura, a heteronímia literária poderia 
exemplificar muito bem este aspecto da identidade como relação. De acordo com 
Fernando Pessoa / Bernardo Soares, só a distância — e não a identificação 
nem a projecção — garante a possibilidade da metamorfose e o cumprimento 
do seu desejo de ser dois ao mesmo tempo (i.e., uma tríade: o mesmo ser um 
e outro) No entender de José Gil, Fernando Pessoa fundamentaria a hete-
ronímia no seguinte texto, extraordinariamente significativo quanto a este 
aspecto: «a pura identidade e a pura relação são a mesma coisa; isto é, que 
a Identidade é a mesma coisa que a Distinção»386. Só a existência de uma 
distinção interior possibilita a relação com outrem. Fernando Pessoa «funda a 
Identidade na Diferença (ou “Distinção”), identidade que não é um atributo 
da substância, mas da relação.» «Ao ser (pelo menos) dois, não sou um, no 
sentido de um eu unitário, e posso assim transformar-me em duas coisas dife-
rentes de mim: não se trata de desbalizar o meu espaço e o meu tempo, aqui 
e agora, para me projectar noutro lado; transformo-me, em mim, num outro 
radicalmente diferente, porque eu próprio não sou substância, mas relação». 
Deste modo, Pessoa colocaria a possibilidade de criação dependente de uma 

biologia, na electrónica e na estatística, âmbitos onde a noção assume matizes semânticos es-
pecíficos. A ideia comum é a de que a relação, em todos estes domínios, faz emergir sistemas 
complexos a partir unidades simples. 
384 Cf. Carlos MoruJão, «Edmund Husserl e Ernst Cassirer», in A Fenomenologia Hoje, pp. 
99-111, especialmente o capítulo «2) O conceito de função e o conceito de substância.», pp. 
104 e ss.
385 Cf. o sugestivo texto de Charles renouvier, «Doctrine des catégories de la relation», in 
Archives de Philosophie 36 (1973/2, avril-juin), pp. 177-207.
386 Cf. Fernando peSSoa, Textos filosóficos, I vol., Lisboa, Ática, 1968, pp. 36-38.
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transgressão lógica e psicológica, pois para haver diferença, multiplicidade, 
diversidade, será preciso poder ser dois ao mesmo tempo; e «para poder ser 
dois, é preciso produzir uma distância interna de si a si»387. Sublinhe-se que 
esta dramatização identificadora, heteronímica e polimorfa, sob a qual, de 
um modo geral, a época contemporânea inscreve o eu, magistralmente ence-
nada (?) em Pessoa/Persona, estava já antecipada na tradicional teodramática 
trinitária, no jogo recíproco das pessoas. É claro que na tese pessoana de que 
importa «multiplicar-se para se sentir» (Álvaro de Campos), «multiplicar-se 
para se aprofundar» (Bernardo Soares), há um eco da antiga tese gnóstica 
de que Deus cria para se conhecer nessa distância aberta pela criação, para 
se tornar naquilo que é. Todavia, apesar de a dramatização literária precisar de 
tempo (como nas gnoses, que imanentizam a Trindade no tempo), note-se 
que Pessoa quer ser dois ao mesmo tempo, e não sucessivamente, o que o coloca 
muito próximo da leitura relacional-ternária que acima se fez de Parméni-
des — onde agora () o mesmo é pensar e ser; onde, portanto, a distensão 
temporal não é necessária à relação — ou até da ortodoxia cristã. Assim, 
também, na leitura teodramática, a relação é anterior à criação, que assim 
é segunda; aquém da diferença Criador-criatura, Deus-mundo, a doutrina 
da Trindade afirma essa distância já no seio da mesma e eterna divindade. 
A eterna diferença relacional postulada pela pericorese trinitária é, deste 
modo, a condição de possibilidade arqui-transcendental de toda e qualquer 
relação na realidade. Em termos mais abruptos: se Deus fosse somente pen-
samento que se pensa a si mesmo, amor tautológico indiferente ao mundo que 
atrai sem saber, pensamento do pensamento como quer o livro  da Metafísica 
de Aristóteles, onde a figura perfeita é um círculo eterno388, não uma tríade 
em gente/pessoa, qualquer relação diria uma realidade desgarrada, em queda. 
De facto, só a Acção, a poiética dramática, supera as aporias do pensamento, 
sobretudo daquele que só se pensa a si próprio.

Também Michel Serres, num regime filosófico proclive do poético, ou 
vice-versa, expressa bem as dificuldades da relação que, no texto seguinte, 

387 José Gil, Fernando Pessoa ou a metafísica das sensações, Lisboa, Relógio D’Água, s.d., p.149- 
-151; cf. Carlos Silva, «Da experiência poética em Fernando Pessoa», e Arnaldo Saraiva, «O 
Romance Pessoa», in Fernando Pessoa. Retrato-Memória, Lisboa, Universidade Católica Portu-
guesa, 1989, pp. 54 e ss / pp. 97-108, respectv. Talvez seja interessante notar que, apesar da 
multiplicidade de máscaras com que Pessoa encena o excesso do seu drama (Bernardo Soares, 
Barão de Teive, ...), parece ter sido na trindade Álvaro de Campos / Ricardo Reis / Alberto 
Caeiro que a dramatização de certo modo se estabilizou.
388 Cf. Michel piClin, Les philosophies de la triade, Paris, Vrin, 1980. Este autor considera, aliás, 
que a universalidade «esquema ternário», face a outros esquemas nomeadamente o «henoló-
gico» ou o «binário», assume a força de «uma forma do entendimento».
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ele prefere chamar partilha: ou seja, ser o mesmo e o outro, ou ser si-mesmo- 
-como-um-outro, estar nessa faixa de cor branca, soma de todas as cores, que 
por isso não tem nem pode ter cor própria. Demos-lhe a palavra, porque a sua 
narrativa descreve, de forma ímpar, também a situação de quem investiga a 
relação trinitária: «A partilha [i.e., a relação], todavia, esconde uma subtileza. 
Ei-la: quando um navegador corajoso atravessa um rio largo ou um estreito 
ventoso, o itinerário da sua viagem divide-se em três partes. Enquanto tem 
à vista a margem da partida ou descortina a da chegada, habita ele ainda o 
ancoradouro de origem ou já a finalidade do seu desejo; por outras palavras, 
francês, aqui [389], ou japonês, em França. Ora lá bem no meio do percurso chega 
um momento, decisivo e patético, onde, a igual distância das duas margens, durante a 
passagem mais ou menos demorada, numa grande faixa neutra ou branca, ainda não 
está nem numa nem noutra  e torna-se, talvez, já uma e outra ao mesmo tempo[390]. 
Inquieto, suspenso, como que em equilíbrio no seu movimento, reconhece 
um espaço inexplorado, ausente em todos os mapas e que nunca navegador 
algum descreveu. (...) Este terreno neutro ou translúcido, esta brancura que 
todos experimentamos, às cegas, no nosso labor quotidiano, uma vez que todos 
devotamos as nossas vidas e as nossas boas vontades à partilha, às mensagens 
e às relações, como é possível que os etnólogos ou os antropólogos jamais 
tenham confiado aos seus livros havê-lo reconhecido ou atravessado, pelo 
menos como propileus da sua iniciação?»391 Este trecho de Michel Serres, 
para lá da beleza literária que o autor lhe empresta, levanta um dos problemas 
centrais a um pensamento da relação, que é o de se manter na «faixa bran-

389 Michel Serres está a proferir a Conferência na Villa Kujoyama, em Kyoto.
390 Cf. Leonardo CoiMbra, A Alegria, a Dor e a Graça, in Obras..., p. 598: «Quem pudera morar no 
ponto de convergência de todos os caminhos, nos focos de todos os raios de luz, de som e de simpatia, 
que penetram, de oculto frémito, a amplidão do Espaço!»
391 Michel SerreS, Pour célébrer l’échange…, pp.19-23 (itálico nosso). Neste «lugar», onde as 
leis lógicas fracassam, a ‘trindade’, ao nível de uma hermenêutica da linguagem religiosa, só 
poderia surgir como «conceito limite» ou uma espécie de «expressão-enigma». Para Agostinho, 
numa expressão que é espantosamente certeira, enigma quer dizer «não ver o que não pode-
mos deixar de ver» (De Trinitate, XV, ix, 16: «Et hoc est grandius aenigma ut non uideamus 
quod non uidere non possumus.»), ou seja, o que «entrevemos». Haverá naquele entremeio, 
como sugere Michel Serres, a remissão para uma «aritmética» ou «geometria primordial», 
que as três dimensões euclidianas (altura, largura, profundidade) ainda exprimem, da qual 
tivéssemos perdido a memória, mas que ainda podemos rememorar? Cf. o sugestivo texto de 
Michel SerreS, Les origines de la géométrie, Paris, Flammarion, 1993, p. 10 e ss [As origens da 
geometria, Lisboa, Terramar, 1997, pp. 14 e ss]. Sublinhe-se, porém, que na confissão trinitá-
ria não se trata de um problema de lógica ou de aritmética, mas de uma questão ontológica. 
Walter kaSPer, Le Dieu des chrétiens, pp. 346-349; v.g., p. 339: «Nos números um e três, e na sua 
relação recíproca, articulam-se problemas fundamentais muito antigos da compreensão da realidade e da 
compreensão de si, da humanidade.» (itálico do autor)
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ca» que escapa aos princípios lógicos e categoriais com que habitualmente 
nos referimos às coisas. Tal dificuldade de estar-no-meio estava já presente 
nas aporias de Zenão de Eleia, onde um pensamento atomizante ou se via 
obrigado a regredir no infinitamente divisível ao meio, onde cada totalidade 
reenviava sucessivamente para uma anterior, ou então a parar em ‘totalida-
des discretas’, mas que jamais lhe permitiam dar a razão do movimento: em 
suma, um pensamento que dividia, e nem sequer reinava, incapaz que era 
de conceber a realidade como um acto relacional392. À busca de um princípio 
responde um desejo de encontrar ‘algo’, uma ‘identidade’, uma ‘substância’, 
etc. Também Agostinho, apesar do anelo de unidade, denuncia a seu modo 
esta ilusão do pensamento — e sobretudo da acção — identitário e fixista: 
«Onde disseres “basta!” aí morreste»393. É esse olhar fixo, interesseiro, mortí-
fero que a Medusa simboliza. E o problema é precisamente como recuperar o 
 / espanto de um olhar que não cinda nem fixe, mas que só ‘esteja’, que 
seja pura estância, que discrimine para unir? Ainda será possível esse olhar? 
Não deverá ser esse precisamente o olhar simbólico? Como se sabe, pela 
lição da filosofia eleática, não é fácil tratar o que está em movimento. Algo 
de fugidio, como o egípcio Proteu, parece dançar à nossa frente, sempre a 
seduzir-nos e a escapar-nos. E precisamente por isso é que uma investigação 
sobre a relação (que S. Breton chama «réalité fuyante»), sobretudo se pretende 
interrogar-se sobre a dimensão ontológica da pericorese trinitária, tem ela 
mesma de se constituir pericoreticamente se quiser respeitar e pressentir algo 
do movimento que perscruta.

Assim, quase bailando394, aproximemo-nos mais das simbólicas relacionais 
e deixemos os exemplos da heteronímia literária pessoana, ou o das «viagens» 

392 Cf. Henri berGSon, Essai sur les données immédiates de la conscience (1888), Paris, PUF 1970, 
p. 91: «(...) a verdade é que cada um dos passos de Aquiles é um acto simples, indivisível, e 
que depois de um dado número de actos Aquiles terá passado a tartaruga. A ilusão dos eleatas 
decorre do facto de eles identificarem esta série de actos indivisíveis e sui generis com o espaço 
homogéneo que os sustém. (...) Porque é que Aquiles ultrapassa a tartaruga? Porque cada um 
dos seus passos e cada um dos passos da tartaruga são indivisíveis enquanto movimentos, e 
grandezas diferentes enquanto espaços (...).»
393 Sermones, 169, 18: «Semper tibi displiceat quod es, si uis peruenire ad id quod nondum es. 
Nam ubi tibi placuisti, ibi remansisti. Si autem dixeris, sufficit, et peristi: semper adde, semper 
ambula, semper profice (...).»
394 Cf. Michel SerreS, La légende des anges, pp. 107-109, sobre a dança e o bailarino como 
mediadores universais e lugares privilegiados da relação, entre outros exemplos dados e igual-
mente notáveis. Já acima sublinhámos como a metáfora do «baile» diz de modo tão belo e 
preciso a communio divina (pericorese); cf. Jean-Louis ChrÉtien, «Plotin en mouvement», 
pp. 243-258.
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de Michel Serres, ou outros bem significativos que poderíamos aduzir395. 
Num excelente ensaio sobre o símbolo, intitulado Le noeud symbolique, Yves 
Labbé retoma criticamente a tese de Ernst Cassirer — de que o homem é 
um animal symbolicum396 —, e procura reflectir sobre as suas implicações 
na ética, nas ciências da religião e, sobretudo, na ontologia397 e na teologia, 
mormente na importância que essa viragem tem quanto às concepções 
que o homem faz de Deus. «Cifrar a transcendência» — tal é a vocação 
mais própria da simbólica. «Compreender a nossa implicação no símbolo 
seria compreender a nossa situação na vida, e vice-versa. Portanto, um 
pensamento sobre o símbolo só pode ser, ao mesmo tempo, um pensamento 
a partir do símbolo, aberto à presença do homem no cosmos, ao outro,  
a si mesmo, e até mesmo ao divino.»

 Nesta perspectiva apresenta ele o símbolo como um nó, carreando para 
este símbolo do símbolo — sentido do sentido — toda a importância que a esfinge 
ou a encruzilhada assumem nas hodologias primordiais. Assim, em seu enten-
der, «o símbolo definirá verdadeiramente um nó antropológico, inclusive o 
nó antropológico.»398 Porque o símbolo tem a capacidade de abrir um acesso 
ao aparentemente inacessível e de oferecer uma «presença à ausência»399. 
Pode então dizer-se que se o símbolo «é uma forma significante cujo sentido 
se encontra diferido, adiado, transferido», bendita não-imediatez, porque 
entretanto, como diz Bachelard, a matéria vai «ganhando asas e olhos», i.e., 

395 Recordemos, v.g., os versos célebres de Charles baudelaire, «Correspondance», in Les 
Fleurs du Mal, Paris, Garnier, 1961, p. 13: «La nature est un temple où des vivants pilliers / 
Laissent parfois sortir de confuses paroles; / L’homme y passe à travers des forêts de symboles 
/ Qui l’observent avec des regards familiers / (...).»
396  Ernst CaSSirer, An essay on man..., p. 26: «Reason is a very inadequate term with which to 
comprehend the forms of man’s cultural life in all theirs richeness and variety. But all these 
forms are symbolic forms. Hence, instead of defining man as an animal rationale, we should 
define him as an animal symbolicum.» / «Razão é um termo inadequado para incluir as formas 
da vida cultural do homem em toda a sua riqueza e variedade. Mas todas estas formas são 
simbólicas. Por isso, em vez de definir o homem como animal rationale, devemos defini-lo como 
animal symbolicum.» [Ensaio sobre o homem, p. 33]
397 Yves labbÉ, «Le sacré et l’alliance. Catégories du religieux», in Penser la religion. Recherches en 
philosophie de la religion, Paris, Beauchesne, 1991, p. 226: «(...) tentaremos seguir a emergência 
de uma simbólica religiosa na encruzilhada da ontologia e da ética, sob o duplo impulso de 
uma manifestação e de uma comunicação.»
398 Yves labbÉ, Le noeud symbolique, Paris, Desclée de Brouwer, 1998, p. 8. Sobre a simbólica 
do nó cf. Mircea eliade, Images et symboles. Essais sur le symbolisme magico-religieux, Paris, 
Gallimard, 1952, pp. 120-163: «Le “dieu lieur”…» [Imagens e símbolos (Prefácio do autor), 
trad. port. de M. A. O. Soares, Lisboa, Arcádia, 1979; cf. capítulo III: «O “Deus ligador” e o 
simbolismo dos nós», pp. 91-123].
399 Cf. Paul tilliCh, La dimension oubliée, Paris, Desclée de Brouwer, 1969, pp. 83-84.
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vai assumindo sentidos abertos e plurais, diferenciando-se. Mas, também 
por isso, «o símbolo abandona o pensamento ao tormento» do possível e, 
porventura, do impossível400. É, pois, ao nível da dimensão simbólica que se 
cumpre efectivamente, enquanto tal, a função geral de mediação própria de 
todos os sistemas e actos significativos (linguagem, cultura, arte, ciência, re-
ligião, filosofia) assegurando a comunicação humana, mas abrindo-a a outras 
dimensões do real, infra ou supra-humanas, mesmo àquelas que jamais nela 
se podem acolher por inteiro, e nela tão-só se roçam ao de leve.

Diga-se, por outro lado, que o tormento do possível atinge particularmente 
a teologia401, não só a catafática, mas sobretudo a negativa, já porque vela pelos 
perigos que espreitam toda a figuração, já porque cônscia da importância de 
acolher positivamente a dimensão simbólica no seu seio, como uma espécie 
de silêncio vespertino e nocturno402. Significativamente, entre o pantónimo e 
o anónimo, é na tradição da teologia apofática que as simbólicas poliónimas do 
divino com maior exuberância se exprimem, porque se o Nome permanece 
escondido na treva luminosa, isso, ao invés de impedir, mais fomenta e permite 
que ele seja nomeado/negado por todos os nomes, visto que jamais algum o 
pode desvelar ou esgotar403.

400 Cf. Yves labbÉ, Le noeud symbolique, pp. 10.11; Gilbert durand, «El hombre religioso y sus 
símbolos» in Tratado de antropología de lo sagrado, (coord. Julien Ries), vol. I, Editorial Trotta, 
Madrid, 1995, pp. 84-85: «Dizia eu há vários anos: “O símbolo é, por conseguinte, uma re-
presentação que faz aparecer um sentido secreto: é a epifania de um mistério.” Precisarei agora 
mais, dizendo que o símbolo — tipo próprio de «pensamento indirecto» — remete para a ordem 
do esotérico, pois o que “aparece” (o que nele é “exotérico”) “recondu-lo” (tal é o sentido da 
palavra ta’wil, tão comentada por Henry Corbin) a um ser irremediavelmente “ausente” ou 
“impossível” de se conhecer directamente. Digamo-lo de outra forma: o símbolo pertence ao 
universo da parábola (dando ao prefixo deste termo toda a força que possui em grego: , 
pára = “que não alcança”.» (Remetemos para o artigo na íntegra, pp. 75-127, pois, em nosso 
entender, é um dos estudos recentes mais importantes sobre o símbolo).
401 Cf. Stanislas breton, Être, monde, imaginaire, Paris, Seuil, 1976; id., «Mythe et imaginaire 
en théologie chrétienne», in Le mythe et le symbole. De la connaissance…, pp. 169-199; Domini-
que dubarle, «Pratique du symbole et connaissance de Dieu», in Le mythe et le symbole. De la 
connaissance…, pp. 201-248.
402 Manuel Barbosa da Costa freitaS, «S. João da Cruz e o simbolismo religioso da noite 
escura», in Nova Renascença 11 (1991), p. 280: «Todo o símbolo emerge da profundidade 
insondável do homem aureolado de silêncio original, do silêncio da criatura que sabe que 
por si só nada começa e nada esgota. Experiência viva de perpétuo inacabamento, função de 
abertura ontológica, o silêncio impõe-se como lugar privilegiado onde murmuram vozes de 
outros mundos e brilham luzes de outros astros.»
403 Cf. tal dialéctica catafática-apofática-mística nos tratados De Divinis nominibus, I, 6, et passsim; 
De mystica theologia; Vide também Antoine lÉon, Le langage symbolique chez Denys l’Aréopagite: 
une voie vers la connaissance de Dieu, Roma, Pontificium Athenaeum Sancta Crucis, Facultas 
Philosophiae, 1996.
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Toda a religião, a cristã em particular — ou pela sua relação com o sagrado, 
o invisível e intocável, ou graças à dupla natureza de Cristo — transporta 
em si uma inaudita propensão para a simbólica404. Mas o problema, antes de 
se concentrar na questão cristológica405, e mesmo trinitária, começa por ser 
o do lugar do símbolo no âmbito da existência humana enquanto tal; depois, 
no domínio da existência crente em particular, e, por fim, transforma-se na 
interrogação se e como o mesmo poderá ser acolhido pelo intellectus fidei. Nem 
sempre o lugar do símbolo na teologia foi pacífico. Pelo contrário, através 
das grandes sínteses medievais406 e escolásticas, o pensamento teológico 

404 Cf. J. vidal, «Symbole», in Paul poupard (dir.), Dictionnaire des religions, PUF, 1993, pp. 
1937-1942; Vincent holzer, Le Dieu Trinité..., p. 74: «A correlação ser-aparecer concebida em 
termos de revelação desdobra-se deste modo numa correlação igualmente original, ser-comuni-
cação. Esta ontologia da comunicação do ser como dom será hiperbolicamente recolhida numa 
economia do dom que incarna a figura abandonada do Filho, historicização e entrada original 
do amor trinitário, onde o ser ultimamente revela a sua gratuidade, a da graça sem razão. A 
revelação do ser enquanto prodigalizado permanece, para o olhar da revelação cristológica, 
ligado à decifração dos símbolos do mundo, percepção indirecta de uma plenitude, de uma 
beleza que não é mais do que o fulgor directo do fundo do ser.»
405 Cf. Roger Mehl, «Symbole et théologie», in Jacques-E. MÉnard (éd.), Le Symbole..., p. 4; 
id., La théologie protestante, Paris, PUF, 1966, pp. 10-11; Michel SerreS, La légende des anges, 
p. 143: «Filho de Deus e Filho do homem, Jesus, pela sua dupla natureza, entrelaça o género 
humano com a Trindade.» O estatuto da figuração da humanidade de Cristo, em relação 
com Deus, foi (e ainda é, conforme a referida polémica cristológica Balthasar – Rahner) um 
dos problemas mais complexos da cristologia, tendo estado na origem da polémica entre os 
iconódulos e os iconoclastas, no Oriente ortodoxo do século VIII. Mas a polémica remonta 
a estratos mais altos do cristianismo antigo, pois Eusébio de Cesareia, apoiando-se (erronea-
mente?) em Orígenes, tem uma carta à Imperatriz Constância Augusta onde nega qualquer 
valor teológico à representação de Cristo, bem na linha da veterotestamentária proibição da 
figuração de Deus (Ex 20, 4), mas directamente contra a Carta aos Colossenses, 1, 15, que diz 
que Cristo é ícone de Deus invisível: «eivkw.n tou/ qeou/ tou/ avora,tou / est imago Dei invisibilis» (cf. 
Jo 14, 9). Enfim, não é aqui o lugar para aprofundar esta difícil questão, mas tão-só para a 
mencionar. Recorde-se, no entanto, que Nicéforas afirmava: «quem recusa a imagem, nega 
a economia» (i.e., a Encarnação), pelo que o argumento mais importante dos iconódulos 
do Concílio de Niceia, em 787, bebia justamente na doutrina da Encarnação, definida pelo 
Concílio de Calcedónia (451), sistematizada por João Damasceno («todo o ícone manifesta 
e indica o segredo», Contra imaginum calumniatores orationes tres, III, 17, apud, Jean-Luc Ma-
rion, Dieu sans l’être, p. 29). Para ele, as imagens são não apenas «sermões silenciosos», «livros 
para os iletrados», «memoriais dos mistérios de Deus», mas sinais da santificação da matéria. 
Porque o invisível se tornou visível, este torna-se legitimamente via para o invisível. Assim, 
a igreja bizantina, com a catedral de Santa Sofia à cabeça, tornou-se ela própria um símbolo 
cósmico-teológico.
406 Mas uma grande «síntese» como o De Divisione naturae de João Escoto eriúGena é toda 
ela ainda simbólica.
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foi sujeito ao regime diurno do conceito e ao procedimento causal, lugares 
onde se demandavam razões para a existência de Deus, o fundamento do 
ser e a razão suficiente da existência dos entes, bem assim o esclarecimento 
possível das verdades de fé. Mesmo a analogia, decerto mais familiar de um 
procedimento simbólico, foi adstrita a esse regime. Segundo Yves Labbé, 
«São Tomás, aparentemente, até agravou a situação criada por Santo Agos-
tinho» no próprio domínio da teologia sacramental407: «colocando o sinal sob 
a jurisdição da causa e ligando a sacramentalidade à instrumentalidade da 
teologia, [São Tomás] deixa-se arrastar para o domínio da representação e, 
finalmente, para a dominação da produção.»408 Correlativamente, o projecto 
escolástico das Summas, pondo ao serviço da teologia a logica nova e a clareza 
das suas quaestiones, definitiones, etc., em vez de apelar para um saber simbólico, 
para uma inteligência alternativa e contemplativa do mysterium, deve antes 
comparar-se ao gothique flamboyant, então no seu auge, onde a exuberância 
flamejante dos pórticos, arcos, rendilhados, rosáceas, gárgulas, etc., na sua 
pletora triunfal, mais abafa do que simboliza a transcendência, mais diverte 
do que ilumina a inteligência, ao contrário da redundância simbólica que, 
numa paradoxal ontologia da repetição, procura preencher indefinidamente «a 
inadequação radical entre símbolo e simbolizado»409. O símbolo expressaria 
pois, em ausência, a terceira dimensão que o cumpriria e aniquilaria como 
símbolo, a relação que ele tenta indefinidamente preencher entre um aqui e 
um algures, entre um já e um ainda-não410.

A atitude dogmatizante, sobretudo na Igreja latina, ao contrário da tra-
dição grega, como que fecha o mysterium na moderação lógica e na concisão 
jurídica. Perde-se assim o sentido do ícone como janela aberta ao céu, ao 
inefável e ao absoluto411, tendendo-se a substitui-lo pela alegoria, uma espécie 
de «ilustração» sucedânea e subsidiária na pedagogia das verdades de fé.

Por isso, Yves Labbé não deixa de remeter para outras possibilidades no 
seio da própria teologia, de modo especial nos nossos dias, em virtude do 

407 Referir-se-á o autor ao De Doctrina christiana, e à oposição estabelecida entre res e verba?
408 Yves labbÉ, «Réceptions théologiques de la “postmodernité»,  p. 407.
409 Cf. Gilbert durand, L’imagination..., pp. 13-14; id., «El hombre religioso y sus símbolos», 
p. 85: «Esta inadequação constitutiva situa todo o símbolo — e toda a parábola, incluindo as 
evangélicas — num procedimento do discurso que já não é analiticamente demonstrativo, mas 
que se pretende persuasivo ou, pelo menos, “mostrativo”, intuitivo, mediante a “redundância” 
indefinida de diferentes “lições”, de diferentes facetas daquilo que Lévi-Strauss chama “sin-
cronia”. Por outras palavras, o símbolo é o elemento constitutivo do sermo mythicus.»
410 Cf. Michel SerreS, Pour célébrer l’échange, p. 19.
411 Cf. Jean-Luc Marion, La croisée du visible, pp. 41 e ss, passim; pp. 105-115.
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seu tournant herméneutique412. Interroga-se justamente se, apesar do privilégio 
daquela via directa, a história da teologia não esconderá «um interesse di-
ferente do de [apenas] oferecer ao pensamento o seu impensado metafísico. 
Ora, não apenas as teologias poderiam dar que pensar aos teólogos (...), 
mas, efectivamente [também] despertaram as filosofias, do mesmo modo que 
o paradigma trinitário de relação. A relação entre filosofia e teologia foi de 
interdependência, em figuras seguramente diversas, irredutíveis, contudo, 
à única resolução onto-teológica da inteligência da fé. (...) Quanto mais a 
hermenêutica se constituiu em meio [milieu] da linguagem tanto mais ela 
libertou as suas implicações ontológicas»413 — o que não pode deixar de 
ter profundas repercussões também ao nível das representações trinitárias 
de Deus414; as variações do imaginário repercutem-se de forma imediata na 
simbólica com que nos referimos ao divino, visto que o símbolo é sempre 
«o nomen de um numen»415. A este propósito, e não obstante o seu sabor fun-
dacionista, Gordon Kaufman tem uma afirmação emblemática: «na cultura 
ocidental, Deus é o símbolo que tem a mais profunda significação e o maior 
poder de legitimação e fundamentação. (...) é o símbolo mais eloquente e 
mais apto para ordenar e orientar a vida.»416 Um exemplo elucidativo desta 
revalorização simbólica na teologia — para lá do seu enquadramento tradi-
cional nos sacramentos —surgiu, por exemplo, na chamada escola teológica 
de Milão que prossegue, a seu modo, a linha da estético-fenomenológica de 
Hans Urs von Balthasar, a qual, partindo da cristologia, se orienta para a 
«teodramática» trinitária, referindo-se mesmo ao Verbo como «abraço do Pai 
à história» e «evidência simbólica» na qual se dá uma interpelação absoluta, 
com alcance transcendente. Em Cristo a analogia entis assumiria a sua máxima 

412 Cf. Claude GeffrÉ, Croire et interpréter. Le tournant herméneutique de la théologie, Paris, Cerf, 
2001.
413 Yves labbÉ, «Réceptions théologiques de la “postmodernité”. À propos de deux livres de 
G. Lafont et L.-M. Chauvet», in Revue de Sciences Philosophiques et Théologiques 72 (1988), p. 410; 
cf. Ghislain lafont, Dieu, le temps et l’être, pp. 309 e ss; Claude bruaire, Le droit de Dieu, Paris, 
Aubier, 1974, p. 73: «O filósofo está no seu direito, quando assume um dogma como revelador e 
não como revelado, de aproveitar aquilo que ele dá que pensar, de aproveitar a sua suscitação.» 
E acrescenta Thierry delooz, Pour une ontologie de la relation. L’être et la relation, vol. I, p. 278: 
«Se se admite [com Claude Bruaire] que existem “suscitações cristãs da filosofia”, é claro que 
a Trindade é o lugar metafísico ou ontológico por excelência de tais “suscitações”.»
414  Cf. Bruno forte, Trinità come storia: saggio sul Dio Cristiano, Milão, Edizioni Paoline, 1988 
[Trinité comme histoire, Montrougue, Nouvelle Cité, 1989].
415 Andrés ortiz-oSÉS, «A simbólica religiosa», in José GóMez Caffarena (Ed.), Religión, 
Madrid, Trotta, 1993, p. 139.
416 La question de Dieu aujourd’hui, Paris, Cerf, 1975, pp. 121.125 (Capítulo V, pp. 111-148: 
«Dieu comme symbole»).
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expressão e, esgotando-se, abrir-se-ia à analogia fidei. Deste modo, a partir 
dessa simbólica crística, alargada em extensão e compreensão, seria possível 
integrar positivamente todas as outras mediações simbólicas que articulam os 
chamados domínios natural e sobrenatural, reduzindo assim a possibilidade 
fideísta a que, supostamente, a hermenêutica espiritual de Balthasar e o seu 
modelo «místico-imediatista» davam o flanco417. Seja como for, a importância 
da dimensão simbólica para a teologia fora já realçada há muito, por exemplo, 
pelas investigações históricas de Jean Daniélou sobre o cristianismo primi-
tivo e as suas relações com o judaísmo e o helenismo. A novidade desta nova 
abordagem residiria no facto de se não limitar ao reconhecimento histórico, 
mas trazer o símbolo para dentro mesmo do pensamento teológico.

É nesta linha que Stanislas Breton, num texto que muito nos deu que pen-
sar, recupera positivamente a dimensão imaginal adentro mesmo da teologia, 
afirmando que «o exercício do imaginário não é (...) um privilégio pagão. 
O politeísmo, é verdade, favorecia uma fusão que a tradição iconoclasta do 
judaísmo vigiava de perto, mas que não podia eliminar. Aqui e ali, através 
de empréstimos ou, mais profundamente, por causa das grandes imagens 
reguladoras e dos esquemas (tal como o esquema trinitário)»418, verificam-
se reais convergências que não devem ser contrapostas, mas coordenadas.  
A questão pode reformular-se sinteticamente na interrogação de Jean Ladriè-
re: «existe intervenção de uma função simbólica no discurso teológico?»419 Sem 
deixar de reconhecer que a linguagem conceptual da teologia tende a reduzir 
a componente simbólica, conclui que isso não é um impedimento necessário e 
fatal; de facto, os conceitos com que a teologia se refere a Deus analogam-se 
aos dois níveis de significação que estruturam todo o símbolo enquanto tal, 
i.e., onde uma significação primeira funciona como uma espécie de «rampa 
de lançamento»420 para o que, no conceito, escapa ao conceito. E citando as 

417 Cf. João duque, Homo credens..., p. 227. A observação sobre o pretenso fideísmo deve ser 
cautelosa. Afirma Manuel Barbosa da Costa freitaS, «Balthasar (Hans Urs von)», in Logos. 
Enciclopédia..., vol. V, col. 754, que «(...) von Balthasar preocupa-se em demonstrar que o 
elemento peculiar da sua reflexão teológica se inscreve no património ontológico da filosofia 
clássica. (...) Esta base ontológica elementar será depois alargada mediante a reflexão sobre 
os transcendentais (beleza, bondade e verdade), por um lado, e, por outro, sobre a relação 
antropológico-existencial eu-tu.»
418 Stanislas breton., «Mythe et imaginaire en théologie chrétienne», in Le mythe et le symbole. 
De la connaissance…, p. 189.
419 «Le discours théologique et le symbole», in Jacques-E. MÉnard (éd.), Le Symbole..., p. 119.
420 Paul riCoeur, Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II, p. 127, diz que a metáfora — a 
«viva», analogada ao símbolo por causa do «double sens», mas que pelo seu lado «langagier» 
se relaciona com o conceito — opera uma «transgressão categorial», uma «torção», uma «imperti-
nência semântica» que cria novidade. Por isso, só uma teoria do símbolo permite realizar, em tensão,  
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analogias do ser, de Maurice Blondel421, afirma que elas «se fundam mais numa 
estimulação interior, numa intenção assimiladora (intentio ad assimilationem), 
do que em semelhanças nocionais (similitudines)»422. Pode assim concluir 
que, se o discurso, na sua dimensão semântica, funciona de acordo com o 
modelo do símbolo, então «isto implica que as significações por ele veiculadas 
não podem ser consideradas como figuras com contornos fechados, mas, ao 
contrário, se devem encarar como vectores de sentido que conduzem o espírito 
numa certa direcção, abrindo assim ao esforço de compreensão um percurso 
que, parece, se deve qualificar de infinito. (...) O próprio discurso, e até o 
trajecto que ele instaura na ordem do conceito, é apenas um momento num 
encaminhamento que, através das obras e das palavras, visa infatigavelmente 
o que está para lá de todo o discurso e do qual todo esse discurso é apenas 
o longínquo, discreto e todavia sempre verídico anúncio.»423 Ainda que a 
pender para a teologia negativa, não restam dúvidas de que, no entender de 
Jean Ladrière, a teologia e a simbólica se coordenam e, por isso, não será 
preciso escolher de modo exclusivo «ou o símbolo ou o conceito», como 
pretendem alternadamente certos inimigos de ambos. «Se nenhum conceito 
esgota a exigência de “pensar mais” trazida pelo símbolo, tal significa tão-só 
que nenhuma categorização dada dá conta das potencialidades semânticas 
mantidas em suspenso no símbolo; mas só o trabalho do conceito pode tes-
temunhar este excesso de sentido.»424 Ou inversamente, só o símbolo desata 
o conceito, abrindo-o a ulteriores possibilidades de sentido. Aproveitando o 
domínio da arquitectura e da pintura, os conceitos podem simbolicamente 
assumir-se como linhas-de-fuga, sugerindo o que neles se não deixa fixar de 
uma vez por todas.

E talvez dessa forma, como várias vezes se assinalou, se possam encon-
trar congruências profundas entre o kerigma cristão e a análise filosófica das 
simbólicas do divino, mormente de Deus como Pai, valorização simbólica 
que, apesar das suas reservas e depois de integrar as críticas do ateísmo à 

uma teoria da metáfora (um bom estudo sobre esta teoria da tensão surge em Paul riCoeur, «Parole 
et symbole», in Jacques-E. MÉnard [éd.], Le Symbole..., pp. 142-161; cf. Manuel MaCeiraS, 
«Hermenêutica del simbolismo religioso», in Paideía 25 [1994], p. 68).
421 Cf. L’Être et les êtres. Essai d’ontologie concrète et intégrale, Paris, PUF, 1963, pp. 368 e ss.
422 Jean ladrière, «Le discours théologique et le symbole», p. 121. Cf. Manuel Barbosa da 
Costa freitaS, «O Ser e os seres, nas Confissões de Santo Agostinho», in Actas do Congresso 
Internacional. As Confissões de Santo Agostinho, pp. 527-551.
423 Jean ladrière, «Le discours théologique et le symbole», pp. 136-137.141 (itálico nosso).
424 Paul riCoeur, «Parole et symbole», p. 151
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figura teológica do Pai, Paul Ricoeur também acabará por aceitar425. Todavia, 
antes da possibilidade de reencontro positivo da simbólica com as simbólicas 
trinitárias, afirma este autor que «o momento histórico da filosofia do símbolo 
é o do esquecimento e também o da restauração.»426 Esquecimento e restau-
ração de quê? Esquecimento antes de mais das «hierofanias» como poderes 
de revelação de uma realidade outra, perda dos «sinais do Sagrado» e, mais 
grave ainda, nesse processo de esquecimento deu-se a «perda do próprio 
homem na sua pertença ao Sagrado». E «é o obscuro reconhecimento deste 
esquecimento que nos move e nos aguilhoa em ordem a restaurar uma lin-
guagem integral.» E se Ricoeur teme a expressão «ontologia simbólica» por 
causa do seu pretenso imediatismo — ainda que não recuse alcance ontológico 
aos símbolos427 — e, por conseguinte, prefere a via longa da hermenêutica 
histórico-cultural, não é menos verdade que, no fim desse percurso não é 
ilegítima, bem pelo contrário, a remissão para um outro plano de realidade: 
uma espécie de «linguagem integral»428, um «dizer originário» para o qual 
a simbólica aponta e que, recorde-se, no dizer de Michel Henry429, seria a 
Vida trinitária na sua Arqui-revelação originária. Assim, no espaço-relação 
dessa linguagem, a simbólica trinitária como que desabrocha em todo o 

425 «Religion, athéisme, foi», in Le conflit des interprétations…, p. 457: «Assim [i.e., que o amor 
encontre em si mesmo a sua recompensa e a sua consolação] se desenha uma certa congruência 
entre esta análise filosófica e uma interpretação do kerigma que seria simultaneamente fiel às 
origens da fé judeo-cristã e apropriada ao nosso tempo. A fé bíblica representa Deus, o Deus 
dos Profetas e o Deus da Trindade cristã, como um pai; o ateísmo ensina-nos a renunciar à 
imagem do pai. Ultrapassada como ídolo, a imagem do pai pode recuperar-se como símbolo. 
Este símbolo seria uma parábola do fundamento do amor; seria a contrapartida, numa teologia 
do amor, da progressão que nos conduziu da simples resignação a uma vida poética. (...) É 
preciso que um ídolo morra para que comece a falar um símbolo do ser.» [cf. Manuel Barbosa 
da Costa freitaS, «Fé e ateísmo no mundo contemporâneo», in Estudos Teológicos (Actas da 
Semana VII Portuguesa de Teologia), Coimbra, 1971, pp. 3-13; id., «O Fenómeno da Emancipação 
e Libertação no Século XX», in Itinerarium 25 (1979) pp. 323-333].
426 Paul riCoeur, «Herméneutique des symboles et réflexion philosophique (I)», p. 284
427 Cf. Paul riCoeur, «Herméneutique des symboles et réflexion philosophique (II)», p. 315; 
id., «L’Attestation: entre phénoménologie et ontologie», pp. 395 e ss.
428 Que, sem a radicalidade de Michel Henry, Paul riCoeur, «Herméneutique des symboles 
et réflexion philosophique (II)», p. 315, também reconhece no Prólogo de João: «Elle [a fe-
nomenologia da religião] proclame que le langage est moins parlé par les hommes qu’il n’est 
parlé qu’aux hommes, que les hommes sont nés au sein du langage, au milieu de la lumière 
du Logos “qui éclaire tout homme venant au monde”.»
429 Paul riCoeur, La critique et la conviction…, p. 262, admite a pertinência do pensamento de 
Michel Henry a propósito da importância da afectividade, mas compreensivelmente não se 
pronuncia, como o autor da Essência da Manifestação, sobre a fenomenologia da Vida íntima 
de Deus.
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seu sentido430: o Verbo é o dizer do Pai desde toda a eternidade, no vínculo 
amoroso que ambos estreita.

Com efeito, é correlativamente ao nível da doação originária que a lingua-
gem simbólica alcança maior densidade, afirma Ricoeur. «“O símbolo dá que 
pensar”: esta máxima que me encanta diz duas coisas; o símbolo dá; não ponho 
o sentido, é ele que dá o sentido. Mas o que ele dá é que “pensar”, acerca de 
quê pensar. A partir da doação, a posição; a máxima sugere ao mesmo tempo 
que tudo já foi dito em enigma e, todavia, que é preciso sempre começar e 
recomeçar na dimensão do pensar.»431 Deste modo, para o filósofo que filosofa 
para não cair no fideísmo, «a tarefa da filosofia» deverá ser hoje a de pensar a 
partir da dimensão simbólica. «A minha convicção, afirma Ricoeur, é que 
importa pensar não por detrás dos símbolos, mas a partir dos símbolos e segundo 
os símbolos, [a minha convicção é a de que] a sua substância é indestrutível, 
que eles constituem o fundo revelador da palavra que habita entre os homens. 
Em suma: o símbolo dá que pensar.»432 É isso que nos pode livrar de todos os 
tipos de devaneio estéril e fideísta. Neste âmbito Ricoeur afirma, muitas vezes, 
que a filosofia só se compreende num diálogo muito profundo com as suas 
fontes não-filosóficas, míticas, religiosas, literárias, jurídicas, etc., pelo que 
a hermenêutica é uma escuta dos símbolos e uma atenção às possibilidades 
de sentido que eles transportam e que, benevolamente, entregam à filosofia 
na sua procura do princípio: «o discurso das filosofias é (...) a continuação 
hermenêutica dos enigmas que o precedem, envolvem e alimentam.»433 As-
sim, em última instância, o que permite sustentar que uma obra é filosófica 
não é, necessariamente, a presença dos textos que a tradição apresenta como 
filosóficos. Quer isto dizer que a partir de um mesmo texto — seja ele qual 
for, v.g., o De Trinitate — se podem realizar múltiplas interpretações — fi-
losóficas, linguísticas, psicológicas, religiosas, etc., de acordo com o escopo 
em vista, as metodologias usadas e as interrogações que se põem ao texto. 
Deste modo, o que permitiria conceber a distinção e a relação entre a filosofia 
e a teologia ou a religião seria a forma de abordar os problemas, o ponto de 
vista assumido ou o questionamento proposto aos aspectos essenciais, e não 
a diferença material de texto. Este assume-se assim como grandeza aberta, 
simbólica. E se é possível fazer de um mesmo texto interpretações religiosas, 

430 Cf. Raimon Panikkar, A Trindade. Uma experiência..., pp. 22 e ss. Em certo sentido, poderí-
amos dizer que, na pessoa de Jesus Cristo, Deus recusa ter «vida privada» (cf. José  Miguel 
peroSanz, Da Trindade à Encarnação. Comentário espiritual do Símbolo Atanasiano, Braga, Edições 
CAS, 1986).
431 Paul riCoeur, «Herméneutique des symboles et réflexion philosophique (I)», p. 284
432 Paul riCoeur, «Herméneutique des symboles et réflexion philosophique (I)», p. 295.
433 Cf. Paul riCoeur, «Herméneutique des symboles et réflexion philosophique (I)», p. 292
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filosóficas, teológicas, jurídicas, etc., é porque os problemas que ele levanta, 
antes de serem discretos e disciplinares, são humanos, constituindo um nó 
de sentido no qual podem comungar e potenciar-se as diferentes abordagens 
metodológicas. No caso dos mitos, por exemplo, afirma-se que «são narrativas 
tradicionais que contam os acontecimentos sobrevindos na origem dos tempos 
e que fornecem um apoio de linguagem às acções rituais. Diferentemente 
dos autores que pensam ser preciso distinguir filosofia e mitologia até acabar 
por as opor (por exemplo, saber pré-filosófico, ingénuo, filosófico, racional, 
“científico”), Ricoeur mostra que os mitos são particularmente reveladores 
para a filosofia em virtude de manifestarem uma função simbólica, uma manei-
ra de ligação entre o homem e o que ele considera como o seu Sagrado.»434  
O trilha assim um caminho que vai no sentido do , e por isso a 
colheita deste não pode ignorar aquele435.

Desta maneira, se a linguagem religiosa manifesta a exuberância do vivido 
e os dados imediatos da consciência religiosa, a linguagem filosófica procura 
introduzir nessa racionalidade peculiar novas formas de racionalidade, ten-
tando sublinhar as coerências, as possibilidades da linguagem conceptual, as 
finalidades, mas sem qualquer pretensão condutora ou reducionista436. «O 
filósofo adopta, por simpatia e em imaginação, as motivações e as intenções 
da consciência confessante; “não sente”, mas “ressente”, de um modo neutrali-
zado, o modo do «como se», o que foi vivido pela consciência confessante.»437 
Não é óbvio, porém, que esta distinção entre sentir e ressentir seja assim tão 
clara e distinta. Com feito, importa sublinhar que entre o vivido e o pensado 

434 Yvanka B. raynova «Entre la Régression et l’Eschatologie: Philosophie et Théologie...», 
pp. 65 e ss (itálico nosso). No entendimento do mito, a autora, tal como reconhecidamente 
o próprio P. Ricoeur, situam-se muito perto da fenomenologia da religião de Mircea Eliade (cf. 
Mircea eliade, Le mythe de l’éternel retour, Paris, Gallimard, 1969). 
435 Paul riCoeur, «Herméneutique de l’idée de Révélation», in La Révélation, pp-39-40: «A 
minha convicção mais profunda é que a linguagem poética é a única que nos restitui uma 
pertença a uma ordem de coisas que precede a nossa capacidade de opor estas coisas como 
objectos face a um sujeito.»
436 Cf. Joaquim Cerqueira GonçalveS, «A racionalidade religiosa», in O fenómeno religioso. 
Anais Universitários. Ciências Sociais e Humanas 6 (1995), Universidade da Beira Interior, pp. 
143-154.
437 Paul riCoeur, «Culpabilité, éthique et religion», in Le conflit des interprétations, p. 417; Joseph 
S. o’leary, «L’herméneutique théologique et ses effets philosophiques», p. 102: «Mesmo 
deixando-se levar por um movimento extático que lhe permite ultrapassar-se, o pensamento 
filosófico permanece senhor de si próprio. Se de si mesmo exige um sacrificium intellectus não 
é de modo nenhum para se subordinar à escuta obediente de uma palavra de revelação. Se o 
filósofo interpreta a Bíblia, não procede ex fide in fidem (Rm 1, 17), mas antes do símbolo ou 
do texto que dão que pensar para a apropriação reflexiva do seu sentido. Nem o começo nem 
o fim deste trajecto supõem um acto de fé.»
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não existe o abismo hiante que a filosofia seria chamada a colmatar. Não só 
porque a consciência confessante apresenta já uma racionalidade específica, 
não fechada, um dinamismo activo de unificação, diferenciação e universali-
zação438, mas também o próprio pensamento constitui uma fértil experiência. 
Ricoeur acolhe de boa vontade, por isso, a observação que lhe faz Lewis 
Mudge, segundo a qual ele «(...) tem razão em sugerir que uma filosofia 
dos limites (...) não exclui, antes exige, um tipo específico de símbolo cuja 
função seria ‘representar imaginativamente o limite para lá do qual a busca 
da plenitude do saber conceptual não pode ir’.»439

Ricoeur, como se sabe, está mais interessado na simbólica do mal do que 
noutras simbólicas: «os grandes símbolos respeitantes à natureza, à origem e 
ao fim do mal não são símbolos entre outros, mas símbolos privilegiados.»440 
Importa reiterar, todavia, que se aqueles, na figura da queda, da mancha, 
da culpabilidade, do pecado original, etc., são os mais arcaicos, e talvez por 
isso mais obsidiantes da consciência humana, não esgotam todavia o universo 
simbólico441. As experiências de fractura ou fracasso originários, que chegam 
à linguagem em mitos e símbolos, são a expressão da condição humana ferida 
que aí mesmo, nessa grandeza negativa, se refere ao seu contrário ou à sua 

438 Paul riCoeur, «Le statut de la Vorstellung dans la philosophie hégélienne de la religion», 
in Qu’est-ce Dieu?, Bruxelles, Facultés Saint-Louis, 1985, p. 206, apud GreiSCh Jean, «La mé-
tamorphose herméneutique…», p. 322: este processo é um «processo circular que, 1.º parte 
sem cessar do momento de imediatez da religião e aí retorna, quer chamemos este momento 
de experiência religiosa, advento da Palavra ou momento kerigmático; 2.º não cessa de gerar 
símbolos e interpretações desta imediatez no seio de uma comunidade confessante e intérprete; 
3.º não deixa de ter como alvo o pensamento conceptual, sem perder o seu enraizamento na 
imediatez inicial da religião nem nas formas mediadoras do pensamento figurativo.»
439 Paul riCoeur, L’herméneutique biblique..., p. 95.
440 Paul riCoeur, «Herméneutique des symboles et réflexion philosophique (II)», p. 327; Cf. 
La critique et la conviction. Entretien avec François Azouvi et Marc de Launay, Calman-Lévy, Hachette, 
1995, p. 47. Ora, se foi a problemática do mal e do pecado que, sob a inspiração agostiniana, 
conduziu Ricoeur à simbólica do mal (não deveria ele dizer antes diabólicas do mal?), não seria 
pensável que a problemática trinitária, por via de um pensar relacional, nos pudesse conduzir 
a uma simbólica do bem? A uma possessão diabólica não deveria corresponder, como seu contrário, 
uma possessão simbólica? Cf. Carlos Henrique do Carmo Silva, «Da natureza anfibológica do 
símbolo – A propósito do tema “Mito, Símbolo, Razão”», in Didaskalia 12 (1982/1), p. 62.
441 Paul riCoeur, «Herméneutique des symboles et réflexion philosophique (II)», p. 312: «A 
hermenêutica do mal surge como uma província particular no seio de uma interpretação geral 
do simbolismo religioso.»; cf. GreiSCh Jean, «La métamorphose herméneutique…», p. 325, 
passim. Aliás, a preferência de Ricoeur pela simbólica do mal não é de modo nenhum arbitrária, 
mas corresponde a uma exigência da sua própria reflexão sobre a vontade má iniciada na 
década de 50, com Le volontaire et l’involontaire. Com efeito, «para chegar à forma concreta da 
vontade má, tive de introduzir no círculo da reflexão o longo desvio pelos símbolos e mitos 
transmitidos pelas grandes culturas.»
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possibilidade. Assim, por detrás do mysterium iniquitatis que as simbólicas do 
mal exprimem e das equívocas tentativas para o explicar/superar (gnoses, teo-
diceias, racionalização, filosofia especulativa, desmitologização, ideologias do 
progresso, etc.) recorta-se uma esperança, cujo nome já é acolhido sem medo 
na filosofia: mysterium caritatis442. Cumprirá ver se este mysterium da tradição 
eclesial confessante, interpretado comunitariamente a partir das palavras e da 
acção de Jesus e proclamado doxologicamente como relação entre Pai, Filho 
e Espírito não poderá ser o símbolo da esperança que sobreleva o testemunho 
trinitário a outro nível de universalização e diferenciação443.

«O nome de Deus não acompanha simplesmente a odisseia ontológica 
e o êxodo ético do sentido. Ao invés, traz à linguagem um acontecimento e 
uma comunhão que invocam o testemunho do Único. (...) [O cristianismo] 
identifica-se com a religião do Verbo e do Espírito. Deus, O theos, só é Deus 
comunicado no Espírito e manifestado pelo Verbo incarnado (...). Se o cris-
tianismo deixa a sua razão, propriamente trinitária, prorrogar a diferença 
entre o religioso e o divino (...), entre a revelação e o seu mistério (...), não 
reconhecerá a confissão do Deus três vezes santo o mistério do Pai quer no 
esplendor do Verbo quer na personalização do Espírito?»444

Refaçamos brevemente o percurso até aqui realizado. Começámos por 
sublinhar a importância da dimensão simbólica na antropologia actual.  
E desde logo detectámos que um dos lugares naturais onde tal dimensão 
se manifesta é na teologia, nas simbólicas do divino, na filosofia das formas 
simbólicas, que aqui e ali vão deixando sinais de uma simbólica trinitária. 
Contudo, antes de prosseguirmos revelando a importância desta, e de vermos 
como tal simbólica está presente na exegese e na reflexão de Agostinho, em 

442 O amor-caritas/agapé cristão, mas também o amor-eros de Platão (Banquete, Fedro), foi um dos 
temas mais esquecidos da filosofia moderna. Todavia, pelo menos desde Vladimir Soloviev, 
P. A. Florenskij, Sergei Boulgakov, Maurice Blondel, Maurice Nédoncelle, Antonio Rosmi-
ni, e dos trabalhos recentes de Jean-Luc Marion, Olivier Boulnois, Michel Henry, Norris 
Clarke, Piero Coda, Luigi Sartori (v.g., Luigi Sartori, «Per una metafisica dell’amore», in 
Studia Patavina 50 (2003), pp. 25-46), a questão adquiriu dignidade ou «cidadania filosófica» 
conforme a expressão de Gianni vattiMo, em Credere di credere. A propósito do nosso tema, 
reportamo-nos ao conjunto de estudos, quase todos sobre a problemática trinitária em Agos-
tinho de Hipona, que utilizaremos na segunda parte da nossa investigação: Basil Studer, 
Mysterium Caritatis. Studien zur Exegese und Trinitätslehre in der Alten Kirche (Studia Anselmiana 
127), Roma, Pontificio Ateneo S. Anselmo, 1999.
443 Vai nesta linha a ideia de Trindade radical (além da imanente e económica) proposta por Raimon 
Panikkar, A Trindade. Uma experiência..., pp. 111-125. Esta é uma posição que o autor desenvolve 
em muitos outros dos seus escritos, que ele refere, mas que não consultámos.
444 Yves labbÉ, «Le sacré et l’alliance...», pp. 243.244; vide também, id., Essai sur le monothéisme 
trinitaire, Paris, Cerf, 1987.
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De Trinitate, parece-nos que devemos alargar e aprofundar um pouco mais 
esta redefinição e revalorização epistemológica do símbolo445, no âmbito do 
pensamento contemporâneo, procurando retirar daí virtualidades e conse-
quências directas para o nosso tema, isto é, encontrar um espaço de encontro 
entre o símbolo como expressão de mais sentido e como epifania de mais ser 
(como se verá adiante, a propósito do ícone). 

«Chassez le symbole... et il revient au galop»: eis o sugestivo título que dá o 
mote a um texto de psicologia incluído na obra Thérapies de l’âme. L’inflation 
du psycologisme446. De facto, mesmo aquém da questão teológica e dos pre-
tensos perigos das figurações da transcendência, o modelo de conhecimento 
dominante, no Ocidente, e que se veio reforçando em vagas periódicas desde 
há séculos, foi o da sistemática desvalorização do símbolo e da imaginação 
simbólica, esta tida como mestra do erro e da falsidade — «la folle du logis» do 
séc. XVII — e tido aquele como representação infantil, menor, inadequada 
ou mesmo perigosa, porque fora dos cânones lógicos, mentais e políticos 
vigentes, que impõem uma única gramática do pensar e querem, portanto, 
excluir tudo o que não entre nessa métrica447. E se é verdade que, pelo menos 

445 Gilbert durand, Mito, Símbolo e Mitodologia, Lisboa, Presença, 1982; id., «El hombre re-
ligioso y sus símbolos», pp. 86 e ss: «É necessário constatar que os conceitos de imaginário, 
símbolo e mito saem, por assim dizer, reabilitados, “normalizados” desta grande mudança 
epistemológica. E já adiantávamos, em 1960, que os processos científicos mais abstractos, longe 
de constituírem o modelo redutor de todas as ordens de verdade, não são mais que partes de 
estruturas imaginárias mais englobantes, como Gerard Holton (1978), físico da Universidade 
de Harvard, acaba de mostrar de forma brilhante no seu livro, L’Imaginaire scientifique (1973- 
-1978), onde se demonstra que a descoberta e o procedimento científico concreto são tributários 
dos temas imaginários determinantes (...). Mas todavia ainda há mais: nas teorias matemáticas, 
físicas e, inclusive, biológicas “avançadas”, como as de René Thom, Jean Charron ou Rupert 
Sheldrake, é necessário, se assim nos podemos expressar, um “coeficiente” de imaginário para a 
pertinência dos sistemas físico ou matemático. René Thom permite-nos dar assim uma definição 
mais acabada de símbolo e dos procedimentos simbólicos, que agora devemos integrar. Para René 
Thom, o “simbólico procede do conflito entre dois critérios de identidade.” Existem, com efeito, 
“duas maneiras radicalmente distintas de considerar a identidade de um ser...”: a “identidade de 
localização”, e a identidade não localizável, “semântica” (...). Podemos dizer que o processo simbó-
lico — reconhecido, enfim, pela ciência — é o modo da epifania de uma transcendência em sinais 
imanentes, “um telefonema do exterior”, como diria Olivier Costa de Beauregard.»
446 Anne alouiS (et alii), in Thérapies de l’Âme (dir. par Daniel Friedmann), Autrement, Série 
Mutations, n.º 43, 1982, pp. 188-192.
447 Cf. Carlos Henrique do Carmo Silva, «Da natureza anfibológica do símbolo...», pp. 45 e 
ss; p. 62, n.51: «Se o simbolismo não deve ser estudado racionalmente segundo as estratégias 
redutoras do positivismo dos modelos epistémicos, porque é inútil tal ‘ciência’, também não 
pode ser prosseguido por associacionismos delirantes, ‘induzidos por uma passividade hipnótica 
e acrítica, ou sugeridos pela revolta perante o ‘assignificativo’ dos mesmos. A correcta contem-
plação dos símbolos exige a humildade e o discernimento de uma peregrinação atenta, cônscia 
e sábia. Há necessidade de guia para tal roteiro e uma carta da vera imaginação activa.»
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em parte, o Agostinho anti-maniqueu tem neste processo a sua quota-parte 
de responsabilidade histórica, também é certo que Agostinho in actu exercito 
é um pensador essencialmente simbólico448. Bernard Goebel, referindo-se 
precisamente a De Trinitate, afirma que «esta obra-chave do pensamento 
medieval», bem longe de ser um tratado de dogmática, toda ela é um ensaio 
de «antropologia simbólica»449. Nós iremos mais longe, afirmando sem receio 
que ela é um ensaio de ontologia simbólica, relacional e pessoal.

Ora, o conhecimento simbólico — la co-naissance symbolique para utili-
zar o sugestivo jogo semântico de Gilbert Durand, na obra L’imagination 
symbolique450 —, ao contrário do conhecimento dogmático e conceptual, 
que privilegia a via directa da razão, surge triplamente perspectivado como 
pensamento indirecto, onde se procura figurar a transcendência em subtil 
dialéctica de presença-ausência, de modo a brotar daí uma compreensão epi-
fânica da realidade, ou melhor, a compreensão da realidade essencialmente 
como epifania451.

Todavia, as pedagogias dos saberes oficiais, no Ocidente, tornaram-se 
frontal ou subtilmente iconoclastas (particularmente a ciência moderna, 
de cunho galilaico e baconiano) e sempre procuraram opor aos três índices 
do conhecimento simbólico, de uma forma violenta e profundamente anti-

448 José Maria Silva roSa, «A conversão da imaginação, nas Confissões de Santo Agostinho», 
in M. C. Pacheco – J. F. Meirinhos (Éds.), Intellect et imagination dans la Philosophie Médiévale 
/ Intelelect and Imagination in Medieval Philosophy / Intelecto e Imaginação na Filosofia Medieval. 
Actes du XIe Congrès International de Philosophie Médiévale de la Société Internationale pour l’Étude de 
la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M.), Porto, du 26 au 31 août 2002, (Rencontres de Philosophie 
Médiévale, 11), Brepols Publishers, Turnhout, 2006, vol. II, pp. 783-797. vol. IV.
449 In Allain CaillÉ, Christian lazzeri, Michel Senellart (sous dir.), Histoire raisonnée de la 
philosophie…, p. 167. A citação completa é: «Inscrevendo-se na história da génese do sujeito, 
tal ética racional assenta na antropologia simbólica desenvolvida por Agostinho no seu De 
Trinitate; quanto a esta obra-chave do pensamento medieval, não se tratará de a considerar 
como um simples tratado de “dogmática”, mas antes como uma tentativa de fundação de uma 
teoria do conhecimento e de uma ética racional em que a teologia e a especulação filosófica 
se encontram.»
450 Paris, PUF, 1964. 
451 Manuel Barbosa da Costa freitaS, «Símbolo», in Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filo-
sofia, vol.4, Verbo, Lisboa, [1991], cols. 1132-1141: «Do grego  (+, lançar 
juntamente, amontoar, reunir, aproximar objectos e ideias), o termo símbolo designava, na 
origem, as duas metades em que se divida um objecto (de cerâmica, madeira ou metal), as 
quais, pela sua perfeita adaptação, permitiam mais tarde o reconhecimento prático dos res-
pectivos depositários (...); O símbolo comporta a ideia de separação e de reunião, evoca uma 
comunidade que se des fez, [e] que ele é precisamente chamado a refazer. (...) “Todo o símbolo 
é finalmente uma hierofania, uma manifestação da relação do homem com o sagrado”». Cf. Gilbert 
durand, «Les gnoses, structures…», p. 17.
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simbólica, três outros elementos em ordem à sua substituição. Gilbert Durand 
enumera-os assim: «à presença epifânica da transcendência as Igrejas irão 
opor dogmas e clericalismos (...); ao ‘pensamento indirecto’ os pragmatismos 
irão opor o pensamento directo, o ‘conceito’ [452] — quando não é ‘o preceito’ 
— e, finalmente, frente à imaginação compreensiva (...) a Ciência levantará 
longas sucessões de razões da explicação semiológica, assimilando estas 
últimas, aliás, às longas sucessões dos ‘factos’ da explicação positivista. (...) 
Estes famosos ‘três estados’ sucessivos do triunfo da explicação positivista são 
os três estados da extinção simbólica.»453 Mesmo nos domínios psicológico, 
sociológico, etnológico, etc., onde de facto se verificou uma grande valoriza-
ção do símbolo como componente cultural estruturante, aquele ficou quase 
adstrito a um mero valor funcional, simples operador de reconhecimento, 
de troca, de pertença, de identificação. Assim, apesar ou por causa do poder 
osmótico que ainda patenteia em muitas das «hierofanias» decadentes da 
actualidade, e que as Sociologias tomam por objecto de estudo454, o símbolo 
acaba por se esvaziar e esgotar nessa mesma operação455. Obviamente, depois 
dos trabalhos de Marcel Mauss e da escola sociológica francesa456, ninguém 
contesta que a abordagem sociológica do símbolo seja importante, e mesmo 
decisiva, para melhor compreender os modos de reconhecimento e de troca 

452 O conceito não seria apenas o outro do símbolo, mas na dimensão teológica ainda o outro ido-
látrico do ícone. Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, pp. 26 e ss. V.g., «Quando um pensamento 
filosófico enuncia sobre aquilo que então nomeia “Deus”, um conceito, este conceito funciona 
exactamente como um ídolo.» (cf. pp. 120-121 o primado apofático e simbólico da doutrina dos 
nomes divinos, no Pseudo-Dionísio, e a sua inversão pelo primado representação, da concepção 
objectiva e representativa do ens, e Deus como ipsum esse, em São Tomás).
453 Gilbert durand, L’imagination symbolique, pp. 21-22 [A Imaginação Simbólica, p. 15 e ss]; cf. 
id., Mito, Símbolo..., p. 20. Julien rieS, Le symbole et le symbolisme dans la vie de l’homo religiosus, 
Louvain-la-Neuve, Centre d’Histoire des Religions, 1982, p. 17.
454 Julien rieS, Le symbole et le symbolisme…, p. 133: «Encontra-se o mesmo erro [o da seculari-
zação] na intrusão da sociologia na liturgia e no culto, na medida em que esta sociologia tende 
a eliminar a verdadeira simbólica religiosa.» Referimo-nos aqui especialmente às simbólicas 
contemporâneas decadentes, pretensamente irreligiosas (Mircea Eliade demonstrou a sua 
estrutura essencialmente religiosa), que podem ir do futebol às raves.
455 Cf. v.g., Guy roCher, L’Action sociale, t. 1. Introduction à la sociologie générale, Paris, Seuil, 
1970 [Sociologia. A Acção Social, vol. I, Presença, Lisboa, s.d., p. 85]: «A aptidão para manejar 
o símbolo permitiu ao homem desenvolver infinitamente mais do que as restantes espécies 
animais a sua capacidade de invenção e, finalmente, o seu poder sobre o (...) mundo. Rela-
tivamente à acção social, os símbolos preenchem (...) a função de comunicação e a função 
de participação. Pela primeira, o simbolismo serve para a transmissão de mensagens entre 
dois sujeitos, ou uma pluralidade de sujeitos. Pela segunda, favorece ou apela o sentimento 
de pertença a grupos ou colectividades, serve também para exprimir modos de pertença ou, 
finalmente, concretizar certos caracteres da organização dos grupos.»
456 Cf. Marcel MauSS, Essai sur le don, Paris, PUF, 1950.
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simbólica entre grupos humanos; e que isso também pode permitir uma melhor 
compreensão do modo como, nas comunidades cristãs primitivas, se passou 
de formas simbólicas concretas desse reconhecimento (o peixe, o caminho, 
a vinha, etc.457, símbolos primários, no sentido que lhe dá Eric Voegelin), 
para a fixação progressiva de um símbolo noético secundário (o Credo), até 
ser definitivamente formulado na fé de Niceia, em 325, e no Symbolum cons-
tantinopolitano, em 381458. A verdade do símbolo escapa, porém, à abordagem 
sociológica459. Por isso, apesar desse iniludível papel social, interroga-se ainda 
Yves Labbé se «o símbolo poderá ser anulado na relação social instituída? Ou 
não se exigirá antes ser sempre relacionado com um possível advento de ser? 
(...) Convém reservar para o sagrado uma dimensão diferente da institucio-
nal, fazendo assim jus à inflexão ontológica familiar à obra de Eliade. (...) É 
preciso que a relação se forme numa alteridade que não pertence nem a um 
nem a outro [dos elementos sociais], e menos ainda se encerre no sistema de 
trocas. Ela [a aliança] empenha-se em reiterar o primado da relação sobre 
os seus próprios termos e sobre todo o sistema possível.»460

457 Presentes, v.g, já na Didaquê. Cf. Jean daniÉlou, Les symboles chrétiens primitifs, Seuil, Paris, 
1961; Pierre priGent, «Symbole et Nouveau Testament», in Jacques-E. MÉnard (éd.), Le 
Symbole, pp. 101-115.
458 Cf. Henri de lubaC, La foi chrétienne. Essai..., pp. 23-59.78 («Histoire d’une légende»). A 
formulação «Símbolo dos Apóstolos» aparece atestada pela primeira vez num Concílio de Milão, 
em 390 (aMbróSio, Epistula, 42, 5: «Credatur symbolo apostolorum, quod Ecclesia romana 
intemeratum semper custodit et servat.»), onde se dá a entender que a fórmula é mais antiga 
— forma antiquissima, ancestral do Symbolum romano. No séc. II, as fórmulas mais atestadas 
eram «regra de fé», «regra de verdade», «regra imutável», etc. Seja como for, a fórmula do 
Credo como Symbolum é anterior a Agostinho e este, tendo-o intimamente ruminado, comenta-o 
mostrando uma inteligência simbólica do mesmo. V.g., Sermones, 213, 2: «Symbolum est ergo 
breuiter conplexa regula fidei, ut mentem instruat, nec oneret memoriam; paucis uerbis dicatur, 
unde multum adquiratur. Symbolum ergo dicitur, in quo se agnoscant christiani: hoc est quod pri-
mum uobis breuiter pronuntiabo. Deinde, quantum dominus donare dignatus fuerit, aperiam 
uobis; ut quod tenere uos uolo, et intellegere ualeatis. Hoc est symbolum. Et post symbolum: 
non est multum, et multum est; non opus est ut uerba numeretis, sed appendatis.» (itálico nosso; 
cf. ainda Sermones 59, 1; 215, 2).
459 Esta é uma das afirmações mais recorrentes, v.g., nos textos de Julien Ries. Cf. para além 
do já citado texto: Julien rieS (et alii), Tratado de antropología de lo sagrado, Editorial Trotta, 
Madrid, 1995; id., L’expression du sacré dans les grandes religions, I-III, HIRE, Louvain-la-Neuve, 
1978-1986; id., et als, (éds.), Le mythe, son langage et son message, HIRE, Louvain-la-Neuve, 
1983.
460 Yves labbÉ, «Le sacré et l’alliance…, pp. 224.237-238. Para a uma discussão da problemá-
tica do primado da relação sobre os termos, cf. Francis JaCqueS, Différence et Subjectivité, pp. 
141 e ss, passim, capítulo intitulado «Primum relationis». V.g., pp. 150.154: «A relação é um 
acontecimento ontológico, de resto capaz de dotar os seus termos de ser.»
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Esta proposta de recondução da simbólica a uma ontologia relacional  
como veremos mais adiante, visa recuperar o símbolo das reduções e ane-
xações, mormente as que o crucificam exclusivamente nas suas funções de 
integração e coesão social, cultural, ritual e quejandas. Nesse sentido, pode 
dizer-se que «(...) apesar da ofensiva de uma civilização inteira, o símbolo 
está de boa saúde e (...) a própria abordagem do pensamento ocidental con-
temporâneo deve, de boa ou má vontade [461], sob pena de alienação, encarar 
(...) o ‘facto’ simbólico»462. De facto, não era possível recalcar ad aeternum 
essas estruturas antropológicas do imaginário463, porque pertencem à tessitura 
íntima da nossa vida espiritual: pode-se camuflá-las, desfigurá-las, degradá- 
-las, mas jamais aniquilá-las464. Assim, depois de séculos em que o pensamento 
simbólico foi desvalorizado como uma representação sem valor, perante a 
clareza, a evidência e a força demonstrativa das representações conceptuais, 
o séc. XIX, com a «imaginação genial» do idealismo ou o «pressentimento» 

461 Talvez se devesse falar, a este respeito, de uma «patologia civilizacional», pois sabemos 
que certas psicopatologias, como a esquizofrenia, são também processos de perda da função 
simbólica e de incapacidade de transfigurar narrativamente a memória pessoal e colectiva (cf. 
Gilbert durand, Mito, Símbolo..., p. 84; Olivier abel [dir.], Le pardon: briser la dette et l’oubli, 
Paris, Seuil, 1998; Paul riCoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000).
462 Gilbert durand, L’imagination symbolique, p. 18 [A Imaginação Simbólica, p. 16]; Stanislas 
breton, «Mythe et imaginaire en théologie chrétienne», in Le mythe et le symbole. De la connais-
sance…, p. 196: «A história, dita eclesiástica, esquece demasiadas vezes, em benefício de um 
positivismo erudito, este gérmen me-ontológico que deveria inscrevê-la sob o signo do Me-
morial. O medo do mito foi muitas vezes o começo de uma sabedoria de vistas muito curtas.» 
Ou talvez a escusa psicológica d’«un axiome de paresse».
463 Gilbert durand, Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Introduction à l’archétypologie 
générale, Paris, Bordas, 1973. As estruturas do imaginário (ou «modalidades» ou «regimes», 
como Durand lhes chamou mais tarde) constituem «constelações triádicas» e não são redutíveis 
a qualquer binarização (cf. id., Mito, Símbolo..., p. 79 e ss; «Les gnoses, structures...», p. 28), 
como a metodologia estruturalista pretendia.
464 Na Clavis Prophetarum – Chave dos Profetas, Livro III (edição crítica bilingue de Arnaldo 
Espírito Santo), Lisboa, Biblioteca Nacional, 2000, p. 383, refere o Padre António Vieira: 
«A propósito dos Chilenses e dos Solomónios, nota Botero, como indício de extraordinária 
ignorância (...), que não sabem contar além de cinco, no que vão além dos nossos [brasi-
lienses] que estendem os seus números só até três. Assim foi feito pela Divina Providência 
(como piamente é legítimo pensar), para que não lhes faltasse, em tamanha inópia de saber, a 
possibilidade de, dentro e fora do baptismo, entenderem com toda a propriedade o nome da 
Santíssima Trindade e de a invocarem com toda a reverência.» Desta «presença trinitária», 
apesar da barbárie, deduziam-se importantes consequências, v.g., na defesa de que não de-
viam ser escravizados. Refira-se en passant que uma psicoterapeuta francesa, Nancy roSSier, 
referida por Gilbert durand, em «Les gnoses, structures et symboles archétypiques», p. 30, 
defendeu recentemente que esta estrutura triádica ou ritmo ternário se encontra presente no 
modo como as crianças aprendem a contar.
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do romantismo, e o séc. XX viram surgir múltiplos autores e correntes de 
pensamento que colocam no centro do processo cognoscitivo a mediação 
simbólica, considerada como uma forma privilegiada, ou mesmo única, de 
representar e aceder a certos níveis de realidade e de consciência, os quais, 
de outro modo, restariam totalmente ocultos, como se ela renovasse o papel 
cometido por Platão à reminiscência465, nessa sua tarefa de despertar para a 
tangência entre pensamento e realidade, ou «familiaridade entre a alma e a 
ideia. Com efeito, «o símbolo é o correlativo da  na filosofia antiga, 
de Platão ou de Aristóteles, tendo-se de anular o carácter substancial ou 
finalizado do próprio símbolo, na sua formulação mítica, para que se opere 
simbólica ou significativamente. A , como vis, ou como uma possibi-
lidade, representa o próprio carácter simbólico do ser, a título de coalescência 
universal do pensar. (...) O símbolo representa o ponto e o momento em que se dá 
um contacto com a realidade.»466

Lembremos por outro lado que, entre a primeira e a segunda edição da 
Kritik der reinen Vernunft, o próprio Kant acabara por ter de reconhecer e 
dar maior relevância ao papel mediador da imaginação (doutrina do esque-
matismo transcendental) ao nível do conhecimento, que assim surge como 
uma espécie fonte comum da sensibilidade e do entendimento, abertura que 
imediatamente o movimento Stürm und Drang aproveita para exaltar a sagrada 
e genial potência cósmico-antropológica (v.g., Herder, Schiller). Mas uma 
andorinha (ou duas) não faz a Primavera.

Recorde-se que é na perspectiva kantiana e transcendental, que não na 
romântica, que Gilbert Durand proporá a noção de mitodologia supra referida: 
reconciliar os poderes da imagem e do símbolo com os poderes do pensamento, 
do . Neste sentido, na continuidade com aqueles ensaios, podemos dizer 
que o século XX assistiu a uma autêntica revalorização e mesmo redescoberta 

465 Mircea eliade, «Prefácio à tradução portuguesa», in Imagens e símbolos, p. 6: «A imaginação 
revela estruturas do real inacessíveis quer à experiência dos sentidos quer ao pensamento ra-
cional.» Cf. Paul riCoeur, «Herméneutique des symboles et réflexion philosophique (II)», p. 
317; Stanislas breton, «Mythe et imaginaire en théologie chrétienne», in Le mythe et le symbole. 
De la connaissance…, pp. 178 e ss; Carlos Silva, «Da natureza anfibológica do símbolo...», pp. 
60-61.63, aqui no sentido de , «intuição intelectual e participativa dos arquétipos»; 
Jean GreiSCh, «La métamorphose herméneutique…», pp. 318: «(...) ao mesmo tempo que 
veicula uma implícita filosofia da linguagem, a fenomenologia do sagrado parece reassumir o 
modelo platónico da reminiscência. Compreender quer dizer neste domínio recordar-se, fazer 
memória de uma doação de sentido originário. É esta relação, à primeira vista paradoxal, entre 
a fenomenologia do sagrado e uma ontologia que tem o aspecto, por assim dizer, de uma terra 
prometida que deverá reter a nossa atenção.»
466 Carlos Silva, «Da natureza anfibológica do símbolo...», p. 55.61.
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simbólica em quase todos os domínios do saber467, fenómeno cujas futuras 
implicações ainda estamos longe de apreender completamente468. «Tratar em 
filosofia da questão do símbolo deveria colocar-nos no coração do debate 
filosófico dos nossos dias.»469 Graças à sua forma desdobrada, que alarga as 
possibilidades do espírito e remete para as suas possibilidades especulares, 
indirectas e veladas, o símbolo dispõe-se a significar o que escapa às exigên-
cias reflexiva, conceptual e até alegórica470, pondo em causa a exclusividade 
que se arroga o dito conhecimento oficial, diurno e dominante. De um ou 
de outro modo, no âmbito daquela revalorização, o séc. XX foi assinalado 
por eventos simbolicamente decisivos: v.g., o surgimento em 1933 do Círculo 
Eranos («comida em comum»), com o seu célebre Jahr-Bucher, e o lançamento 
dos Cahiers Internationaux du Symbolisme, em 1962, que se assumiram como 
espaços de recuperação do poder de conhecimento da dimensão simbólica, 
chegando alguns autores, como Raymond Abelio ou Mircea Eliade, a defender 
a necessidade da constituição de uma ontologia simbólica471.

467 É inútil tentar aqui um qualquer rol de disciplinas onde a dimensão simbólica foi revalo-
rizada, já por sempre ter de pecar por defeito, já por a relevância atribuída ao símbolo não 
poder ser exterior e quantitativamente aferida, mas antes decifrada no interior desses mesmos 
saberes. Contudo, para dar apenas o exemplo dessa recuperação nas Ciências Exactas e na 
Física, cf. a obra já referida de Gerard holton, L’imagination scientifique, Paris, Gallimard, 1981 
(o autor remete para a importância da poiesis imaginativa nas ciências exactas, contrapondo-se 
decididamente à «psicanálise do conhecimento objectivo» pois, contrariamente ao que defendia 
Bachelard, não existe, nem é desejável, uma ciência à prova de qualquer invasão simbólica). 
Refira-se ainda, e sobretudo, as Actas do célebre Colloque de Cordoue: Science et conscience: deux 
lectures de l’univers, Colloque International, Cordoue — 1er au 5 octobre 1979, Paris, Éditions 
Stock / France Culture, 1980. 
468 Cf. Gilbert durand, Mito, Símbolo..., pp. 15 e ss: «O Regresso do Mito.» São expressões 
paradigmáticas deste regresso, v.g., a publicação Eranos, iniciada na década de 30, e os Cahiers 
internationaux de symbolisme (Université de Mons-Hainaut), fundados em 1962 por Gaston 
Bachelard, Gilbert Durand, Paul Ricoeur, Raymond Abelio e René Alleau, entre outros, 
onde se propunha o estudo do símbolo como problema interdisciplinar e a elucidação da 
natureza das suas relações com as ciências exactas, as ciências humanas, a tradição, as artes, 
as religiões, a teologia, etc.
469 Cf. Yves labbÉ, Le noeud symbolique, p. 14
470 Para a distinção entre alegoria e símbolo, cf. Yves labbÉ, Le noeud symbolique, p. 15; Paul 
riCoeur, La symbolique du mal, p. 22; Gershom SCholeM, Major Trends in Jewish Mysticism, 
Jerusalém, Schocken Publishing House, 1941, pp. 20 e ss [As grandes correntes da mística judaica, 
São Paulo, Editora Perspectiva, 1972, pp. 26 e ss].
471 Apenas para referirmos dois que directamente sobre isso se pronunciam. Mas, de modos 
variados, esse alcance ontológico está presente em C. G. Jung, R. Otto, H. Bergson, H. Corbin, 
G. Dumézil, R. Petazzoni, G. Bachelard, M. Eliade, R. Abelio, G. Durand, E. Cassirer, P. 
Ricoeur, J.-L. Marion, M. Meslin, M. Henry, entre outros. V.g., Mircea eliade, Das Heilige 
und das Profane. Vom Wesen des Religiösen, Hamburgo, Rowohlt, 1957  [O sagrado e o profano. A  
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Mas se, pelo menos em parte, esta revalorização do conhecimento simbólico 
se poderia compreender como tentativa de superação terapêutica de um recalca-
mento histórico da imaginação por parte de uma pedagogia predominantemente 
conceptual, não nos parece que esse quadro de análise seja suficiente. Com efeito, 
se a psicanálise significara a importância da interpretação dos símbolos, v.g., 
míticos e oníricos, não só como forma de diagnose das patologias inconsciente-
mente transformadas e sublimadas, mas também como terapêutica superação do 
recalcamento neurótico e obsessivo através da oralização, da livre associação, 
da interpretação, da consciencialização, da racionalização e do transfert, tal reva-
lorização simbólica levada a efeito pela anamnese psicanalítica — cuja catábase 
aos lugares traumáticos da alma, para depois trazer à tona as suas imagens, é 
essencialmente trinitária472 —, acaba por se tornar, já na universalização de al-
guns dos complexos (mormente sexuais) já na interpretação causal473 e na leitura 
associacionista e funcionalista474 com que procura o seu significado, numa visão 
profundamente redutora, que não logra ir além de uma concepção mecanicista 
da psique humana, reconduzindo os símbolos, sobretudo os religiosos, a uma mera 
sígnica sintomática ou a puras ilusões (ainda que com futuro), como Carl Gustav 
Jung denuncia acto contínuo475. No pólo oposto, tal paradoxal processo de 

essência das religiões, trad. port. de R. Fernandes, Lisboa, Livros do Brasil, s.d., p. 36]: «Quando o 
sagrado se manifesta por uma qualquer hierofania, não só há rotura na homogeneidade do espaço, 
mas há também a revelação de uma realidade absoluta, que se opõe à não-realidade da imensa ex-
tensão envolvente. A manifestação do sagrado funda ontologicamente o mundo.» Raymond abelio, 
«Valeur ontologique du symbole», in Cahiers Internationaux de Symbolisme 1 (1962), pp. 12 e ss.
472 Cf. Dany-Robert dufour, Les mystères de la trinité, pp. 271-339 (IVª Parte, toda dedicada 
à simbólica trinitária na psicanálise). Para um breve aplicação ao caso da Trindade cristã, 
além da já referida Interpretação psicológica do dogma da Trindade, de Carl Gustav JunG, cf. em 
Christian duquoC, Dieu différent: essai sur la symbolique trinitaire, pp. 96 e ss, a possibilidade de 
passar do «fantasma» ao «símbolo» do Pai.
473 Gaston baChelard, La poétique de l’espace, Paris, PUF, 1958, p. 8: «Les doctrines timidement 
causales comme la psychologie ou fortement causales comme la psychanalyse ne peuvent guère 
déterminer l’ontologie du poétique.»
474 Cf. a crítica de Paul riCoeur, «Herméneutique  des symboles et réflexion philosophique 
(II)», pp. 315 e ss.
475 Cf. Carl Gustav JunG, Symbolik des Geistes, Walter Verlag, Düsseldorf, 1984 [Essais sur la 
symbolique de l’esprit, (trad. fra. de A. Gallaird), Paris, Albin Michel, 1991], e, directamente 
relacionada com o nosso tema, a obra Versuch einer psychologischen Deutung des Trinitätsdogmas, 
in Zur Psychologie westlicher und östlicher Religion, Gesammelte Werke, Band 11, Olten, Walter 
Verlag, 1971 [Interpretação psicológica do dogma da Trindade, trad. port. de M. Ramalho Rocha, 
OSB, Petrópolis, Vozes, 1994]; Gilbert durand, Mito, Símbolo..., p. 25: «Em Freud, o símbolo 
tinha apenas efeito sintomático; um símbolo revelava de algum modo uma doença da alma, 
para falar como os alemães (...). Jung vai mais longe, faz uma generalização do símbolo, o 
símbolo não revela uma doença da alma, revela a alma simplesmente. E diria mesmo que, 
quanto mais simbolizamos, melhor está a alma.»
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simultânea revalorização e redução simbólicas manifesta-se ainda, e de modo 
exemplar, na imaginação ubérrima, mas absolutamente positivista, de um 
Júlio Verne, que queria pôr ao serviço do progresso «todas as forças da nossa 
imaginação para traçar o plano de uma cidade-modelo em bases rigorosamen-
te científicas.»476 Esta visão positivista da imaginação, por outro lado, como 
dissemos, transmitir-se-á a muitas das abordagens da psicologia, da etnologia, 
da antropologia cultural477, etc., reduzindo a dimensão ontológica do símbolo, 
precisamente ao exaltarem os poderes da psicológica imaginação. 

Se é, pois, verdade que não é o homem que imagina os símbolos, mas 
sim o intelecto divino que enche a alma de símbolos478, à luz do modo como a ex-
periência cristã entende esta «sementeira», talvez devamos interpretar os 
de Justino como sementes da Trindade, sementeira 
diferenciada e diferenciadora, ou não fosse o anúncio da Palavra um lançar 
sementes pelas partidas do mundo479. Afirma muito adequadamente a este 
propósito Raimon Panikkar, que o «mito e o logos se encontram no símbolo. 
O homem não pode viver sem símbolos. O símbolo é a verdadeira aparência 
da realidade, é a forma concreta na qual a realidade se revela à nossa cons-
ciência, ou melhor, a essa particular consciência da realidade. É no símbolo 
que o real nos aparece. (...) O símbolo outra “coisa” não é senão a epifania 
daquela “coisa” que não existe em caso algum sem o seu símbolo, pois, em 
última instância, o símbolo supremo é o próprio Ser. [Neste sentido] a Trin-
dade oferece a possibilidade de transcender a espiritualidade do ídolo, do 
ícone, da imagem ou ideia, sem a negar.»480

476 Marie-Thérése neuilly, «L’utopie spatiale et le traitement de l’âme», in Cahiers de 
l’Imaginaire, nº12 – L’imaginaire de l’âme (dir. Gilbert durand), L’Harmattan, 1996, p. 91.
477 Mas mesmo aí verificam-se significativas evoluções. V.g. o caso de Lucien lÉvy-brühl 
que da expressão «irracional» para caracterizar a dimensão mítico-simbólica, em La mentalité 
primitive, Paris, Alcan, 1992, e em Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive, Paris, 
Alcan, 1931, evolui para um juízo muito mais positivo com a expressão de «pré-lógica», em 
Les Carnets, Paris, PUF, 1949 (obra póstuma). Carlos Silva, «Da natureza anfibológica do 
símbolo...», p. 47: «Trata-se da admissão de uma legitimidade pré-racional do mito, ou de formas 
de uma lógica alternativa em relação aos modos estereotipados do pensamento conceptual 
da filosofia ocidental.»
478 Michel tardieu, Pierre hadot, Recherches sur la formation de l’Apocalipse de Zostrien et les 
sources de Marius Victorinus. “Porphyre et Victorinus”. Questions et Hypothèses, Bures-sur-Yvette, 
Groupe pour l’Étude de la Civilisation du Moyen-Orient, 1996, p. 122 : «O intelecto paterno 
semeia símbolos nas almas.»
479 Cf. Padre António vieira, Sermão da Sexagésima, I: «Ecce exiit qui seminat, seminare. [Lc 8, 11] 
(..) Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão: os que semeiam 
sem sair são os que se contentam com pregar na Pátria.» (acerca da Criação como «sementeira 
divina», cf. Corpus Hermeticum. Poimandres, I).
480 Raimon Panikkar, A Trindade. Uma experiência..., pp. 21-22.52.
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Assim, para lá de uma importância exclusivamente antropológica, e ao 
invés de uma simples reacção mecânica psíquica, a dimensão simbólica é a 
expressão ao nível da consciência 481 de algo que «vem depois dela, porque 
era antes dela»: uma ontofania originária que irrompe na condição humana, 
em qualquer época, como se nela residisse o potencial energético do imagi-
nário contra todas as escleroses do sentido482. A actividade simbolizadora 
apresenta-se como poiesis activa, criadora de um sentido que não é pertença do 
sujeito, mas do qual e no qual o homem se sente comparticipante, e como que 
co-nascendo com ele: «cifra de um mistério», diz Henry Corbin; co-naissance 
symbolique, repete Gilbert Durand dando a este conhecimento precisamente 
o valor ontológico de um nascimento, como se verifica nas antigas simbólicas 
lustrais e baptismais cristãs483, mas não só, ou ainda em muitas das simbólicas 
físicas (da ) dos pré-socráticos484. 

Tentando reler a existência cristã à luz da simbólica sacramental, Louis- 
-Marie Chauvet é também um representante da tendência que procura recu-
perar a via relacional como alternativa à idolatria ontoteológica e às concepções 
representativistas dos sacramentos (proclives ao magismo). Com efeito, para 
lá da «manifestação do ser», o símbolo e o sacramento coincidem na remissão 

481 Leonardo CoiMbra, A Alegria, a Dor e a Graça, in Obras..., p. 534: «Se meditais (...), a cons-
ciência é logo integral comunicação, a relação universal.»
482 Cf. Gilbert durand, «Les gnoses, structures…», pp. 15-34; A. de MariGnaC, Imagination 
et dialectique. Essai sur l’expression du spirituel par l’image dans les Dialogues de Platon, Paris, Les 
Belles Lettres, 1982; Yves durand, L’exploration de l’imaginaire. Introduction à la modelisation 
des univers mythiques, Paris, l’espace bleu, 1988. Curiosamente, Gaston baChelard, Poétique de 
l’espace, p. 92, chama aos símbolos «vitaminas do espírito»
483 Mircea eliade, O sagrado e o profano, pp. 139-140: «O simbolismo desempenha um papel 
considerável na vida religiosa da humanidade; é graças aos símbolos que o Mundo se torna 
“transparente”, susceptível de “mostrar” a transcendência.» V.g., «As águas simbolizam a soma 
universal das virtualidades; elas são fons et origo, o reservatório de todas as possibilidades de 
existência; elas precedem toda a forma e suportam toda a criação. Uma das imagens exemplares 
da Criação é a Ilha que subitamente se “manifesta” no meio das vagas. Em contrapartida, a 
imersão na água simboliza a regressão ao pré-formal, a reintegração no modo indiferenciado 
da pré-existência. A emersão repete o gesto cosmogónico da manifestação formal; a imersão 
equivale a uma dissolução das formas. É por isso que o simbolismo das águas implica tanto 
a morte como a renascença.» (cf. também id., Images et symboles, pp. 199-227: «Baptême, 
Déluge et symbolismes aquatiques»; «Images archétypales et symbolisme chrétien» [Imagens 
e Símbolos, pp. 151-171]; Louis beirnaert, «La dimension mythique dans le sacramentalisme 
chrétien», in Eranos Jahrbuch 1949, XVII, Zurique, 1950, pp. 255-286; Gerard-Henry baudy, 
Le baptême et ses symboles: aux sources du salut, Paris, Beauchesne, 2001).
484 Cf. Jean rudhardt, Le thème de l’eau primordiale dans la mythologie grecque, (travaux publiés 
sous les auspices de la Societé Suisse des Sciences Humaines 12), Berna, Éditions Francke, 
1971.
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para uma ordem diferente, «extra-linguística», que procura manter o Outro 
simbólico fora do ser e da metafísica e de todas as suas representações. Nessa 
reserva que ambos patenteiam, ao não se deixarem reconduzir à clareza da 
compreensão, vê Chauvet a verdadeira natureza dos símbolos: são indica-
tivos de um imperativo de acção485. Os símbolos, mais do que da ordem do 
conhecimento, seriam da ordem do agir. Seja como for, esta posição prima 
facie parece não levar em linha de conta que, ao nível simbólico — da tal co- 
-naissance de se que falou —, não é muito importante a contraposição entre 
conhecimento e acção, porque a simbólica, no sentido originário do termo, é 
um conhecimento que realiza por participação ontológica o que significa (tal 
como se pretende que seja a acção sacramental486). Assim, a máxima que o 
pensamento medieval forjou no âmbito da reflexão ontológica — «agere sequi-
tur esse» — encontraria na dimensão simbólica, particularmente na simbólica 
trinitária, uma das suas expressões mais eminentes487, sem receio de qualquer 
projecção necessitarista no seio de Deus, fantasma que, por tudo e por nada, 
alguns gostam de adejar488.

«A conversão das coisas em sinais, e dos próprios sinais em prolongamen-
tos de uma energia divina reproduz-se no sensível sacramental, que opera a 
seu modo a resolução da substância do mundo em relação significante, e da 
relação significante em participação na fecundidade da Origem.»489 No caso 
do baptismo, seria um acontecimento onde se cruzam participativamente em 
quiasma dizer, conhecer e agir. Assim, se «o símbolo apenas dá que pensar na 

485 Symbole et sacrement. Une relecture sacramentelle de l’existence chrétienne, Paris, Cerf, 1987, p. 
410.
486 O símbolo-sacramento não só dá que pensar, mas realiza o que significa. Cf. nesta linha o 
pequeno e sugestivo texto de Leonardo boff, Os Sacramentos da Vida e a Vida dos Sacramentos, 
Petrópolis, Vozes, 1975. No âmbito da assunção, por certas formas de cristianismo dos pri-
meiros séculos, dos exercícios espirituais da filosofia antiga, afirma Pierre hadot, «Exercices 
spirituels antiques et “philosophie chrétienne”», in Exercices spirituels et philosophie antique, 
Paris, Études Augustiniennes, 1981, p. 60: «(...) estes exercícios [espirituais] visam operar 
uma transformação da visão do mundo e uma metamorfose do ser. Têm portanto um valor, 
não somente moral, mas existencial.»
487 Cf. Yves labbÉ, «L’agir et l’être du symbole», in Revue des Sciences philosophiques et théologi-
ques 78 (1994), pp. 353-371; Henri de lubaC, La foi chrétienne. Essai…, p. 147: «(...) Não é um 
Deus-natureza, é o Deus tri-pessoal, cuja “natureza” é una, que age.»
488 Um dos bons textos que nos foi dado ler contra este «fantasma» é a «Introdução» de Eberhard 
JünGel, à obra Dios como misterio del mundo, pp. 19-66. V.g., pp. 45.61: «(...) a necessidade não 
é, para Deus, uma categoria que aponte para muito alto. A frase “Deus é necessário” é uma 
frase mesquinha. (..) O amor destrói a relação de necessidade, superando-a.»
489 Stanislas breton., «Mythe et imaginaire en théologie chrétienne», in Le mythe et le symbole. 
De la connaissance…, p. 187
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medida em que primeiro dá que falar»490, deve dizer-se que esta fala é antes 
de mais um acto de fala, sem embargo das suas ulteriores possibilidades. Os 
símbolos são assim já expressão de uma acção humana ligada («c’est une 
activité liée»491, diz Ricoeur) a realidades que o homem pressente no mais 
profundo da sua existência, e às quais se dirige, evoca, implora, etc.

Deste modo, a simbólica trinitária pode dizer-se da ordem do acontecimento 
espiritual, do , na medida em que instaura uma relação que não é do-
minável nem dedutível segundo a lógica conceptual, da demonstração formal, 
antes suscita o imprevisível do espírito que sopra onde quer: inversão simbólica492 
de uma experiência infante que espantou Nicodemos, novidade incoercível, 
a irrupção do novo, gratuidade que vaza a relação com Deus, com o mundo 
e com os outros em moldes completamente novos.

Convém ter sempre presente que as formulações trinitárias da tradição 
cristã surgem no contexto litúrgico da celebração viva do mysterium crísti-
co, da profissão de fé, da doxologia comunitária493. O sentido da originária 

490 Paul riCoeur, «Parole et symbole», p. 149.
491 Donde a possível recondução da simbólica ao sentido mais primitivo da actividade religiosa 
como religio, i.e., no sentido de agouro, presságio, estar ligado a ou carregado de um poder sobre-
natural (tabu, entre os polinésios), ligação mágica entre eventos, sentido que só tardiamente 
(Lactâncio de Cirta, Isidoro de Sevilha) evolui para o religião como vínculo moral entre os 
homens e os deuses (como promessa, que é onde o homem se liga pela palavra). Cícero, como 
se sabe, apesar de não desconhecer o primeiro significado — i.e., religio como estar apanhado 
por um agouro —, faz derivar a religio de outra raiz, relegere, ‘leitura repetida e cuidadosa’: re-
leitura e re-colhimento escrupulosos, expressos como cura deorum, introduzindo a notada inflexão 
para o lado da interioridade crente.
492 No sentido em que Paul riCoeur, «Le conflit des herméneutiques: épistemologie des 
interprétations», in Cahiers internationaux de symbolisme, 1 (1962), p. 184, afirma que, quando 
se entra na simbólica, se tem a velhice atrás de nós e a infância à frente: «Nous entrons dans la 
symbolique lorsque nous avons notre mort derrière nous et notre  enfance devant nous.»
493 Henri de lubaC, La foi chrétienne. Essai…, pp. 71-72: «Até no nosso Credo actual se reconhece, 
sem dificuldade, uma fórmula concreta de origem litúrgica. Desenvolve um símbolo baptismal 
muito antigo, que era essencialmente uma profissão de fé na trindade divina (...). Este mesmo 
símbolo baptismal explicitava a fórmula transmitida pelo Evangelho de São Mateus: “Fazei 
discípulos de toda as nações, baptizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo” 
(Mt 18, 19). Encontramos um equivalente muito próximo desta fórmula num texto anterior, 
a Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios (1 Cor 6, 11): “Fostes lavados, fostes santifica-
dos, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus”. 
Podemos mesmo ver nesta passagem, e em algumas outras, o indício de um baptismo trinitário 
extremamente antigo (...).» (cf. também 1 Cor 12, 4-6; 2 Cor 13, 13; para um levantamento 
das fórmulas trinitárias neotestamentárias cf. F. J. baDcock, The History of Creeds, Londres, 
1938, pp. 17-19, e Joseph De Ghellinck, Patristique et moyen âge, t. I (1946), Les recherches sur 
les origines du symbole des apôtres, pp. 189-193, apud Henri de lubaC, La foi chrétienne. Essai…, 
pp. 58.72.76, passim.
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afirmação de Deus como Trindade, já no conteúdo já na forma, é, pois, por 
antecipação, a denúncia de todos os solipsismos, em todas as suas metamor-
foses psicológicas ou transcendentais494: Deus não tanto concebido como um 
‘eu’ solitário, mas no plural como um ‘nós’, repercute-se positivamente nos 
dinamismos de diferenciação com que nos relacionamos com todas as outras 
realidades, de modo particular na relação de respeito para com o mundo495 
— a ecologia — e sobretudo com os outros: a Trindade bem pode ser de novo 
o ícone de uma metafísica da caridade em acto: «Immo uero uides trinitatem si 
caritatem uides»496.

Portanto, os símbolos são primariamente intendentes da acção. Nesse 
sentido, e de acordo com outros autores, é ao nível do vivido que se pode 
compreender o que se quer significar quando se atribui um valor ontológi-
co ao símbolo. Georges Gusdorf reconhecia precisamente que, ao nível do 
vivido, é possível encontrar já uma ontologia em acção, não tematizada, que 
ele apelida de ontologie vécue497, a qual tem como função primordial criar o 
mundo: i.e., estruturar simbolicamente o espaço, o tempo e a acção. É nesse 
solo originário que a dimensão simbólica alcança o seu maior poder de rea-
lização, ao articular os vários níveis da experiência humana498. «É fundando 
a nossa análise no vivido humano que compreendemos os motivos profundos 
de uma tal linguagem simbólica. Porque finalmente o símbolo serve para o 
homem exprimir o indizível.»499 Neste sentido, afirma o mesmo autor, a força 
de actualização do símbolo apela justamente para a «experiência vivida. [E] 

494 Um dos textos espirituais mais expressivos a este propósito é a referida obra de Thomas 
Merton, Seeds of Contemplation. Afirma também Raimon Panikkar, A Trindade. Uma experiên-
cia..., p. 28: «A Trindade mostra-se então como o paradigma essencial da relação pessoal (e 
não substancial nem verbal)»; p. 77: «(...) a senda da peregrinação humana é um caminho 
trinitário (...).» 
495 Conceber a criação — «Eco do divino grito primordial» na geração do Verbo — como 
dinamismo diferenciador que arranca da pericorese trinitária como os Padres, aliás, mormente 
Agostinho, fazem é, sem dúvida, o lugar mais originário de um respeito pela natureza, i.e., 
ecológico ou ecosófico, como prefere dizer ainda Raimon Panikkar.
496 De Trinitate, VIII, viii, 12. «Metafísica da caridade»: apesar de se ter tornado uma expressão 
usada por outros autores, foi usada pela primeira vez, tanto quanto sabemos, por Maurice 
Blondel e Lucien Laberthonnière [cf. Maurice blondel / Lucien laberthonnière, Corres-
pondance philosophique, (éd. Claude Tresmontant), Paris, Seuil, 1961, p. 348].
497 Cf. Georges GuSdorf, Mythe et Métaphysique. Introduction à la philosophie, Flammarion, Paris, 
1984, pp.64-65.87, passim.
498 Paul riCoeur, «Herméneutique des symboles et réflexion philosophique (I)», p. 293: «(...) 
o símbolo unifica vários níveis de experiência e de representação: o exterior e o interior, o 
vital e o especulativo.» 
499 Michel MeSlin, «Herméneutique des symboles religieux», in Jacques-E. MÉnard (éd.), 
Le Symbole..., p. 31.
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quando se trata de símbolos religiosos a necessidade de uma apropriação 
existencial é ainda maior. (...) A sua função essencial é fazer passar o indiví-
duo das estruturas do imaginário para a realidade ontológica.»500 Assim, «esta 
dimensão ontológica e intrínseca do símbolo» aparece-nos «como intermedi-
ário entre o Ser e o não-ser (...).»501 Podemos, por conseguinte, afirmar que a 
dimensão simbólica da existência humana é um caso particular, talvez o mais 
significativo, de um dos problemas ontológicos fundamentais: o da relação 
ente Uno e Múltiplo502. Só que enquanto certo discurso ontológico tende a 
acentuar a ruptura primordial503, a originária cisão do ser, em continuidade 
mais ou menos dissimulada com os mitos da queda, e, portanto, a exacerbar 
a diferença, um pensamento trinitário reconhece a diferença, e tende não só 
a sublinhar a relação e as suas possibilidades no tempo (criação), mas afirma 
positivamente que jamais houve essa pretensa Unidade original, plena, contí-
nua, sem fissuras, indiferenciada, ideal, que a consciência infeliz  retroprojecta 
no Princípio-Deus, porque o Ser é plural e relacional ab origine. 

Assim, o chamado «fim da metafísica» e a crítica à ontoteologia, contra 
a via conceptual e causal, trouxe a via simbólica para o centro a fim de, me-
diante este estatuto intermediário e relacional, desafiar todas as lógicas da 
identidade. Procura-se a passagem da metafísica para uma via simbólica / 
icónica, uma vez que a primeira aparece associada ou mesmo identificada com 
o destino idolátrico e conceptual do pensamento ocidental504. Por isso, talvez 
se possa dizer que o actual interesse pela simbólica, em geral, e pela simbólica 
trinitária no que concerne a um pensamento do divino, em particular, não é 
desligável já do exílio já do retorno do religioso e da possibilidade de um novo 
contacto com o sagrado, no sentido intentado pelos participantes no referido 
Seminário de Capri, sobre a Religião.

500 Michel MeSlin, L’expérience humaine du divin…, p. 233 e ss. Id., «Herméneutique des symboles 
religieux», pp. 30.31: «Modo privilegiado de relação com o sagrado, o símbolo compromete, 
pois, (...) a existência do homem (...). A função religiosa da linguagem simbólica [é] passar 
do imaginário à realidade ontológica.»
501 Carlos Silva, «Da natureza anfibológica do símbolo...», p. 65 (cf. também pp. 56 e ss).
502 A matéria, ainda na sua nudez e pobreza últimas, pode tornar-se «símbolo» do Princípio, 
como afirma Proclo, nisto valorizando diversamente a matéria em relação a Plotino, que a 
reconduz à  / ausência. Cf. Stanislas breton, Matière et dispersion, pp. 113.116
503 O único fragmento de Anaximandro é a este propósito exemplar (cf. Simplício, Phys., 24, 
13; frg. DK 12 a 9).
504 Um texto exemplar desta recuperação é o já citado, de Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, 
Paris, Librairie Arthème Fayard, 1982. Mas existe quem pretenda seguir precisamente pela via 
do símbolo, ao nível de uma teologia narrativa, conjugando Deus, Tempo e Ser: cf. a referida 
obra de Ghislain lafont, Dieu, le temps et l’être, Paris, Cerf, 1986, Cap. II, da Terceira Parte: 
«Dieu, l’être et la création». Para uma introdução à «Teologia Narrativa», João duque, Dizer 
Deus na pós-modernidade, pp. 297-378.
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De qualquer modo, a revalorização simbólica coloca-se sempre do lado 
do afastamento ou da diferença, no exacto lugar em que a metafísica des-
truiria o ser e o divino no domínio das nossas representações conceptuais. 
É na simbólica que a linguagem mostra o seu poder de manifestação e de 
abertura ao inédito e inaudito. E é também aí que verdadeiramente ela é 
 que «traz o ser à presença»505, pondo a nu as mais secretas modali-
dades de ser. «O simbolismo desempenha um papel considerável na vida 
religiosa da humanidade; é graças aos símbolos que o Mundo se torna 
‘transparente’, susceptível de ‘mostrar’ a transcendência.»  «(...) A função 
de um símbolo é revelar uma realidade total, inacessível aos outros meios 
de conhecimento: a coincidência dos opostos, por exemplo, tão abundante 
e tão simplesmente expressa pelos símbolos, não é dada em parte alguma do 
cosmos, e não é acessível à experiência imediata do homem nem ao pensa-
mento discursivo.»506

Nesta perspectiva, a ontologia vivida de Georges Gusdorf não supõe 
qualquer experiência de indiferenciação num magma primordial ou os-
mose da consciência; a polaridade presente nos símbolos em que aquela 
experiência se constitui traduz, simultaneamente, quer a experiência de 
uma distância que torna possível a existência humana, abrindo clareiras 
no espaço, no tempo e na acção, quer a experiência de uma pertença ou 
proximidade que tende a superar esse hiato507, em ordem a «uma outra 
dimensão de eternidade e transcendência». Como afirma Paul Tillich, 
«os símbolos religiosos não são calhaus caídos do céu, mas estão enraizados 
na totalidade da experiência humana»508, da qual, contudo, também não 
ficam prisioneiros. 

Por traduzirem a dimensão onde a linguagem e a acção humanas assumem a 
sua maior espessura ontológica, onde a presença e a ausência mais intimamente 
se enlaçam, onde a concreção e o sentido se unem como duas naturezas numa só 
carne, pode também dizer-se que eles «constituem (...) a expressão mais adequada 
da manifestação de Deus aos homens; são a realidade mais pertinente para dizer a 

505 Cf. Yves labbÉ, «Receptions théologiques de la “postmodernité”», in Revue de Sciences 
Philosophiques et Théologiques 72 (1988), p. 406. A propósito do símbolo como acontecimento cf. 
Carlos Silva, «Da natureza anfibológica do símbolo...», p. 64.
506 Mircea eliade, O sagrado e o profano..., p. 140.
507 ManSuy, «Symbolisme et transcendance», pp. 59 e ss; Jean GreiSCh, «La métamorphose 
herméneutique…», p. 328.
508 Citado por Michel MeSlin, L’expérience humaine du divin…, p. 234. Afirma neste sentido 
também Raimon Panikkar, A Trindade. Uma experiência..., p. 15: «A Trindade de que falaremos 
não é nem uma verdade absoluta intemporal caída do céu, nem uma interpretação de um facto 
que se esgota na história.»
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realidade última, a «relação com uma ausência indefinidamente mantida»509. Deste 
modo, ‘toda a asserção concreta sobre Deus é simbólica’. (...) O papel do símbo-
lo religioso é abrir o imaginário a uma realidade superior (...), a uma realidade 
ontológica.»510 Transfigurado, o hiponense diria, talvez, simbolicamente, que o 
«architectus aedificat per machinas transituras domum mansuram.»511

Insista-se ainda neste aspecto: quando aqui se refere uma ontologia sim-
bólica, quer-se também significar que o símbolo se não esgota como forma 
de conhecimento, nem numa subjectividade que o reconhece e/ou o instaura 
— por outras palavras: se não esgota na sua função pedagógica —, mas supõe 
e requer uma dimensão de realidade correspondente que só assim se lhe 
desvela — e, nesse sentido, corresponde a um ontofania. E, para sermos pre-
cisos, deveríamos dizer que o lugar onde esta ontofania se expressa de modo 
exemplar é na contemplação do ícone: neste, a perspectiva sujeito-objecto 
é totalmente invertida; antes da contemplação do ícone, é o ícone que «nos 
olha», que estabelece a perspectiva como se fora ele o sujeito activo da rela-
ção invisível-visível512. Neste sentido, e de acordo com a interpretação que 
Marion faz do célebre cânone de Niceia513, essa ontofania é essencialmente 
relacional, no sentido em que a «hipóstase» icónica não é uma substância 
(caso em que rapidamente se idolatraria), mas uma intenção que vem do 
próprio invisível e que nessa janela solicita uma renovação do olhar514. «(...) 

509 Guy lafont, Le Dieu commun, Paris, Seuil, 1982, p. 80.
510 Michel MeSlin, L’expérience humaine du divin…, pp. 234.306; cf. id., «Herméneutique des 
symboles religieux», pp. 29-32. 
511 aGoStinho, Sermones, 362, 7: «Com instrumentos passageiros, o arquitecto constrói uma 
morada permanente.»
512 Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, p. 31: «Se o homem, pelo seu olhar, torna o ídolo possível, 
na contemplação reverente do ícone, ao contrário, o olhar do invisível, em pessoa, visa o homem. 
O ícone olha-nos — concerne-nos no sentido que deixa advir visivelmente a intenção do invisível.» 
Para a alteração de perspectiva que o ícone introduz (v.g., o direito e o esquerdo dizem-se sempre a 
partir do ícone e nunca da perspectiva de quem o contempla), vide Nicolaï GreSChny, L’icône de 
la Trinité d’André Rublev, Noum Le Fuzelier, Éditions du Lion de Juda, 1986.
513 Heinrich denzinGer, Symboles et Définitions de la Foi Catholique (édité par Peter hünerMann 
pour l’édition originale, et par Joseph hofMann pour l’édition française), Paris, Cerf, 1996, 
nº 302: «Que quem venera o ícone venere nele a hipóstase de quem nele está figurado.» Leia-
se como subsídio o Capítulo III, «Le génie du christianisme», pp. 99-141, da obra de Régis 
debray, Vie et mort d l’image, Paris, Gallimard, 1992.
514 Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, p. 30-31: «A reverência prestada ao ícone refere-se à hipóstase 
de quem depende o rosto figurado. A hupostasis, que os Padres latinos traduzem por persona, não 
implica nenhuma presença substancial, circunscrita no ícone como no seu hupokeimenon (e isto ao 
contrário da presença substancial de Cristo na eucaristia); a persona apenas manifesta a sua presen-
ça por aquilo que mais propriamente a caracteriza, o fim (visée) de uma intenção (stókhasma) que 
requer um olhar. (...) O ícone abre-se a um rosto, em que a visão do homem não fita nada, mas se 
eleva ao infinito do visível, ao invisível por graça do próprio visível (...).»
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A hermenêutica dos símbolos religiosos conduz-nos à descoberta, depois 
à silenciosa contemplação, das representações teofânicas que o imaginário 
acolhe como manifestações de uma infinita Transcendência.»515

Em virtude da íntima relação entre simbologia, ontologia e transcendência, 
e após uma aturada fenomenologia das hierofanias, também M. Eliade con-
cluiu que há uma relação profunda entre os símbolos sagrados, a realidade e 
o divino. A «ontologia e a teologia prestam-se mutuamente socorro no auge 
da hierofania.»516 Note-se que esta afirmação não pretende litigar com a 
questão do ser da ontoteologia, situando-se noutra perspectiva — a de uma 
fenomenologia que não nega, antes está aberta à transcendência e ao excesso 
que habita por dentro o dizer e o viver, mormente na experiência religiosa 
—, ao afirmar que a simbólica requer a existência de realidades a que só se 
acede por uma via oblíqua, e não através da dimensão conceptual.

De acordo com a abordagem ontológica do símbolo, a partir de Bachelard, 
Eliade, Abelio, etc., o símbolo deverá, portanto, ter-se acima de tudo por um 
poder de reconciliação de si consigo e com todo o ser517, remetendo para uma 
ordem de transcendência. Neste sentido ontológico, como escada de Jacob por 
onde os anjos sobem e descem518, anúncio da natureza do Filho do Homem, 
tem uma função mais iniciática do que reveladora; o símbolo é um mysterium, 
não no sentido de um saber secreto e interdito, mas como a convocação de 
uma inteligência realizante, uma memória que «sobe e desce», como acon-
tece na simbólica trinitária da confissão eclesial519. Também «la co-naissance 
symbolique» implica verdadeiramente um nascer de novo, o que, entre outras 
possibilidades, se alia ao referido contexto baptismal. Deste modo, se para 

515 Michel MeSlin, «Herméneutique des symboles religieux», in Jacques-E. MÉnard (éd.), 
Le Symbole..., p. 33.
516 Yves labbÉ, «Le sacré et l’alliance...», pp. 225-226.
517 Cf. Yves labbÉ, Le noeud symbolique, pp. 109.112
518 Tema de Gn 28, 10-19, retomado em Jo 1, 51; cf. Marie-François berrouard, «Saint Au-
gustin et le ministère de la prédication. Le thème des anges qui montent et qui descendent», 
Recherches Augustiniennes 2 (1962), pp. 447-501, onde o autor estuda a analogia agostiniana entre 
estes anjos que sobrem e descem e a função do pregador. Cf.  Sergei Nikolaevich boulGakov, 
L’échelle de Jacob. Des anges, (trad. fr. C. Andronikof), L’Âge d’Homme, Lausanne, 1987, e  
ainda a meditação de Michel SerreS, La légende des anges, pp. 70.246, sobre a mesma escada 
de Jacob. A propósito desta imagem, vide Alejandro JoDorowSky, L’échelle des anges, un art de 
penser, Paris, Editions du Relié, 2001.
519 O baptistério nos primeiros séculos do cristianismo era, normalmente, exterior à igreja (como 
o baptistério de Agostinho, junto à Basílica da Paz, em Hipona), sendo constituído por uma 
piscina baptismal para onde o catecúmeno descia por uma escada de três degraus e da qual 
saía, pelo outro lado, depois da tripla interrogação e da tripla imersão/emersão, subindo por 
outra escada também de três degraus (de acordo com a Tradição Apostólica, de Santo Hipólito).  
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Eliade, «mesmo a mais elementar religião é, antes de tudo, uma ontologia»520, 
graças ao seu ímpeto de renovação do mundo e do homem, deveremos acres-
centar, como afirma Michele Sciacca, enxertado na boa cepa do pensamento 
medieval sobre os transcendentais, que a ontologia é essencialmente triádica e 
trinitária521. Quer dizer: deve recuperar a relação como nova modalidade de 
ser, como tertium quid no binómio tradicional substância-acidente.

Quanto à questão da memória, recorde-se que as catequeses baptismais dos primeiros séculos 
insistiam em que a regula fidei não fosse escrita, mas decorada, i.e., rememorada no coração como 
disciplina arcana e veneranda mysteria, conforme a expressão de Agostinho em De Ordine, II, 16. 
Cf. Henri de lubaC, La foi chrétienne. Essai…, pp. 27 e ss; 68 e ss; 85 e ss; Bonifácio bernardo, 
Simbolismo e Tipologia do Baptismo, Lisboa, Edições Didaskalia, 1989, pp. 158-159.169.172-
175.178-179, passim, do capítulo «Simbolismo do banho nas águas consagradas».
520 Mircea eliade, O sagrado e o profano, p. 178; Yves labbÉ, «Le sacré et l’alliance...», p. 234: 
«As religiões inscrevem-se (…) na aura ontológica do sagrado.»
521 Michele Federico SCiaCCa, Ontologia triadica e trinitaria: discorso metafisico teologico, Palermo, 
L’Epos, 1990. Antes de M. F. Sciacca importa considerar os contributos decisivos e originais 
de Antonio Rosmini para o estabelecimento de uma tal ontologia.



4. De uma «fenomenologia saturada»522  
 rumo a uma ontologia

À luz da moderna filosofia da religião, mormente no figurino kantiano, 
parece só haver dois caminhos de relação possível entre filosofia e o fenóme-
no religioso: ou a submissão aos cânones da simples razão ou a sua exclusão 
pura e simples, por o mesmo exceder esses cânones. A geometria desenhada 
por esta alternativa de Procusto é complexa, mas, no limite, num caso ou 
noutro, a conclusão parece inelutável: ou a religião diz, de forma diferente, 
o mesmo que a filosofia (anexação moral do religioso: solução kantiana); ou 
o fenómeno religioso, na sua especificidade, «deveria tornar visível o que, 
todavia, se não poderia objectivar», pelo que o fenómeno religioso «equivale 
a um fenómeno impossível». Numa formulação menos brutal: tal suposta 
fenomenalidade «marcaria o limite a partir do qual, em geral, o fenómeno já 
não é possível»523, pelo que a religião seria definitiva e irremediavelmente o 
outro da filosofia524.

É este ‘golpe de estado’ da razão, no que concerne às relações entre filosofia 
e religião, que Jean-Luc Marion quer questionar, sublinhando precisamente 
que o problema mais radical colocado pelo «fenómeno religioso», não é tan-
to, nesta expressão, o «religioso» como tal, mas antes a possibilidade de um 
fenómeno em geral. A sua ideia central a este propósito, que, pensa o autor, 
lhe permitirá ultrapassar as limitações da fenomenologia de matriz kantiana 
e husserliana, em vista da constituição de uma «fenomenologia saturada», 
ou mesmo de uma «hiperfenomenologia», surge em estreito diálogo com a 
categoria da «possibilidade», que Heidegger, frente a Husserl, apresentara 
pro domo sua como o futurível caminho da Fenomenologia. Esta inscreve-se, 
assim, sob o signo da eventualidade: com efeito, «mais alta que a efectivida-
de ergue-se a possibilidade. A única compreensão da fenomenologia que 

522 A expressão «fenomenologia saturada» é de Jean-Luc Marion, e apesar de a tese ser pre-
parada em vários textos, nomeadamente em Dieu sans l’être, teremos aqui em conta, mas não 
exclusivamente, o itinerário proposto no texto «Le phénomène saturé», in Phénoménologie et 
Théologie, Paris, Criterion, 1992, pp. 79-128.
523 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 79
524 Apesar de não fazermos nossas as teses do autor — não obstante o aproveitamento de 
muitas observações —, é justo referir o já citado texto de Jacques derrida, «Fé e saber. As 
duas fontes...», pp. 9-93, que nos foi proveitoso na problematização da questão, já que muitas 
das perguntas que o autor deixa no ar são também as nossas.
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importa consiste na sua apropriação como possibilidade.»525 É à luz desta 
reorientação heideggeriana, mas indo além dela, que Marion revisita Kant 
e Husserl, questionando a par e passo, num exercício paciente e meticuloso,  
a legitimidade da moderna filosofia dos limites. 

Do fenómeno remontemos, assim, para o problema da sua possibilidade. 
Determinar, por exemplo, que um certo fenómeno é impossível supõe que já se 
tenham estabelecido previamente os termos da própria possibilidade. «A questão 
da possibilidade do fenómeno implica a questão sobre o fenómeno da possibili-
dade.»526 Tomada ela própria como fenómeno, a possibilidade é, portanto, o que 
requer ser investigado. A este propósito, Michel Henry tem uma afirmação que 
Marion subscreveria por inteiro: «A possibilidade de conhecimento não reside nas 
coisas, mas no facto de se nos darem e aparecerem, ou seja, na sua manifestação. 
A fenomenologia, ao tematizar o modo como as coisas nos são dadas e se nos 
apresentam ou manifestam, confere uma radicalidade extrema à problemática 
transcendental inaugurada por Kant. Ao mesmo tempo, evidencia os limites 
desta problemática, já que a doação se restringe, em Kant e na fenomenologia, 
ao aparecer do mundo e à verdade deste.»527 

No ponto seguinte compreender-se-á melhor esta observação de M. 
Henry. Para já, recordemos que, na sua filosofia teórica, Kant definira assim 
a possibilidade: «o que está de acordo com as condições formais da expe-
riência (segundo a intuição e os conceitos) é possível. (...) O postulado da 
possibilidade das coisas exige, pois, que o seu conceito esteja de acordo com 
as condições formais da experiência.»528 Por outras palavras, quer a síntese 

525 Martin heideGGer, Sein und Zeit, §7, p. 38: «Höher als die Wirklichkeit steht die Möglichkeit. 
Das Verständnis der Phänomenologie liegt einzig im Ergreifen ihrer als Möglichkeit.» / Être 
et Temps, § 7, p. 66: «Plus haute que la réalité s’érige la possibilité. La seule entente de la phé-
noménologie qui compte, c’est de s’emparer d’elle comme possibilité.» (cf. ainda Mein Weg in 
die Phänomenologie, p. 90).
526 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 80. Para o aprofundamento da questão da 
possibilidade em sede exclusivamente husserliana, pode ler-se com proveito: Nuno Gabriel 
de Castro Nabais dos SantoS, A evidência da possibilidade. Significação e crença na fenomenologia de 
Husserl (Tese de doutoramento, dact.), Lisboa, Faculdade de Letras, 1994. Mas apesar de o 
autor tratar com singular profundidade a relação entre possibilidade e evidência, revisitando 
também Heidegger e a possibilidade de uma doação anterior à evidência, o autor jamais 
avança da possibilidade do fenómeno (como «ideia geral da relação de preenchimento») para 
o fenómeno da possibilidade, tal como Marion a tematizará.
527 C’est moi la vérité…, p. 123 [Eu sou a Verdade, pp. 102-103].
528 Immanuel kanT, Kritik der reinen Vernunft, A 218.220 / B 225.267, in Immanuel Kant Werke 
in sechs Bänden [Herausgegeben von Wilhelm Weischedel]. Band II., Darmstadt, Wissenscha-
flitche Buchgesellschaft, 1998, p. 249: «1. Was mit den formalen Bedingungen der Erfahrung 
(des Anschauung und den Begriffen nach) übereinkommt, is möglich. (…) Der Postulat der 
Möglichkeit der Dinge fordert also, daß der Begrif derslben mit den formalen Bedingungen 
einer Erfahrung überhaupt zusammenstimme.» [Crítica da Razão Pura, pp. 238.239]
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fenoménica quer a sua possibilidade (a fenomenalidade em geral) têm de sub-
meter e respeitar aquelas condições formais. Quer isto dizer que «a intuição 
e os conceitos determinam antecipadamente a possibilidade de aparecer para 
todo o fenómeno.»529 Deste modo, quer a possibilidade quer a impossibilidade 
de qualquer fenómeno é antecipadamente «decretada à medida do “poder 
de conhecer”, concretamente do jogo da intuição e do conceito num espírito 
finito. É possível todo o fenómeno que está de acordo com a finitude do po-
der de conhecer e com as suas exigências». «(...) O direito a aparecer — a 
possibilidade de um fenómeno — joga-se pelo poder de aparecer recorrendo 
à suficiência da razão que (...) precede o que torna possível.»530

Deste modo, se há a esperança de que a razão possa fundamentar os fe-
nómenos é porque, em primeiro lugar, crê que tem de os resgatar ou salvar. 
Mas por que razão deverá fazê-lo? A única razão é uma convicção não tema-
tizada: admite-se, previamente, que, «entregues a si mesmos», os fenómenos 
acabariam por se perder. A necessidade de fundamentação depende de uma 
soteriologia implícita531. «O fenómeno atesta a sua falta de razão quando e 
[precisamente] porque a recebe dessa mesma razão; porque só aparece sob 
condições, [é um] fenómeno condicional». Os fenómenos carecem assim de 
uma razão suficiente que determine a sua possibilidade. Em suma: um fenó-
meno só aparece sob condições; é sempre condicionado. Todavia, ao arrepio 
de Kant, que anexou a fenomenalidade e a sua possibilidade às condições 
formais da sensibilidade e do entendimento, afirma Jean-Luc Marion que, 
«em regime metafísico, a possibilidade de aparecer nunca pertence ao que 
aparece, nem a sua fenomenalidade ao fenómeno»532, transgredindo o carácter 
gratuito das condições formais e alargando incomensuravelmente a noção 
kantiana de possibilidade, ao mesmo tempo que delineia um caminho a ser 
percorrido.

De acordo com a releitura de Marion, a fenomenologia husserliana pre-
tendeu ultrapassar esta aporia kantiana, abandonando justamente a ‘feno-
menalidade sob condições’ e perfilhando o que se poderia chamar de uma 
‘fenomenalidade sem condições’. Este «princípio de todos os princípios», como 
afirma o nosso autor, citando as Ideen I, determina que «(...) toda a intuição 

529 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 81.
530 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», pp. 81.82.
531 Assim, a kantiana filosofia do conhecimento, mais que uma epistemologia da constituição 
do fenómeno, poderia ser interpretada como soteriologia, uma doutrina da salvação dos fe-
nómenos.
532 «Le phénomène saturé», p. 83. Em Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, Paris, 
PUF, 1998, (Seconde edition corrigée), p. 226, Jean-Luc Marion reconhece uma «indisponi-
bilidade fenomenológica» na raiz de toda a fenomenalidade.
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doadora originária seja, de jure, “uma fonte de conhecimento, [e] que tudo o 
que se nos oferece na ‘intuição’ de forma originária” deva ser “simplesmente 
recebido por aquilo que se dá, mas também sem ultrapassar os limites em 
que então se nos dá”.»533

A noção de intuição como fonte originária do fenómeno, de facto e de jure,  
é aqui a marca distintiva da fenomenologia de recorte husserliano relativamen-
te à fenomenologia kantiana da estética transcendental. «A intuição atesta-se 
em si mesma e por si mesma, sem o pano de fundo de uma razão a dar (...). 
O fenómeno, segundo Husserl, é o que se mostra a si mesmo e a partir de si 
mesmo.»534 Assim, a intuição é uma intuição auto-suficiente, justificando por 
si mesma o fenómeno, sem carecer de razões suplementares, porque pretende 
operar sem arrière-plan, fornecendo ela mesma os dados originários. Mas é 
precisamente neste ponto que Jean-Luc Marion questiona a fenomenologia 
kantiana e husserliana, na medida em que «a intuição só se justifica de jure a 
partir de si mesma», afirmando-se incondicionada na própria origem. Mas 
ela não pode justificar tal pretensão sem, volens nolens, dar uma razão, isto 
é, «dar-se em pessoa», como pretende a fenomenologia. Entramos, portanto, 
no âmbito da possibilidade da intuição, que é a sua própria doação. «Só a 
doação indica que o fenómeno assegura, num único gesto, a sua visibilidade 
e o direito desta visibilidade, a sua aparição e a razão desta aparição.»535

Contudo, ainda não se estabeleceu que a intuição, aqui reconduzida à 
doação, assegure a legitimidade de todos os fenómenos, i.e., a possibilidade 
de todo o aparecer; por outras palavras, se a fenomenalidade permitida é, ou 
não, «absolutamente incondicionada», ou se ainda permanece sob condições. 
Ora, diz Marion, «acontece que o princípio da intuição doadora não auto-
riza a aparição absolutamente incondicionada, portanto, a possibilidade do 
fenómeno a partir de si mesmo». E porquê? Porque a intuição permanece 
«enquadrada» por «duas condições de possibilidade» que não são intuitivas 
e «todavia adstritas a todo o fenómeno», o que acaba por contradizer «a 

533 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 84. É este o «princípio dos princípios» da 
Fenomenologia: cf. Edmund huSSerl, Ideen zu einer reiner Phänomenologie..., § 24, «Das Prinzip 
aller  Prinzipien», pp. 43-44: «Am Prinzip aller Prinzipien: daß jede originar gebende Anßchauung 
eine Rechtsquelle der Erkenntnis sei, das alles, was sich uns in der “Intuition” originär, (sozusagen in 
seiner leibhaften Wirklichkeit) darbietet, einsach hinzunehmen sei, als was es sich gibt, aber auch nur 
uin den Schranken, in denen es sich da gibt, kann uns keine erdenkliche Theorie irre machen.»
534 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 84
535 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 85. A doação originária, com que culmina 
o texto de Marion sobre o «fenómeno saturado», é amplamente desenvolvida, depois, na obra 
já referida Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, onde, nas pp. 251-342, retoma 
a questão do excesso de doação que preside à «saturação».
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pretensão à possibilidade absoluta aberta pela intuição doadora». Quais 
são essas condições? Em primeiro lugar, se a intuição justifica todo o fenó-
meno, só o faz «no interior dos limites em que se dá o fenómeno». Ou seja,  
a intuição de facto admite limites, os quais assinalam que nem «tudo pode ser 
perfeitamente dado.»536 A intuição fenomenológica, na crítica de Marion, 
aparece, desde o início, marcada pela raridade, pela «lógica da penúria», por 
uma insuficiência que atesta a sua finitude como «instância doadora». Além 
disso, Marion retira desta limitação factual uma limitação ainda mais gravosa: 
para dar realidade fenoménica factual, dentro de certos «limites», a própria 
intuição tem de se inscrever nos limites de um horizonte. Daí a crítica ao 
que ele chama um paradoxo insuperável. «Husserl assinala este ponto [que 
nenhum olhar intencional do objecto se pode exercer fora de um horizonte] 
por um argumento tanto mais forte quanto paradoxal: considerando, toda-
via, o que ele chama “a ausência de limites (Grenzelosigkeit), que as intuições 
imanentes apresentam quando se passa de um vivido já fixo a novos vividos 
que formam o seu horizonte, da fixação destes à fixação do seu horizonte,  
e assim sucessivamente”, Husserl admite que todo o vivido se encontra sem 
cessar reenviado para novos vividos ainda desconhecidos e, portanto, para 
um horizonte de novidades irredutíveis (...).» Mas este horizonte de delimita-
ção da experiência frente à novidade pretende exercer-se precisamente onde 
ainda não houve experiência. «O exterior de uma experiência não equivale a 
um experiência do exterior, porque o horizonte se apropria antecipadamente 
do exterior, do inexperimentado, do não visto. Não podemos, aqui, escapar 
ao sentimento de uma ambiguidade fundamental». É por isso que Marion 
não pode deixar de perguntar se o «princípio de todos os princípios» da 
fenomenologia, afinal, «não pressuporá ao menos uma condição para a doa-
ção: o próprio horizonte de toda a doação», contradizendo assim «o carácter 
absoluto da doação intuitiva.»537

Um outro aspecto que importa ter em conta é a relação que se estabelece 
entre «o que aparece» e «a quem aparece», pois uma das afirmações-chave da 
fenomenologia é que «a intuição apenas dá o que aparece dando-o “a nós”». 

536 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 85.
537 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 87. Acerca da possibilidade de um horizonte 
de ordem simbólica e hermenêutica que circunscreva, de modo constitutivo, mas aberto, 
como «campo de manifestação», o horizonte visual fenomenológico, cf. Paul riCoeur, De 
l’interprétation. Essai sur Freud, p. 505. V.g.: «É aqui que uma fenomenologia do sagrado, no 
sentido de van der Leuuw e de Eliade, em conjunto com uma exegese kerigmática, no sentido 
de Karl Barth e de Bultmann (que não penso opor aqui) pode substituir a reflexão e oferecer 
a um pensamento meditativo novas expressões simbólicas, situadas no ponto de ruptura e de 
sutura entre o Totalmente-Outro e o nosso discurso.» 
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O problema que aqui se coloca é se «a doação do fenómeno a partir de si a 
um Eu» não se poderá transformar numa «constituição do fenómeno a partir 
do e pelo Eu». Como se vê, nesta formulação da ambivalência está latente o 
problema da fenomenologia como eventual idealismo transcendental. Mas, 
sem se chegar ainda tão longe, «deve admitir-se que a doação, precisamente 
porque mantém a sua função originária e justificadora, não pode dar nem 
justificar nada senão perante o tribunal do Eu: transcendental ou não, o Eu 
fenomenológico permanece o beneficiário, portanto a testemunha, e mesmo 
o juiz, da aparição dada» — o que não pode deixar de significar uma forma 
de recondução ou até de redução da fenomenalidade ao Eu. Mas se isto é 
assim, quer dizer, se afinal, de uma forma directa ou de uma forma elíptica, 
todo o fenómeno se define ultimamente «pela sua redutibilidade ao Eu», não 
se deveria afastar, desde logo «a possibilidade em geral de um fenómeno 
absoluto, autónomo, numa palavra, irredutível? De um mesmo golpe, não 
fica decididamente comprometida toda a possibilidade irredutível?»538 Assim,  
o horizonte e a redução surgem como ameaças ao carácter originário da doação 
e, por isso, a fenomenologia estaria condenada a fazer curto-circuitar o que 
«a intuição doadora lhe assinala como sua finalidade mais peculiar: libertar 
a possibilidade do aparecer como tal.» Ora «mais alto do que a efectividade 
permanece a possibilidade», de acordo com a palavra de Heidegger, que 
continua a aparecer como leit-motiv e baixo-contínuo da interpretação de 
Jean-Luc Marion.

O que pode ser, pois, tal possibilidade? «Que aconteceria, no tocante à 
fenomenalidade, se se realizasse uma doação intuitiva absolutamente incon-
dicionada (sem os limites de um horizonte) e absolutamente irredutível (a 
um Eu constituinte)? Não se poderia considerar um tipo de fenómeno que 
invertesse a condição de um horizonte (extravasando-o, em vez de nele se 
inscrever) e invertesse a redução (reconduzindo a si o Eu, em vez de nele se 
reduzir)? Declarar à partida esta hipótese impossível, sem recorrer à intuição, 
denunciaria imediatamente uma contradição fenomenológica. Assumiremos 
aqui, desde já, a hipótese de tal fenómeno — pelo menos a título de variação 
imaginária.»539 E, obviamente, esta admissão implica aceitar o alargamento 
das possibilidades da fenomenalidade, aspecto que aqui mais directamente 
visamos, mas por enquanto com escopo apenas negativo, como quem desobs-
trui um caminho.

538 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 88.
539 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 89
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Importa, contudo, demonstrar que a possibilidade de um fenómeno in-
condicionado e irredutível não é apenas uma «ilusão de possibilidade». Por 
outras palavras: «é preciso estabelecer que um fenómeno incondicionado e 
irredutível, sem horizonte de delimitação nem Eu constituinte, oferece uma 
verdadeira possibilidade e não vem de novo apenas “contar histórias”.»540 
Cumpre, portanto, repensar mais profundamente o significado e o alcance das 
filosofias de Kant e de Husserl para, à luz da categoria de possibilidade, se 
verificar a existência de uma abertura da fenomenalidade, ou, pelo contrário, 
se não se confirmará o seu radical fechamento. Trata-se, por conseguinte, 
entre a oclusão e a eclosão, de repensar mais profundamente as possibilidades 
alojadas na fenomenalidade do fenómeno.

De acordo com Marion, Husserl, ao longo de toda a sua investigação, 
manteve uma «noção de fenómeno determinada pela sua intrínseca dualidade: 
«A palavra ‘fenómeno’ é ambígua em virtude da correlação essencial entre o 
aparecer e o que aparece”.»541 O fenómeno é, portanto, o que aparece como 
correlato da aparição, e a «mais alta fenomenalidade possível cumpre-se com 
a adequação perfeita entre estes dois termos: o aparecer subjectivo equivale 
ao que aparece objectivo.»542 Retoma-se, assim, em sede fenomenológica,  
o modelo medieval da adaequatio rei et intellectus, cuja condição de possibilida-
de era a célebre convertibilidade dos transcendentais, formulada por Filipe,  
o Cancelário, na sua Summa de Bono, no séc. XIII: unum, bonum et verum con-
vertuntur. Aparentemente, era para esse modelo, afinal, que apontava a cor-
relação de Die Krisis... acima referida, mas de acordo com André de Muralt, 
esse ideal de preenchimento último como adaequatio está presente, sobretudo, 
em Erfahrung und Urteil543. Importa, porém, recordar que se a condição de 

540 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 90.
541 Edmund huSSerl, Die Idee der Phänomenologie. Fünf Vorlesungen, (Herausgegeben und 
eingeleitet von Walter Biemel), Husserliana, Band II, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1973, p. 
14: «Das Wort Phänomen ist doppelsinnig vermöge der wesentlichen Korrelation zwischen 
Erscheinen und Erscheinendem.  heißt eigentlich das Erscheinende und ist aber 
doch vorzugsweise gebraucht für das Erscheinen selbst, das subjektive Pähnomen (…).». 
Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 90, refere esta afirmação de Husserl em favor 
da sua tese.
542 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 91.
543 Cf. André de Muralt, «L’élaboration husserlienne de la notion d’intentionalité. Esquisse 
d’une confrontation de la phénoménologie avec ses origines scolastiques», e «Adéquation 
et intentions secondes. Essai de confrontation de la phénoménologie husserlienne et de la 
philosophie thomiste sur le point du jugement», in La métaphysique du phénomène. Les origines 
médiévales…, pp. 57-76 e 77-103, respectv. Afirma Emmanuel falque, Saint Bonaventure et 
l’entrée de Dieu en théologie, Paris, Vrin, 2000, p. 21, que «o encontro entre a fenomenologia e a 
teologia», hoje, se dá «pelo viés da filosofia medieval», se bem que «nos últimos decénios, não  
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possibilidade da adaequatio entre ordo mentis e ordo rerum é a convertibilidade 
dos transcendentais, a condição desta não é de modo algum uma adequatio, 
mas a doutrina da analogia do ser. Com efeito, a convertibilidade dos trans-
cendentais depende de uma compossibilidade análoga do ser expressa pelo 
pulchrum. Deste modo, a instância relacional, facultada pelo modelo regional 
da adaequatio, revela-se essencial na inter-relação dos transcendentais544.

Diga-se, aliás, que também o modelo kantiano de conhecimento, na Crí-
tica da razão pura, cujo acúmen é o juízo sintético a priori, retoma o mesmo 
modelo epistemológico da adaequatio, enquadrando-o apenas nos moldes 
críticos da lógica transcendental, orientação que Husserl jamais inflecte. 
Ora, de acordo com este, a adequação define não só a verdade efectiva da 
correlação, mas o próprio «ideal de preenchimento último», cuja figura-limite 
seria a evidência, instância, aliás, onde o já aludido jogo figura/fundo parece 
esbater-se ou mesmo desaparecer. Todavia, apesar da elevação ao ideal de 
autotransparência quase absoluta, Husserl teve de se cingir, modestamente,  
a um modelo de igualdade. Ou seja, aponta Marion, a absoluta adequação, tão 
ambicionada pela fenomenologia, resta afinal e tão-só um puro ideal: «ideal 
de preenchimento último», «(...) percepção idealmente preenchida», «ideia 
de adequação absoluta como tal.»545 A sombra de Kant paira ainda sobre o 
projecto fenomenológico, comprometendo a possibilidade de o ideal como tal 
ser alguma vez dado, precisamente porque o ideal, objecto da ideia, perma-
nece num plano exclusivamente regulador546. A única diferença é que, «para 
Kant, o ideal da razão coincide com Deus, ao passo que Husserl aguardará 
os últimos desenvolvimentos da sua teleologia do espírito para identificar o 
ideal do preenchimento com Deus.»547

tenha recebido a importância que merece». (referência a «Scolastique et phénoménologie», pp. 
20-23, onde o autor refere igualmente os trabalhos pioneiros de Edith Stein quanto à relação 
entre Filosofia Medieval, nomeadamente São Tomás, e a Fenomenologia).
544 Hans Urs von Balthasar apud Vincent holzer, Le Dieu Trinité..., p. 95: «O próprio ser desvela 
o ser rosto mais escondido que para nós recebe o nome do amor trinitário e apenas esclarece 
este mistério supremo com outro mistério: porque é que o ser em geral existe e porque é que 
ele se nos revela como luz, verdade, bondade e beleza?»
545 Logische Untersuchungen, VI, Zweiter Band, Zweiter Teil: Untersuchungen zur Phänomenologie 
und Theorie der Erkenntnis, (Herausgegeben von Ursula Panzer), Husserliana, Band XIX/2, 
The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, § 36, p. 645: «Das Ideal der Adäquation. 
Evidenz und Wahrheit»; § 37, p. 646: «Das Ideal der letzten Erfüllung» (Jean-Luc Marion, 
«Le phénomène saturé», pp. 91.92).
546 Cf. Immanuel kanT, Kritik der reinen Vernunft, A 578 / B 606, in Immanuel Kant Werke in 
sechs Bänden [Herausgegeben von Wilhelm Weischedel]. Band II., pp. 499-500 [Crítica da 
Razão Pura, pp. 470-471].
547 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», nota, p. 93.
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Quer isto dizer, enfim, que se a verdade última da adequação é um puro 
ideal, então «é a verdade que se rarefaz ou se torna inacessível.» Mas, inter-
roga-se Marion, «porque é que Husserl compromete o retorno às próprias 
coisas afectando de idealidade a evidência e a verdade? Resposta: porque 
a igualdade que, de jure, Husserl mantém entre a intuição e a intenção resta 
insustentável. A intuição (quase) sempre falha (parcialmente) a intenção. 
Por outras palavras, a intenção e a significação ultrapassam a intuição e o 
preenchimento.» E não importa contrapor com o domínio da matemática e da 
lógica formal, onde a evidência pareceria realizar-se integralmente, porque 
tal confirmaria a fortiori o que pretenderia refutar. O ideal de adequação só 
se realiza onde «a intenção, para se cumprir como fenómeno, apenas recla-
ma uma intuição pura ou formal (o espaço em matemática), ou até mesmo 
nenhuma intuição (tautologia vazia, em lógica)». Ou seja, a matemática e a 
lógica oferecem precisamente um objecto ideal, que não carece de «se dar 
para aparecer», isto é, «um grau zero ou ínfimo de fenomenalidade; a evidên-
cia cumpre-se aí adequadamente porque pede apenas uma intuição vazia ou 
pobre». Se, em contrapartida, se procura colmatar esta penúria intuitiva ao 
nível das idealidades lógico-matemáticas com as «próprias coisas» da expe-
riência sensível, a evidência absoluta torna-se um ideal praticamente inatin-
gível. Há um déficit nativo na intuição. Também aqui Husserl, apesar de ter 
por escopo ultrapassar a metafísica kantiana, acaba por sofrer, em parte, as 
consequências das decisões de Kant. Se admite, contra Kant, a possibilidade 
de intuição intelectual ou eidética, e que, portanto, não podemos ser sujeitos 
apenas de intuições sensíveis, o «princípio de todos os princípios» husser-
liano requer sempre um horizonte como condição e um Eu transcendental 
constituinte. Por isso, afirma Marion: «Husserl, que, todavia, transgrediu a 
metafísica kantiana do fenómeno, deve ser ultrapassado para [se] aceder à 
possibilidade do fenómeno saturado.»548

548 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 123. Cf. Dominique JaniCaud Le tournant 
théologique..., p. 9.11, dá conta de que esta fora também uma crítica de Sartre a Husserl, 
sublinhando que este ficara preso das decisões metafísicas de Kant, no sentido do idealismo 
transcendental. Também Claude bruaire, L’être et le esprit, Paris, PUF, 1983, pp. 33-34 (no 
capítulo «L’Esprit dans sa manifestation») afirma, a propósito da necessidade de uma fenome-
nologia integral do espírito: «Trata-se, sem dúvida, de constituir uma fenomenologia do espírito, 
afrontando os interditos kantianos que recusam, com postulados metafísicos, toda a experiência 
noumenológica quando, sem dúvida, esta é de uma simplicidade comum irrecusável. Mas uma 
tal fenomenologia não pode ter nem o sentido nem o método do célebre empreendimento de 
Hegel. Este, com efeito, nas suas descrições dialécticas, aplicava à grelha formal da nossa 
existência uma lógica absoluta do Absoluto, antecipada ao longo do processo. É distinguindo 
uma ontologia própria do espírito humano, da qual nos esforçaremos por elaborar os momentos  
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Seja como for, é manifesto que, em Kant, qualquer objecto (possível) que 
careça de intuição intelectual não tem nenhuma possibilidade de vir à luz do 
mundo. A intuição sensível, ainda que retoricamente valorizada como condi-
ção de possibilidade da experiência, não passa afinal de um espartilho dessa 
mesma experiência: o fio condutor que nos guiou, é afinal o mesmo que agora 
nos ata os pés e as mãos e nos impede de avançar. «Perguntamo-nos como 
se definiria o fenómeno quando a fenomenologia e a metafísica o delimitam 
num horizonte, em função de um Eu? A sua definição como condicionado 
e redutível realiza-se perfeitamente através de uma de-finição: os fenómenos 
são dados por uma intuição, mas esta intuição permanece finita, seja sensível 
(Kant), seja a maior parte das vezes faltosa ou ideal (Husserl). Os fenómenos 
sofrem um déficit de intuição, portanto, de uma penúria de doação. Esta falta 
radical não tem nada de acidental, resultando ao invés de uma necessidade 
fenomenológica.» Só assim, inscrito num horizonte e reduzido a um Eu 
constituinte, o fenómeno colhe a sua objectividade. Os fenómenos caracte-
rizam-se pela finitude da doação, «a fim de poderem entrar num horizonte 
de constituição e deixar-se reconduzir a um Eu.»549 

Correlativamente, poder-se-á argumentar a contrario que um fenómeno 
incondicionado e irredutível só se tornaria possível se uma intuição não-finita 
lhe garantisse a doação. É pensável uma intuição não-finita? Ou, por outras 
palavras, será possível passar de uma fenomenalidade considerada sempre 
dentro de certos limites para uma fenomenalidade encarada como possibi-
lidade aberta? «Ao fenómeno sempre suposto como pobre em intuição não 
poderemos opor um fenómeno saturado de intuição?»550 Marion encara aqui 
uma possibilidade onde a intuição, longe de ser antecipadamente coarctada, 
daria a ver mais, «desmesuradamente mais» do que se pudera intencionalmente 
esperar. Esta possibilidade, aliás, fora positivamente entrevista pelo próprio 
Kant, o fundador da «penúria intuitiva». Com feito, v.g., a causa de as ideias 
da razão não poderem ser conhecidas, diz Kant, reside na carência de intuição 
sensível e, por conseguinte, de síntese fenoménica. Contudo, a esta pobreza 
da ideia da razão irá responder a exuberância da «ideia estética», da qual 
efectivamente também não pode derivar de qualquer conhecimento, mas pela 
razão oposta, afirma Marion, citando o § 57 da Kritik der Urteilskraft: «porque 
ela [a ideia estética] é uma intuição (da imaginação) para a qual um conceito 

e as categorias constitutivas, que tentaremos agora re-conhecer as manifestações típicas do 
nosso ser espiritual.» Sobre tal construção que afronte os interditos kantianos, afirmando a 
realidade irrecusável do nosso conhecimento metafísico, cf. E. J. lowe, «La connaissance 
métaphysique», in Revue de Métaphysique et de Morale 4 (2002), pp. 449-471.
549 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», pp. 101.102.
550 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 102.
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adequado jamais pode ser encontrado»551. Vemos assim que, neste domínio, 
é o próprio entendimento que não tem nenhuma categoria para unificar 
o «excesso da intuição». Aqui «é o conceito que falha, não a intuição.»552  
A ideia estética, plena de possibilidades pensantes, não cabe no espartilho 
que o conceito lhe poderia impor; a sua «cegueira» advém da riqueza e não 
da penúria de doação. Tal superabundância intuitiva «submerge» as próprias 
regras de acordo com as quais se deveria apresentar o dado. «A intuição não 
mais se expõe no conceito, mas satura-o e torna-o sobre-exposto — invisível, 
não por defeito, antes por excesso de luz». Ora que possibilidades se abrigam 
neste excesso de intuição aqui presente? Algumas consequências hão-de ser 
por nós posteriormente retiradas, mas continuando perto de Marion, importa 
agora sublinhar que a hipótese de um fenómeno saturado de intuição ganha 
pertinência, inviabilizando que a noção de «objectividade» (kantianamente 
entendida) se imponha como destino exclusivo da fenomenologia. Levante- 
-se então a questão decisiva, agora ao próprio Jean-Luc Marion. Uma vez 
estabelecida, pelo menos hipoteticamente, a noção de «fenómeno saturado», 
em que é este consiste? Esta pergunta encerra, de certo modo, uma armadi-
lha. Com efeito, responder pela afirmativa, enumerando aspectos positivos, 
seria reduzir a saturação ou o excesso a um quadro meramente fenoménico. 
Assim, lembrado decerto da tradição apofática, a que abundantemente recorre 
em L’idole et la distance, Marion segue de costas, isto é, por uma via negativa, 
não-idolátrica. Mas qual é o objecto a negar neste processo? Precisamente 
as categorias kantianas do entendimento — que, como vimos, eram os es-
partilhos a que a «ideia estética» não podia ser reconduzida —, para mostrar 
como são por ele transgredidas. Assim, diz Marion programaticamente: o 
fenómeno saturado, por exceder os princípios e as categorias do entendi-
mento, será «não-objectivável [invisable] segundo a quantidade, insuportável 
segundo a qualidade, absoluto segundo a relação e inobservável segundo a 
modalidade.»553

Antes de mais, quando à quantidade, «o fenómeno saturado não pode 
ser observado. Esta impossibilidade respeita ao seu carácter essencialmente 
imprevisível». A categoria da quantidade constitui-se, em Kant, por uma es-
pécie de adição de grandezas de extensão ou soma de partes, de onde resulta 
que algo quantificado é afinal «um agregado» e é previsível justamente em 

551 Cf. Immanuel kanT, Kritik der Urteilskraft, § 57, a 237 / b 240, pp. 447-448: «Eine ästhe-
tische Idee kann keine Erkenntnis werden, weil sie eine Anschauung (der Einbildungskraft) 
ist, der niemals ein Begriff adäquat gefunden werden kann.» [Crítica da Faculdade do Juízo, § 
57, pp. 249-250].
552 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 104.
553 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 106.
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função da grandeza finita de cada parte. Ora, «são estas propriedades que 
se tornam impossíveis, quando se trata de um fenómeno saturado». A razão 
é que o excesso da doação não permite a divisão ou quantificação em partes, 
pois a «intuição saturante», admitindo sempre novos acréscimos, excede 
qualquer adição finita. «Um tal fenómeno, sempre excedido pela intuição 
que o satura, deveria antes dizer-se incomensurável, não medível (imenso), 
desmesurado.»554 Não é portanto aqui possível uma «síntese sucessiva», que 
assim deve dar lugar a uma «síntese instantânea», poderíamos dizer kairoló-
gica, a qual não resulta de uma soma de partes nem de qualquer antecipação 
previsível. O  que, no dizer de Aristóteles, é  da atitude fi-
losófica, exemplifica na perfeição este carácter inesperado de tal síntese555.  
O espanto provocado pelo fenómeno saturado advém da ausência de medida 
com algo anterior que o precedesse e enquadrasse.

Continuando o seu percurso negativo, agora no que respeita à categoria da 
qualidade, Marion sublinha o carácter «insuportável» do fenómeno saturado. 
Que quer isto dizer? Em termos kantianos, a qualidade, como «grandeza 
intensiva», era o que permitia à intuição limitar uma certa realidade, cons-
tituindo um «objecto» intensivamente proporcionado à percepção. Ora, no 
caso de um fenómeno saturado, «a intuição dá uma realidade sem qualquer 
limitação (...). Atinge uma grandeza intensiva sem medida (comum) de for-
ma que, a partir de um certo grau, a intensidade da intuição real ultrapassa 
todas as antecipações da percepção»556. Neste sentido, bem se pode dizer que, 
em vez de «intuições cegas», teríamos «intuições ofuscantes», que cegam e 
deslumbram de tal modo que o olhar não as poderia prever nem «suportar». 
A experiência de cegueira, por excesso do que se dá a ver, é bem conhecida 
da tradição filosófica. E Jean-Luc Marion junta aos exemplos dessa tradi-
ção, que tem em Platão um momento inaugural557, a noção de «glória», cuja 
intencionalidade religiosa e poética  (desde a shekinah veterotestamentária 
ao ‘Ancião’ de Daniel e ao Apocalipse) é inequívoca sem, contudo, se opor 
àquela558. Em termos bíblicos, esse excesso era precisamente figurado pelo 
«rosto de Deus», cujo esplendor ninguém pode ver e permanecer vivo.  

554 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», pp. 106.107.
555 Cf. Klaus held, «Assombro, Tiempo, Idealización — Sobre el comienzo griego de la Fi-
losofía», in A Fenomenologia Hoje, pp. 15-27.
556 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 109.
557 Cf. República, 515 c, o episódio da cegueira do prisioneiro saindo da caverna.
558 Marion reconhece-se aqui devedor da já referida obra de Jean-Louis ChrÉtien, L’inoubliable 
et l’inespéré, Paris, Desclée de Brouwer, 1991, ensaio extraordinário que (na nova edição revista 
e aumentada, de 2000) também nos acompanhou em momentos cruciais da investigação. 
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«O que em todos estes exemplos não permite o ver é o excesso de intensidade 
da luz, sensível ou inteligível.» Ora o deslumbramento que excede o poder 
de ver não é apenas um caso excepcional ou marginal, portanto menospre-
zável, em relação a uma suposta regra fenoménica comum, «normalizada» de 
acordo com o «fenómeno pobre», mas antes «uma determinação essencial ao 
fenómeno». O deslumbramento, que acontece quando «a percepção transpõe 
o seu máximo subjectivo», diz portanto de uma «doação intuitiva», que não 
é tão rara quanto se pensa e que, por outro lado, atesta com precisão a nossa 
finitude. Esta «experimenta-se (e prova-se) não tanto pela penúria do dado 
ante o nosso olhar, mas sobretudo porque este olhar não consegue, por vezes, 
medir a grandeza da doação. Ou antes, comparando-se com ela, experimenta, 
por vezes no sofrimento de uma passividade essencial [559], que ela é sem 
medida [comum] consigo. A finitude experimenta-se tanto pelo acréscimo 
como, ou até mesmo mais, pela carência.»560

Quanto à relação o fenómeno saturado diz-se absoluto. Quer dizer: não 
pode ser ligado pelas analogias da percepção, as quais, no pensamento kan-
tiano, permitem ir fazendo a ligação do diverso e do novo, em geral, de modo 
a constituir a unidade da experiência. Tal ligação supunha, para Kant, três 
modalidades de relação: «inerência entre acidente e substância, causalidade 
entre efeito e causa, comunidade entre várias substâncias». São estas formas 
de relação que, ao representarem uma «ligação necessária das percepções» 
(no espaço e no tempo, segundo as leis das contiguidade e da continuidade), 
possibilitam a unidade da experiência. Assim a relação, em termos kantianos, 
diz de uma espécie de rede triangular que, precisamente, permite constituir 
e ter as coordenadas de um fenómeno, relacionando-o com outros, preen-
chendo esta espécie de puzzle relacional que alarga o conhecimento, mas sob 
a condição de jamais romper a teia, i.e., garantindo a unidade da experiência. 
A pergunta que Marion faz é esta: «todo o fenómeno sem excepção terá de 
respeitar a unidade da experiência?» Ainda que os objectos das ciências, 
previsíveis (pobres), ou mesmo da nossa experiência comum, tendam a 
integrar-se e a ganhar sentido nessa teia, segundo as analogias da percepção, 
é gratuito decretar que assim deva ser sempre, sem excepção. Sem dúvida, 
até o que à partida parecia carecer de relacionabilidade, em virtude do seu 
carácter inusitado e estranho, poderá, pouco a pouco, inscrever-se nessa 
«trama relacional». Mas o «puro acontecimento», o «fenómeno não previsível 
(a partir do passado), não exaustivamente compreensível (a partir do pre-
sente), não reproduzível (a partir do futuro)», é «único», «absoluto»: absolus.  

559 Aspecto que, à frente, sublinharemos com Michel Henry.
560 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 111.
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Daí, por exemplo, a dificuldade no estabelecimento da unidade ao nível dos 
fenómenos históricos e da ciência histórica. «O embaraço de Kant culmina 
no estranho emprego (...) de princípios cujo uso é puramente “regulador” 
— o que só se pode compreender neste sentido: as analogias da experiência 
não constituem os seus objectos, mas enunciam necessidades subjectivas do 
entendimento.»561 Como, pois, poderiam tais analogias lidar com um fenó-
meno saturado, se ele se dá como «puro acontecimento», «desligado de toda 
a analogia com qualquer que seja o objecto da experiência»?

No âmbito da nossa investigação, importa que nos detenhamos um pouco 
nesta interrogação de Marion e na resposta que ele dá; é por aí que se poderá 
repensar o alcance e os perigos presentes numa noção de «fenómeno satu-
rado quanto à relação» (i.e., fenómeno absoluto) mal compreendido562. Com 
efeito, a ideia de um fenómeno que se não inscreve num horizonte prévio, 
mas o excede e, de certo modo, cria e satura continuamente o seu próprio 
horizonte (o exemplo da substância espinosiana) «oferece um perigo que não 
poderíamos subestimar», adverte Marion, «uma vez que nasce da experiência 
da totalidade, sem porta, sem janela, sem outro ou outros». No fundo, como 
também denuncia Michel Henry, em L’essence de la manifestation, este é o perigo 
de todos os monismos e formas identitárias de pensar que, agora apenas no 
tocante à figura divina, recusam qualquer distinção real na divindade para 
além da diversidade modal563. Sublinhamos este aspecto, en passant, porque ele 
é um dos problemas atinentes à doutrina da relação — se é um ens reale, um 
acidente real ou apenas um nome564 — alternativa que, aplicada à teoria das 
apropriações divinas, constitui também uma dificuldade de monta com que 
Agostinho se defronta, em De Trinitate, pois no primeiro caso parece haver 
«demasiado ser», sob o risco de uma quaternidade divina, no segundo haver 
«ser a menos», sob o risco de ‘nominalizar’ a Trindade.

Seja como for, o que Marion pretende aqui é tão-só alargar interrogati-
vamente a estreiteza da fenomenologia de matriz kantiana. Por isso, contra 

561 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 115. Cf. Simont Juliette, Essais sur la 
quantité, la qualité et la relation chez Kant, Hegel, Deleuze: les «fleurs noires» de la logique philosophique, 
Paris/Montréal, L’Harmattan, 1997, pp. 17 e ss: «Le pouvoir des règles (Kant)».
562 Aliás, diga-se de passagem que, em Idole et la distance, é precisamente a noção de distância, 
como espaço possível para a relação, que permite obviar a esses perigos (ainda que ali a noção 
de distância tenha maior significado e alcance).
563 Na Parte II veremos como esta posição ainda exprime uma das muitas metamorfoses do 
modalismo sabeliano.
564 Ou ens reale ou ens secundum rationem (cf. o pequeno, mas profundo estudo de Eelcko ypMa, 
«La relation est-elle un être réel ou seulement un être de raison, d’après Jacques de Viterbe», 
in Jean Jolivet, Z. kaluza e Alain de libera [éds.], Lectionum Varietates. Hommage à Paul 
Vignaux (1904-1987), Paris, Vrin, 1991, pp. 155-162)
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a sua «penúria», está mais interessado em relativizar esse perigo do que em 
sublinhá-lo. Até porque, numa observação preciosa para o nosso propósito, 
diz que «o perigo resulta menos do próprio fenómeno saturado [quanto à 
relação] do que, estranhamente, do seu desconhecimento.» Talvez este desco-
nhecimento dê azo às suas piores caricaturas, em fenómenos de imanentização 
e opacidade da consciência, cujos exemplos mais gritantes têm sido precisa-
mente as figurações interesseiras (idolátricas) da divindade. Ora, ao invés,  
o «fenómeno saturado» conserva a sua índole absoluta, dissolvendo o perigo 
precisamente em virtude de não ser confundível com nenhum outro, arredan-
do ab origine todas as fixações e cristalizações. O exemplo analógico que Ma-
rion vai buscar à tradição filosófica — de novo a doutrina da convertibilidade 
dos transcendentais — é bastante significativo. «[A] irredutível pluralidade 
de ens, unum, verum, bonum et pulchrum permite declinar o fenómeno saturado 
do primeiro Princípio em registos perfeitamente autónomos em que, de cada 
vez, se dá a ver apenas de uma perspectiva (...); a sua convertibilidade indica 
que a saturação persiste, mas que a mesma se distribui por vários horizontes 
concorrentes»565. Contra a «penúria» da síntese kantiana, o fenómeno satu-
rado traz consigo uma exuberância plural, que garante quer o seu carácter 
absoluto, no sentido indicado, quer a sua «desmultiplicação»566.

Apesar de já aflorada, uma questão se impõe, porém, e exige ser encarada 
de frente. Se não há nenhum horizonte em que tal fenómeno se inscreva, mas 
ao invés ele é a própria instância de doação de horizonte, tal significa que 
se não pode apreender na base de qualquer analogia. A analogia tem por 
supedâneo uma relação que possibilita ao novo tornar-se significativo pela 
inserção num prévio quadro de referências. Ora, essa inserção falha aqui e 
não é possível dizer um pelo outro, porque ele é não-previsto. «Numa palavra,  
o mundo não poderia aceitar um fenómeno assim tão saturado. Vindo para entre 
seus, os seus não o reconheceram — vindo à fenomenalidade, o fenómeno saturado 
poderia não encontrar aí nenhum espaço de manifestação. Mas esta recusa 
de abertura, esta desfiguração, permanece ainda uma manifestação.»567 Não 
estando, pois, submetido a um horizonte como condição de possibilidade, 
deve chamar-se de «fenómeno incondicionado».

Resta ainda, de acordo com o que acima se delineou, questionar as ca-
tegorias da modalidade. Segundo Kant, a modalidade vem atestar, de facto,  

565 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 117. A fenomenologia da religião falaria aqui 
de «redundância» das hierofanias do sagrado (Gilbert durand, A Imaginação..., p. 13-14). Na 
nota 1, da p. 117, Marion exemplifica «fenómenos de saturação com hierofanias do Antigo 
Testamento e com os diferentes sentidos do texto bíblico, na tradição cristã.
566 A distância entre ídolo e ícone passa também por aqui.
567 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 118.
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o «poder de conhecer» que as outras categorias de jure estabeleceram. Ou seja, 
estabelece apenas «uma relação» dos objectos com o pensamento em geral568. 
«Este acordo determina a possibilidade de ser dos fenómenos (também, 
portanto, da sua efectividade e necessidade) à medida da sua conveniência 
com o Eu, por e para quem a experiência tem lugar.» No fundo, as categorias 
da modalidade vêm confirmar que a possibilidade do fenómeno reside no 
acordo «com o poder de conhecer», o qual, por seu turno, pôs as condições 
formais da experiência; ou nas palavras de Marion, que «a possibilidade do 
fenómeno», mais uma vez, «depende da sua redução ao Eu», só que agora 
do ponto de vista da mera constatação fáctica. Contudo, à luz da noção de 
«fenómeno saturado» que progressivamente se propôs, há uma pergunta 
irrecusável, não permitida no quadro kantiano, porque ali tal acordo é um 
dado de facto: «que aconteceria, fenomenologicamente, se um fenómeno não 
“concordasse” nem “correspondesse” ao poder de conhecer do Eu?»569 Do 
ponto de vista de Kant, nada se passaria, porque não haveria fenómeno, mas 
apenas «uma aberração perceptiva sem objecto.»570 Se tal resposta é coerente 
em relação aos «fenómenos pobres», a mesma já não se ajusta ao fenómeno 
saturado. Porquê? Porque, neste caso, a impossibilidade de o Eu constituir o 
objecto e o «desacordo» que ele experimenta relativamente às suas condições 
subjectivas, não determinam que «absolutamente nada aparece: a saturação 
intuitiva, precisamente enquanto não-objectivável [invisable], intolerável e 
absoluta (incondicionada) impõe-se a título de fenómeno excepcional por ex-
cesso, não por defeito. O fenómeno saturado recusa deixar-se olhar como um 

568 Immanuel kanT, Kritik der reinen Vernunft, A 75 / B 100, in Immanuel Kant Werke in sechs 
Bänden [Herausgegeben von Wilhelm Weischedel]. Band II., pp. 114.248: «Der Modalität 
der Urteils ist eine ganz besondere Funktion, diese das Unnterscheidende na sich hat, daß 
sie nichts zum Inhalte des Urteils beiträgt (…), sondern nur Wert der Kopula in Beziehung 
auf das Denken überhaupt angeht.» / «A modalidade dos juízos é uma função muito particu-
lar destes, cuja característica consiste em nada contribuir para o conteúdo de um juízo (...) 
e apenas se referir ao valor da cópula em relação ao pensamento em geral.» A 219 / B 226: 
«Die Kategorien der Modalität haben das Besondere na sich: daß sie den Begriff, dem sie als 
Prädikate beigefüget werden, als Bestimmung des Objekts nicht im mindesten vermehren, 
sondern nur das Verhältnis zum Erkenntnisvermögen ausdrücken.» / «As categorias da 
modalidade têm a particularidade de nada acrescentar, como determinações do objecto, ao 
conceito a que estão juntas como predicados, e apenas exprimir a relação com a faculdade de 
conhecimento.» [Crítica da Razão Pura, pp. 107-238].
569 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 119.
570 Neste sentido, e conforme as leituras de Michel Henry e de Jean-Luc Marion, Kant jamais 
veria (compreenderia) a pintura de Vladimir Kandinsky, onde «a cor tem licença de extravasar 
o traço», onde intencionalmente se ‘deformam’ e ‘desobjectualizam’ as cores em vista de uma 
pureza que o autor da Crítica da razão pura estranharia, com certeza.
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objecto, precisamente porque aparece com um excesso múltiplo e indescritível 
que suspende todo o esforço de constituição.» A recusa, porém, de reduzir 
tudo o que se pode manifestar a objectum representável não é um recuo para 
qualquer plano irracional. Se o fenómeno saturado se não deixa observar ou 
representar como objecto, é porque a sua «visibilidade» excede a capacidade 
finita de ver. «Determinar o fenómeno saturado como inobservável conduz 
a encarar a possibilidade em que um fenómeno se imporia com tal acréscimo 
de intuição que nem se poderia reduzir às condições da experiência, portanto 
ao Eu que as fixa, nem todavia se poderia dispensar de aparecer.»571

Sublinhemos que todo o debate em torno da possibilidade da manifesta-
ção do ser, em filosofia, ou da revelação divina, em teologia, alternativa que, 
conforme o ponto de vista em questão, acabou por constituir estes saberes 
como opostos ou reciprocamente subordinados, é aqui recuperado por Ma-
rion, reconduzindo o pensar fenomenológico a uma doação originária em 
que assenta quer a racionalidade filosófica quer a racionalidade teológica, 
e onde manifestação e auto-revelação «podem» coincidir. Por conseguinte, 
as metáforas servis («philosophia ancilla theologiae») ao serviço de uma razão 
polémica poderiam, com vantagem, ser substituídas pela recíproca metáfora 
esmoler572, mais afim à tal relação mendiga. Seja como for, apesar da tradição 
religiosa judaica e cristã com que dialoga, com esta abertura da fenomenologia 
a uma instância saturante e irredutível, Jean-Luc Marion recusa qualquer 
«deriva teológica», ou mesmo qualquer viragem «mística», respondendo 
à precaução de Jean-François Courtine acima formulada. Ao invés, este 

571 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 120, passim.
572 Cf. Olivier boulnoiS, Duns Scot, la rigueur de la charité, Paris, Cerf, 1998; Leonardo Coim-
bra também aprecia a metáfora esmoler, pois ‘o ser é uma esmola feita ao nada’, e se «a Alegria 
atravessa o mundo em marcha, a Dor bate às portas a esmolar companhia» (cf. A Alegria, a Dor 
e a Graça, in Obras..., p. 495). E o mais espantoso é quando a esmola alarga a sacola, quando 
a resposta revela e alarga a pergunta, quando o encontro capacita para buscar ainda mais. 
Agostinho, In Iohannis euangelium, 63, 1: «Quaeramus inueniendum, quaeramus inuentum. Ut 
inueniendus quaeratur, occultus est; ut inuentus quaeratur, immensus est. Unde alibi dicitur: 
“quaerite faciem eius semper”. Satiat enim quaerentem in quantum capit; et inuenientem capacio-
rem facit ut rursus quaerat impleri, ubi plus capere coeperit. (...) Hic autem semper quaeramus, 
et fructus inuentionis non sit finis inquisitionis.» / «Busquemos o que vamos encontrar, e tendo 
encontrado continuemos a procurar. Para que se procure, o que se vai encontrar está oculto; 
para que, uma vez encontrado, se continue a procurar, é imenso. Por isso se diz noutro lugar: 
“procurai sempre a sua face”. (...) Na verdade, o encontrar satisfaz aquele que procura e torna(-o) 
mais capaz de procurar de novo, sempre que começa a encontrar mais (e quanto mais encontra 
mais procura). Por isso procuremos sempre e que o fruto do encontro não seja o termo da 
procura.» É por isso que sempre a «fons uincit sititentem» / «a fonte vence o sequioso» (Sermo 
159, 9) i.e., «vence aquele que nela bebe, aumentando cada vez mais a própria sede».
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alargamento considera apenas com seriedade que, em certos exemplos de 
doação, «o excesso da intuição já não poderia satisfazer as condições da 
experiência comum.»573 

Ora, ante o fenómeno saturado, o «Eu não pode deixar de o ver, mas 
também não pode olhá-lo como objecto seu. Há o olho para o ver, mas não 
[há olho] para o esguardar. [574] Que vê então este olho sem regard?». Pode-
ríamos resumir o pensamento Marion a este respeito numa afirmação: vê que 
não vê, por excesso de visibilidade. Experimenta a «sua impotência perante 
a desmesura do visível (...), o ruído de uma mensagem mal recebida, a ofus-
cação da finitude». A «abundância da doação intuitiva» é tal que a «lente» e 
o «diafragma» do olho são demasiado estreitos. «Recebe pela vista uma pura 
doação, justamente porque não discerne mais nenhum dado objectivável. 
Chamemos a esta extremidade fenomenológica um paradoxo. Este suspende 
não apenas a relação de sujeição do fenómeno ao Eu, mas inverte-a. Longe 
de poder constituir o fenómeno, o Eu experimenta-se por ele constituído. 
Constituído, não constituinte, porque já não dispõe de nenhum ponto de vista 
dominante sobre a intuição que o submerge. (...) O Eu perde a sua anterio-
ridade e descobre-se, por assim dizer, destituído da carga da constituição 
(...).» Poderemos dizer, em linguagem ricoeuriana, a que Marion também 
recorre575, que o fenómeno saturado desvela e revela um déjà là irredutível a 
partir do qual a doação originária acontece. E em relação a ela o sujeito 
constituinte torna-se «o testemunho constituído.»576 Marion, neste paciente 

573 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 122.
574 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 121. Marion opõe aqui o ver ao re-garder, que 
traduz o in-tueri latino, uma vez que esse tueri, de seu talante, colocaria o olhar numa atitude 
de guarda e controlo (idolátrico) do visível. Cf. igualmente La croisée du visible, pp. 52 e ss. Em 
Dieu sans l’être, p. 19, n.2, sublinhando que o olhar cria o ídolo: «Tal olhar parado, que “fixa” o 
vivido intencional, encontra a sua descrição exemplar em E. Husserl, por exemplo em Ideen...
I, § 101 Husserliana, III, 254.». Edmund huSSerl, Ideen zu einer reiner Phänomenologie..., § 101,  
p. 212 («Stufencharakteristiken. Verschiedenartige “Reflexionen”»): «Der Blick kann aber 
auch von Stufe zu Stufe wandern, uns statt durch sie alle hindurch vielmehr auf die Gegebe-
nheiten einer jeden fixierend gerichtet werden, und das entweder in “gerader” Blickrichtung 
oder in reflektierender.»
575 Para Paul riCoeur também a ideia de uma hermenêutica fundamental «se não dirige à 
posse de um facto, mas à apreensão de uma possibilidade de ser» déjà là (cf. Du texte à l’action. 
Essais d’herméneutique II, Paris, Éditions du Seuil, 1986; trad. port., p. 98).
576 Cf. Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, p. 33, passim. V.g.: «(...) o ícone apenas concede 
ao visível um rosto cujo invisível tanto mais se dá a ver quanto mais a sua revelação oferece 
um abismo que os olhos dos homens nunca acabam de sondar. (...) O que qualifica um ícone 
pintado sobre a madeira não vem da mão de um homem, mas da profundeza infinita que o 
atravessa, melhor: que o orienta seguindo a intenção de um olhar. O essencial no ícone — a 
intenção que fita — vem-lhe de outro lado (...).»
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questionamento da moderna filosofia dos limites, conduz a fenomenologia do 
discurso da legitimidade epistemológica para a linguagem do testemunho577, 
onde se atesta a existência de fenómenos saturados, possibilidade perante a 
qual Husserl mostrara reservas. Num significativo jogo polissémico, Marion 
afirma que «esta reserva de Husserl para com a possibilidade pode surgir como 
uma reserva da própria fenomenologia — que guarda ainda uma reserva de 
possibilidade, para se transcender em direcção a uma possibilidade sem re-
serva. Deste modo, pelo fio condutor do fenómeno saturado, a fenomenologia 
encontra a sua última possibilidade: não só a que vai além da efectividade, 
mas a possibilidade que transcende as próprias condições da possibilidade, 
possibilidade da possibilidade incondicionada — por outras palavras, a possi-
bilidade do impossível, o fenómeno saturado.»578 «Chamaremos de revelação 
aqui a esta aparição puramente de si e a partir de si, que não submete a sua 
possibilidade a nenhuma determinação prévia. E — insistimos — trata-se, 
pura e simplesmente, do fenómeno tomado na sua plena acepção.»579

Precipitar-se na negação desta possibilidade seria, além de uma contradi-
ção fenomenológica, prestar pouca atenção à história da filosofia. Descartes, 
por exemplo, «pensa a ideia de infinito como um fenómeno saturado»580;  
a doutrina do sublime, em Kant, como se viu a propósito da «ideia estética», 
constitui uma verdadeira afirmação da existência de «fenómeno satura-
do». Com esta noção, Marion recupera, por conseguinte, para o terreno 
estritamente filosófico, mas amplificando-as, as noções de «revelação» e de 
«manifestação», isto é, a possibilidade sem mais de uma «teofania»: «(...) re-
conhecer os fenómenos saturados equivale a repensar seriamente “aliquid quo 
maius cogitari nequit” — seriamente, ou seja, como uma última possibilidade 
da fenomenologia.»581

Para o nosso intento, esta referência ao Proslogion Santo Anselmo é assaz 
significativa, já porque é evidente a presença da iluminação agostiniana, já 
porque a própria ideia de Deus surge como «doação ou evidência originá-
ria» ao intelecto, quer ainda porque o próprio Deus, ao nível das processões 

577 Cf. o estudo desta questão Léopold Malevez, «Révélation et témoignage», in Mélanges 
de Science Religieuse 6 (1949), pp. 217-232, a propósito das teologias de Karl Barth e Émile 
Brunner. 
578 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 123.
579 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 124 ; Cf. id., La croisée du visible, p. 81, no 
que concerne à revelação na pintura.
580 Cf. Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, p. 30.
581 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», pp. 127.128; cf. id., Dieu sans l’être, p. 71.113. 
Na p. 36 refere a coordenação cartesiana entre idea Dei e idea infiniti e sublinha a analogia 
com o ícone.
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intratrinitárias, é pensado no horizonte de uma doação e gratuidade radicais 
— uma metafísica do dom582. Deus surge assim como um dar-se radical, 
doação originária que se espelha em tudo o que aparece. O pensamento 
sobre Deus, a partir da sua noção presente ao pensamento, situar-se-ia não 
no âmbito do tão temido «ser» da metafísica substancialista, mas no de uma 
 radical — manifestação da Manifestação —, cuja referência últi-
ma residira precisamente na realidade divina como auto-revelação e autodo-
ação originárias, dinamismos ad intra, cuja epifania ad extra seria justamente, 
entre outras, impor-se ao espírito como id quo maius cogitari non possit583. Há 
uma doação que antecedeu radicalmente os seres, cuja índole só a caritas pode 
pressentir, porque ela amou primeiro584, porque já se é um dom antes de ser, 
intuição que nos é acessível porque a nós mesmos não nos demos585. «Porque 
Deus não depende do ser, advém-nos num dom e como um dom.»586 Assim, 
ao «transgredir» de forma lógica e coerente a kantiana filosofia dos limites, 
Marion intende recuperar a novidade absoluta587 que a experiência cristã 
da caritas e o seu olhar sobre o mundo e a pessoa introduzem na história588. 

582 Cf. Maria Leonor xavier, Três questões de ontologia em Santo Anselmo, Lisboa, FCG, 1999, 
sobretudo o Capítulo II da Questão III, «Para uma extensão trinitária da metafísica do dom: 
a gratuidade do ser», pp. 683-712 (cf. também as pp. 52-53, passim).
583 Afirma, corroborando, Xavier tilliette, «Raison et Révélation», p. 163: «(...) o mistério 
de Deus, da vida trinitária, revelado em e por Cristo, é inexaurível, retirando-se à medida que 
se prodigaliza, escondendo-se e envolvendo-se na sua própria luz. É a Revelação que Hegel 
nomeou absoluta. É a maravilha inaudita, admirável como tal, id quo nihil magis cogitari potest, 
a fórmula anselmiana que Schelling aplicou ao “mistério revelado”, tomando como ponto 
de partida, e maximizando-o, o espanto filosófico. O erro, e até o pecado de Hegel (não de 
Fichte), foi esgotar Deus na sua manifestação, Ens manifestativum sui (...).»
584 Cf. aGoStinho, In Iohannis euangelium, 102, 5: «(...) quia ipse prior dilexit nos. Hinc ergo factum 
est ut diligeremus, quia dilecti sumus/ «(...) porque ele nos amor primeiro. Eis donde vem que 
amemos: porque fomos amados.» Sermo, 34, 2-3; De Trinitate, XIII, xi, 15: «Sed uideo quod et 
antea pater dilexit nos non solum antequam pro nobis filius moreretur, sed antequam conderet 
mundum (...).» / «Mas vejo que o Pai nos amou antes, não só antes de o Filho ter morrido por 
nós, mas antes de ter criado o mundo (...).»
585 Cf. De Trinitate, XIII, xi, 15; Claude bruaire, L’être et le esprit, pp. 37.43.
586 Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, p. 12.
587 ireneu de lião, Adversus Haereses, IV, 34, 1: «Omnem novitatem attulit, seipsum afferens», 
referindo-se a Cristo.
588 Jean-Luc Marion, «Ama para que entendas. A hermenêutica cristã do mundo», in Communio 
9 (1992/4), pp. 350.352: «(…) Independentemente do domínio próprio da Revelação, o olhar 
cristão somente exerce sobre o mundo uma hermenêutica radicalmente nova, contanto que 
aí veja — ou faça aparecer — fenómenos, também eles radicalmente novos. O olhar cristão 
faz surgir e aparecer no mundo fenómenos até então invisíveis, a partir dos quais uma nova 
interpretação dos fenómenos já visíveis se torna em seguida legítima. Qual é esse novo dado 
e essa nova interpretação ? É a caridade que se dá a si mesma e apenas se dá a ver aos que a  
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Lembremos também, ao correr da pena, que uma tradição que remonta a 
Agostinho, passa por Anselmo e tem um momento alto na Escola Franciscana 
(Boaventura) afirma que, por ser intrinsecamente expressivo, «o Ser acima 
do qual não é possível pensar-se outro, é, por isso mesmo, trino.»589 

Como já acima dissemos e como agora iremos ver, Michel Henry pre-
tendeu prosseguir esta possibilidade da fenomenologia, enunciada por 
Jean-Luc Marion e, a seu modo, levá-la ainda mais longe. Embora, quanto 
à recuperação fenomenológica da meditação anselmiana590, não coincida 
com Marion, o qual encontrava no Proslogium uma efectivação dessa doação 
originária, Michel Henry parte da fenomenológica constatação de que «não 
me dei a mim mesmo nesta condição de me vivenciar», de que «o eu foi dado 
a si mesmo como um eu próprio, um Eu transcendental vivo dado a si mesmo 
na autodoação da Vida absoluta», e de que «sou dado a mim mesmo sem que 
esta doação provenha de mim.»591 Tal constatação, como se verá, aponta para 
uma fenomenalidade incondicionada, ou que é para si mesma a sua própria 
condicionalidade, possibilitando uma «Arqui-fenomenologia da Vida» que este 
autor vê em acção no cerne da «revelação» cristã, tal como ela a si mesma se 
compreende e exprime — a sua verdade —, e que, em seu entender, possibilita 
uma autêntica «filosofia do cristianismo», sobretudo a impensável afirmação 
de que o Verbo era a Vida, e a Vida era a luz dos homens — «VEn auvtw/| zwh. h=n( 
kai. h` zwh. h=n to. fw/j tw/n avnqrw,pwn( kai. to. fw/j evn th/| skoti,a| fai,nei; / in 
ipso vita erat et vita erat lux hominum et lux in tenebris lucet (...).» (Jo 1, 4-5) Essa 
vida é a Vida transcendental e invisível, antemundana, que a si mesma se 
experimenta, imediatamente e sem distância, Arqui-revelação, enlace patético 
da intimidade divina que se revela a si mesmo, que é Auto-revelação592. Eis 
o que agora cumpre averiguar.

amam. (...) A teologia, quando reconhece que “Deus é amor, ho Theòs agápè estín” (1Jo 4, 8) 
não abre apenas a sua via própria para os mistérios da Redenção e da Trindade (...). Se surge 
um fenómeno novo: o mundo como dom da caridade criadora, e se se determinam as condições 
para a sua apreensão: o amor do próximo, então torna-se possível precisar o que o amor dá e 
o que dá a ver. (i) Primeiramente, dá a ver Jesus Cristo, portanto, a Trindade.»
589 Joaquim Cerqueira GonçalveS, Homem e Mundo em São Boaventura, Braga, Editorial 
Franciscana, 1970, p. 397; cf. Manuel Barbosa da Costa freitaS, «O ideal bonaventuriano 
da sabedoria cristã e a filosofia», in Didaskalia, 4 (1974) pp. 281 e ss; id., «A doutrina bona-
venturiana do homem-imagem e a coexistência da fé e do saber», in Itinerarium 20 (1974), 
pp. 387-400, passim.
590 Cf. as razões em C’est moi la vérité..., pp. 193 e ss [Eu sou a Verdade..., pp. 157 e ss].
591 C’est moi la vérité..., pp.  .136.173 [Eu sou a Verdade, pp. 112.141]
592 Cf. Michel henry, Paroles du Christ, p. 51. Afirma Leonardo CoiMbra, A Alegria, a Dor e a 
Graça, in Obras..., p. 528: «A Vida, como os rios, corre em formas que ela própria vai fazendo, 
sem que neles fique aprisionada.» É difícil encontrar maior sintonia entre dois autores.





5. A vida: manifestação ontológica relacional

A ideia de manifestação é expressão conativa da própria consciência. Fe-
nomenologicamente, o homem deve dizer-se consciência, pois nesta acede a 
si e ao mundo593; mas a consciência, ponto de chegada, pode igualmente ser 
um ponto de partida no seu processo de aprofundamento e diferenciação. 
Por isso, «toda a questão que visa o ego (ou a consciência) no seu ser impli-
ca que previamente seja dada, ou pelo menos procurada, uma resposta ao 
problema dos sentidos do ser em geral. Quando digo “estou contente”, ou 
simplesmente “existo”, o que se encontra na minha afirmação só é possível 
precisamente porque antes o ser brilha.»594 Podemos dizer que no próprio 
acto em que nos damos conta da noção de manifestação deparamos com 
uma evidência primeira de si mesma já em processo de auto-revelação.  
O momento de se dar conta de ser, com a certeza de se não ter dado a si mes-
ma, constitui como que a primeira abertura da consciência para o fundo sobre 
o qual, emergindo, ela se recorta, se exerce e no qual também pode imergir, 
confundindo-se. Deste modo, a verdade da consciência para si mesma, de 
Descartes a Husserl, i.e., a chamada constituição moderna da subjectividade, 
é apenas parte da verdade da sua verdade.

Seja como for, a existência de qualquer ente atesta ipso facto uma epifania: 
há manifestação; e o fundo a partir do qual emerge parece constituir a verdade 
dessa mesma manifestação. Há o que se manifesta e o acto de se manifestar. 
Por isso, mais importante do que aquilo que se mostra em concreto, em cada 
aparecer, é o facto de haver manifestação, antes e aquém de qualquer coisa 
manifesta. «O acto de se mostrar considerado em si mesmo é a essência 
da verdade. Visto que esta consiste no puro acto de se mostrar, aparecer, 
manifestar, revelar, podemos chamar à verdade “mostração”, “aparição”, 
“manifestação”, “revelação”. Além disso, é sob estes três termos equivalentes 
— aparição, manifestação, revelação — que a verdade é designada no Novo 
Testamento, e é importante lembrar muitas vezes, que é este o nome próprio 
da verdade.»595 Qualquer ente que aparece atesta, assim, um anterior poder de 
pura e originária revelação, qual doação sempre prévia e excedente. «O que 
é manifesta-se», afirmara Hegel. Porém, ao contrário deste, a manifestação 

593 Num sentido muito amplo, somos devedores das reflexões de Claude bruaire, na já referida 
obra L’être et l’esprit, Paris, PUF, 1983, e também de Thierry delooz, Pour une ontologie de la 
relation..., vol. I, «De la constitution de la conscience» (Chapitre I), pp. 1-37.
594 Michel henry, L’essence de la manifestation, t.2, Paris, PUF, 1963, p. 3.
595 Michel henry, C’est moi la vérité..., p. 22 [Eu sou a Verdade..., p. 23].
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não pode ser de jure redutível à história, sublinha Michel Henry, como os 
historicismos hegelianos ou anti-hegelianos pregaram, ou à temporalização 
do ser (ekstase), como em Heidegger. A redução do aparecer à história é gra-
tuita, porque a afirmação da essência da verdade como revelação reconduz 
à sua possibilidade radical de manifestação, a uma arqui-história, de que a 
verdade histórica é apenas uma expressão. Em termos fenomenológicos: 
«qualquer verdade ôntica remete para uma pressuposta verdade fenome-
nológica pura.»596 Esta afirmação, teremos oportunidade de o verificar, se 
compreendida no horizonte em que os Padres a aplicavam à relação trini-
tária como pura circumincessio entre Pai, Filho e Espírito, reconduz a limites 
extremos a afirmação radical da revelação como relação e diálogo eternos597, 
como autopoiesis absoluta.

Desde o princípio que, inspirados na primeira obra de Michel Henry, pen-
sámos este ponto à luz da expressão «essência da manifestação»598. Embora não 
tenha sido nela, como se compreende, que o autor deu expressão acabada aos 
aspectos da sua filosofia que aqui mais nos interessam, convém sublinhar que 
este fenomenólogo francês contemporâneo — já de saudosa memória — veio 
a aprofundar paulatinamente, ao longo de mais de quarenta anos, o projecto 
da fenomenologia, a ponto de o inverter de forma decisiva599, em razão do que 
ele considera ser a indeterminação dos pressupostos da fenomenologia ou o 
esquecimento da fenomenalidade do fenómeno600. Significativamente, foi o 
progressivo contacto com os textos e as afirmações centrais da experiência 
cristã, em especial o Prólogo do Evangelho de João, e a afirmação da Encar-
nação como revelação, bem assim o contacto com outros textos da tradição 
cristã, sobretudo dos Padres (Ireneu de Lião, Cirilo de Alexandria, Agostinho 

596 Michel henry, C’est moi la vérité..., p. 23 [Eu sou a Verdade..., p. 23].
597 Dídimo o Cego, na sua obra De Spiritu Sancto, 153-158, alude precisamente ao «Diálogo 
eterno» entre as três pessoas da Trindade.
598 Referida supra. Cf. também, Michel henry, «Parole et religion: la parole de Dieu», in 
Phénoménologie et théologie, Paris, Criterion, 1992, pp. 129-160.
599 O primeiro capítulo da sua obra, Encarnation. Une philosophie de la chair, Paris, Seuil, 2000, 
intitula-se precisamente «A inversão da Fenomenologia».
600 Esquecimento, afinal, de que a própria obra de Michel henry padeceria em parte, como 
observava Xavier tilliette, «La révélation de l’essence. Notes sur la philosophie de Michel 
Henry», in Manifestation et Révélation, Beauchesne, Paris, 1976, p. 207, juízo ou reserva que, à 
luz das últimas obras do autor, com certeza inflectiria. Recordemos, por outro lado a afirmação 
portentosa de Schelling, numa carta ao Pastor Barth [Plitt, iii, 192, apud Xavier tilliette, 
Schelling. Une philosophie en devenir, Paris, Vrin, 1970, vol. 2, p. 443): «A filosofia da Revelação 
não é para os fartos e saciados, mas para os que têm fome e sede de uma regeneração real, 
radical, da sua maneira de pensar». São esta fome e esta sede que «incendeiam» por dentro o 
pensamento de Michel Henry.
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de Hipona...), que o conduziram a aplicar, de forma mais radical e rigorosa, 
o método fenomenológico ao cristianismo, constituindo mesmo aquilo a que, 
em C’est moi la Vérité, chama uma filosofia do cristianismo. Com efeito, quarenta 
anos de investigações fenomenológicas convenceram Michel Henry de que a 
intenção originária da fenomenologia, no sentido da radicalidade e do rigor 
na consideração do aparecer do fenómeno, só encontra plena expressão na 
«verdade do cristianismo», que é a Vida, e não a «verdade» como desvela-
mento () no mundo. O cristianismo, por seu lado, encontraria nesta 
fenomenologia radical uma oportunidade de explicitação filosófica das suas 
afirmações nucleares: Deus como relação Arquipassiva e auto-revelação, 
manifestação, Encarnação e Vida. A identificação cristã da «Verdade com a 
Vida (...) designa a auto-revelação da Vida (Revelação de Deus) na Ipseidade 
de um Si originário como o modo fenomenológico do seu cumprimento.»601 
Deste modo, e como se verá, se a fenomenologia dirige à religião, no caso 
a cristã, questões radicais sobre o seu sentido, cortando o passo a todas as 
tentações fideístas, e se acaba por aceitar afirmações do foro religioso, não 
é porque ceda apressadamente a qualquer «tournant théologique», para 
usarmos aqui a depreciativa expressão com que Dominique Janicaud602 se 
refere à fenomenologia francesa, mas porque encontra nas afirmações de 
uma religião, no caso cristã, a «matéria fenomenológica» adequada, e também 
porque esta religião aceita um diálogo a partir de dentro, sem preconceitos 
ou intuitos proselitistas de conversão da fenomenologia, respondendo com 
os seus textos fundadores, sem sobranceria triunfalista. «De facto, sendo 

601 Michel henry, Incarnation..., § 35, p. 260 [Encarnação..., p. 202]; id., Paroles du Christ,  
p. 98: «A Vida é Verdade porque se revela a si mesma e porque esta revelação de si — esta 
auto-revelação — constitui o fundamento de toda a verdade concebível. Com efeito, nada 
existe para nós, se não se nos manifesta. Mas isto supõe que a própria manifestação se ma-
nifesta, que a revelação se revela — o que a mesma realiza nesta auto-revelação que define 
precisamente a essência da Vida.»
602 Le tournant théologique de la phénoménologie française, Combas, L’Éclat, 1991. Na p. 13 o autor 
pretende ter encontrado a génese da viragem ab ovo: a interrogação de Paul Ricoeur na Introdução 
à sua tradução das Ideen... I, (Gallimard, Paris, 1950, p. 30), com que conclui as suas perple-
xidades sobre o estatuto do sujeito transcendental husserliano: «Le sujet le plus radical est-il 
Dieu?» (Apesar disso, Janicaud reconhece que, sem a Kehre de Heidegger, não teria havido 
nenhuma viragem teológica na fenomenologia). Todavia, será Lévinas, e não Ricoeur, quem nos 
inícios de década de 60 (Totalité et Infini é publicado em 1961, ano da morte de Merleau-Ponty, 
o que é significativo) prossegue esta orientação de modo explícito e deliberado, respondendo 
à carência de alteridade da fenomenologia husserliana. Nas pp. 57 e ss, debruça-se o autor 
sobre o pensamento de Michel Henry, acabando por qualificá-lo (p. 64) de «fenomenologia 
mística». Sobre a questão do «tournant théologique» cf. também o interessantíssimo texto de 
Jocelyn benoiSt, L’idée de phénoménologie, Paris, Beauchesne, 2001, pp. 81-103.
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embora uma religião, o Cristianismo é portador de um conjunto de princípios 
e de intuições de carácter teórico que se prestam admiravelmente a uma in-
terpretação inteligível e coerente... [Ele] entra na história introduzindo uma 
novidade e um excesso (...)» que dão que pensar603.

Por outro lado, se é verdade que teologia, como cogitatio fidei, sempre 
pretendeu ser baluarte contra todas as espécies de fideísmo, não é menos 
verdade que a razão escolástica e seus sucedâneos, aplicados à inteligência 
da experiência cristã e das suas afirmações centrais, acabaram por separar 
quase irremediavelmente as ordens natural e sobrenatural, ora esgotando o 
mistério no esforço racional, ora, negativamente, remetendo as suas afirma-
ções para o domínio da pura posição dogmática e do misterioso (mais do que 
do mysterium), longe do solo natal da tradição confessante, da celebração vital 
daqueles mistérios, esquecendo outrossim o princípio de coerência tradicional 
— dos Padres, mormente de Agostinho, mas que fora já a intuição central 
de Justino de Roma, com a doutrina das : que o 
pensador pode e deve aceitar a verdade onde quer que ela se manifeste604, 
porque onde ela se manifestar é a Vida que se manifesta. Assim, com lógica 
e rigor, Michel Henry avança sem rebuço pelo que defende ser uma reflexão 
filosófica a partir de, e no próprio cerne do cristianismo, projecto jamais 
confundível com qualquer apologética «filosofia cristã»605.

Cumpre assim ver como é que Michel Henry «inverte» a fenomenologia 
para, com grande rigor lógico, ser levado a alargar as possibilidades da ma-

603 Manuel Barbosa da Costa freitaS, «Apresentação», in Michel henry, Eu sou a Verdade..., 
p. 8. Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils?, p. 10: «Eles [os debates 
trinitários do séc. IV] são a ilustração de que a fé dá que pensar e que possibilita que as 
categorias da nossa razão de algum modo se ultrapassem para exprimir o inaudito.» Michel 
henry, Paroles du Christ, p. 87: «Longe de se opor a uma reflexão verdadeiramente livre, o 
cristianismo colocaria a filosofia tradicional e o seu corpus canónico perante os seus limites, 
para não dizer perante a sua cegueira.»
604 Cf. JuStino de roMa, Apologia II, 7.10; Goulven MadeC, «Christus, scientia et sapientia 
nostra. Le principe de cohérence de la doctrine augustinienne», in Recherches Augustiniennes 
10 (1975), pp. 77-85; id., «Le “platonisme” des Pères», in Connaissance des Pères de l’Église 86 
(juin 2002), p. 35; Sermão Dolbeau 26, «Contra os pagãos», 38.44.
605 Cf. a «Introdução» à obra de Étienne GilSon e de Philotheus boehner, Die Geschichte der 
christlichen Philosophie von ihren Anfängen bis Nikolaus von Cues, Paderborn, Ferdinand Schö-
ningh Verlag, 1952 [História da Filosofia Cristã, Vozes, Petrópolis, 1991], onde se explica o 
sentido desta expressão. Cf. ainda a obra Esprit de la philosophie médiévale, pp. 1-38, e a Revue de 
Métaphysique et de Morale entre 1930-1932, onde vai ao rubro o debate entre os defensores da 
expressão — ao lado de Étienne Gilson — e os seus opositores — ao lado de Émile Bréhier. 
Vale a pena ler ainda o artigo de Léopold Malevez, s.j., «Le croyant et le philosophe», in 
Nouvelle Revue Théologique 82 (1960/9), pp. 897-917.
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nifestação do ser além da fenomenologia que fala grego. Começa ele por se 
questionar, precisamente, sobre o que é a verdade fenomenológica, sendo 
então reconduzido ao horizonte transcendental da consciência enquanto poder 
instaurador do mundo. Todavia, e esta será uma das conclusões decisivas 
para o nosso próprio propósito, o mundo enquanto «horizonte transcenden-
tal de visibilidade» não basta para dar conta da essência da manifestação, 
em todas as suas possibilidades. Ora, que é então a fenomenologia? «Ela 
chama-se a ciência dos fenómenos.»606 À partida, Michel Henry pretende ser 
absolutamente fiel à autocompreensão da fenomenologia na sua fonte, i.e., 
em Husserl, para poder ir mais além e invertê-la por dentro. A fenomenologia 
prima facie pareceria ser, portanto, o «saber acerca dos fenómenos», daquilo 
que se mostra enquanto resultado constituído. Mas assim a fenomenologia 
dificilmente se distinguiria das outras ciências da natureza — física, química, 
biologia, psicologia, antropologia — que, a seu modo, também tratam de 
«fenómenos». A filosofia platónica e a aristotélica, contra Parménides e as 
aporias da filosofia eleática, compreenderam já bem cedo a urgência de «salvar 
os fenómenos»607. Este projecto soteriológico, este  grego como poder 
de fazer ver e de cuidar dos fenómenos constituiu-se, no entender de Michel 
Henry, como um quase-fado sobre a gnosiologia ocidental, tendo mesmo 
impedido outras possibilidades na compreensão da manifestação do ser e da 
revelação, antes de qualquer ver intencional constituinte.

Mas antes dessa crítica terminal, que aos poucos se desenhará, perma-
neçamos no específico da fenomenologia: que é que ela tem de próprio, 
quando presta atenção ao fenómeno em geral? O seu proprium é não estar 
tão interessada no que aparece (os conteúdos), quanto no próprio modo do 
«aparecer» como tal, isto é, na própria condição da manifestação, no Como608. 
Esta distinção é essencial, na medida em as coisas que se manifestam não 
teriam, por si sós, a possibilidade de chegar à condição de fenómenos, uma 
vez que são já «conteúdos» de um «aparecer» mais originário. Por outras 

606 Edmund huSSerl, Ideen zu einer reiner Phänomenologie..., «Einleitung», p. 1: «Sie nennt sich 
eine Wissenschaft von “Phänomenen”.»
607 Apesar de esta expressão surgir amiúde nos textos sobre Platão e Aristóteles, não encon-
trámos o famoso «» nem no texto de Platão — apesar de muitas vezes 
aparecer «», «salvar a cidade»; e ainda que certas passagens do Parménides 
e do Sofista induzam a ideia de «salvação das aparências» —, nem no de Aristóteles — apesar 
de, v.g., na Física, I, 3, 186 a 20 e ss, passim, criticar o «ser absoluto» de Parménides em nome 
de um ser que se diz de muitos modos, o que é o princípio de salvação das mesmas aparências. 
608 Michel henry, Incarnation..., § 1, p. 35 [Encarnação..., p. 35]: «[o verdadeiro objecto da 
fenomenologia] não é precisamente o fenómeno, o que aparece («das was sich zeigt»), mas o 
acto de aparecer (phainesthai). É este o objecto próprio da fenomenologia (...).» 
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palavras, é no modo como os fenómenos se nos dão, nessa instância anterior, 
que a fenomenologia põe todo o seu empenho609. O objecto da fenomenologia 
é, assim, o acto de aparecer enquanto tal; este é o seu critério distintivo face 
às outras ciências que tratam ingenuamente de fenómenos regionais: físicos, 
químicos, biológicos, lógicos, etc. E com esse escopo, tendo suspendido o 
mundo natural, a fenomenologia regressa à consciência e à intencionalidade 
constituinte como poderes de dar a ver. Se o senso comum não dissociou estes 
dois aspectos é porque isso era desnecessário para o uso quotidiano, onde 
não é preciso inquirir a fenomenalidade e as suas condições de possibilidade 
para dar conta dos fenómenos610.

Importa, por outro lado, compreender o alcance desta atitude, pois a re-
gressão para o plano do aparecer enquanto tal abre um campo praticamente 
inesgotável à investigação fenomenológica, porque recua para a essencial 
condição de possibilidade de que qualquer coisa se desvele, em geral, jamais 
redutível a uma só região de realidade. E, mais decisivo ainda do que a questão 
do conhecimento, é que sem esse poder de desvelação a montante, nada do 
que se diz que aparece poderia aparecer.

De acordo com Heidegger — e essa é a sua grande crítica à fenomeno-
logia husserliana — o poder de desvelação prévio e originário é anterior 
à consciência transcendental como , verdade-desvelamento611. Da 
verdade do fenómeno deve regredir-se para o fenómeno da verdade, pois 
na fenomenologia husserliana a intencionalidade teria colocado o ser no 
interior da consciência, «como numa caixa». E se Michel Henry sublinha a 
importância deste trajecto crítico, que vai de Husserl a Heidegger, é também 
para melhor poder determinar os limites «mundanos» da fenomenologia e 

609 Michel henry, Incarnation..., § 1, p. 37 [Encarnação..., p. 36]: «A distinção entre o conteúdo do 
fenómeno e a maneira como ele nos aparece permite-nos apreender mais claramente o objecto 
da fenomenologia. (...) Bastar-nos-á passar em revista uma série de termos equivalentes (...). 
Ei-los sob uma forma verbal: dar-se, mostrar-se, advir à condição de fenómeno, desvelar-se, 
descobrir-se, aparecer, manifestar-se, revelar-se. Na sua forma substantiva: doação, mostração, 
fenomenalização, desvelamento, descobrimento, aparição, manifestação, revelação. Ora, não 
pode escapar-nos que estas palavras-chave da fenomenologia são também, em grande medida, as 
da religião — ou da teologia» (itálico nosso), como também já supra sublinhámos.
610 Cf. Edmund huSSerl, «La phénoménologie (Première version)», in Notes sur Heidegger, 
(versão fra. por D. D. [Didier Franck]), Paris, Minuit, 1993, pp. 88-89 [Obsv. - Esta obra, para 
além da conferência Phänomenologie und Antropologie e do artigo «Phänomenologie», redigido por 
Husserl para a Encyclopedia Britannica, reúne ainda as notas de leitura que Husserl escreveu 
à margem das obras de Heidegger, Sein und Zeit e de Kant und das Problem der Metaphysik, e foi 
traduzida para francês directamente dos manuscritos dos Archives Husserl de Louvain, com a 
autorização de Samuel Ijsseling e de Rudolf Bernet].
611 Cf. o já citado § 7 de Sein und Zeit.



A Vida: manifestação ontológica relacional • 243

da solução heideggeriana. Esta encontra-se inextrincavelmente presa ao 
 grego, quando tenta erradicar noções como «consciência», «sub-
jectividade» e «interioridade»612. Com efeito, «o fenómeno mais originário da 
verdade», em nome do qual Heidegger critica Husserl e a tradição metafísica 
ocidental, nada pode dizer sobre o que é «o puro aparecer», isto é, sobre a 
fenomenalidade pura — afirma M. Henry. O projecto de uma ontologia 
fenomenológica, é certo, nomeia mais radicalmente o aparecer como verdade 
() e desocultação613, criando o tal horizonte de visibilidade que, desde 
os Gregos, se chama . Assim, o aparecer em geral é o nome próprio 
do «mundo», disso que se mostra faiscando, brilhando, vindo à luz no recorte 
dos entes, em suma, «a visibilização do horizonte». Em Heidegger, este «vir 
para fora», esta ekstase, olha-se como temporalização em que «toma forma o 
horizonte de visibilidade e no qual consiste o aparecer do mundo, sob a forma 
de temporalização da temporalidade. O seu aparecer, isto é, a sua presença 
para nós é, como diz Heidegger, o seu “ser-aí”, o seu Da-sein.»614 Quer assim 
dizer-se que a temporalidade «é o “fora de si” originário em e para si mes-
mo”», mas que também faz advir o aparecer do mundo. Este seria, pois, para 
Heidegger, o dito «fenómeno mais originário da verdade», possibilidade de 
todos os outros fenómenos.

Michel Henry reconhece aqui a importância de Heidegger, já na leitura de 
Husserl, já no seu próprio percurso de inversão da fenomenologia, na medida em 
que lhe chamou a atenção para o outro sentido de verdade não como concordância 
(ideal da adequatio ainda presente na fenomenologia), mas como uma instância 
primordial, um poder de auto-revelação e desvelamento615. Mas uma coisa é 

612 Michel henry, Incarnation..., § 47, pp. 341-342 [Encarnação..., p. 262].
613 Cf. Martin heideGGer, Vom Wesen des Grundes, pp. 130-131; id., Logos (Heraklit, Fragment 
50), e Aletheia (Heraklit, Fragment 16), in  Vorträge und Aufsätze, pp. 212-213; 249-274.
614 Michel henry, Incarnation..., § 4, pp. 55-57 [Encarnação..., pp. 50.51].
615 Também Jean Grondin vai no mesmo sentido, em Le tournant herméneutique de la phénomé-
nologie, p. 6, ao afirmar que «se a viragem [hermenêutica da fenomenologia] põe em questão 
a concepção ainda demasiado fundacional da filosofia que podemos encontrar em Husserl, 
é porque ela descobre um fundamento ainda mais original, mais imemorial, na experiência 
hermenêutica da linguagem». O autor reconhece a importância decisiva de Heidegger neste 
percurso que vai de Husserl a Derrida, passando por outros autores (Gadamer, Ricoeur, etc.). 
Contudo, de entre estes autores valeria a pena sublinhar também aqueles que, desde essa 
«experiência hermenêutica da linguagem», não só regridem para uma ontologia da linguagem (como 
Heidegger e Gadamer), mas são conduzidos até uma teologia da linguagem (M. Henry, J.-L. Marion, 
J.-L. Chrétien, etc.): «VEn avrch/| h=n ò lo,goj. (...) Kai. ò lo,goj sa.rx evge,neto (...).» (Jo 1, 1.14). Aliás, 
para sermos justos, o próprio Gadamer, segundo J. Grondin (p. 11), remete para uma teológica da 
linguagem, ao considerar que, historicamente, apenas houve uma «única excepção» ao ocidental 
«esquecimento da linguagem»: precisamente «o pensamento cristão e agostiniano da Encarnação. 
A alusão [de Gadamer] era tão inaudita que praticamente nunca foi bem compreendida.»
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afirmar a verdade como fenomenalidade pura, como poder de manifestação, 
e outra, muito diversa, dizer o que é a essência dessa verdade originária.  
E Heidegger, ao recuar para as raízes da fenomenologia grega e ao trazer para 
o centro do questionamento o «fenómeno mais originário da verdade», passa 
do plano da verdade do fenómeno para o fenómeno da verdade, como se disse. 
Mas, sublinha Michel Henry, é precisamente isto que também nele fica por 
responder. Tal como em Husserl, também em Heidegger «os pressupostos da 
fenomenologia permanecem totalmente indeterminados»616, porque a verdade 
é apenas afirmada como fenomenalidade, e nada se diz sobre o que ela é.

Tal indeterminação radica, em última instância, no facto de o ser do que 
aparece se exaurir praticamente no aparecer: «o aparecer é tudo, o ser é nada, 
ou antes, o ser só o é porque o aparecer aparece enquanto aparecer.» A on-
tologia é, pois, reconvertida em fenomenologia, e vice-versa, mas esta apenas 
nomeia ou indica o como do aparecer, sem nada dizer sobre «a natureza do 
clarão ou da luminosidade da luz» que dá a ver617: eis a sua «imensa fraqueza». 
Regredindo da exterioridade dos fenómenos regionais das ciências naturais 
para a fenomenalidade dos fenómenos, também a ontologia fenomenológica 
jamais diz o que é «l’apparaître lui-même!», jamais diz que, tal «como o clarão 
que fende a noite, é a sua [do aparecer] própria luz que dá a ver»618. Nesta 
afirmação de inconfundível sabor joânico, verifica-se que coincidem o como e 
o que da elucidação fenomenológica, a luz e a figura — lumen et species — como 
na estranha antecipação/inversão fenomenológica do Prólogo de João — «a 
Luz brilha nas trevas» / «kai. to. fw/j evn th/| skoti,a| fai,nei (Jo 1, 5) — e, 
nessa medida, a fenomenologia, se quiser ser fiel aos vectores de sentido que 
a perpassam, já não poderá permanecer apenas um método rigoroso e fiel de 
descrição da fenomenalidade, mas deverá reconhecer que «é o objecto que 
constitui o método». Não «o objecto» regionalmente constituído — esse já foi 
suspenso — mas o que possibilita transcendentalmente qualquer aparecer. 
Cruzando intencionalmente Kafka — «Há um fim mas não há um caminho. Não 
será aquilo que chamamos caminho uma hesitação?» — com constantes reminis-
cências implícitas do Evangelho de João — «[Não será aquilo que chamamos 
caminho] um fim a que nenhum caminho conduziria porque seria ele o caminho, a 
Via, o prévio?» — Michel Henry pretende denunciar as indeterminações da 

616 Michel henry, Incarnation..., § 2, p. 40 [Encarnação..., p. 39]. Husserl e Heidegger con-
sumam o fracasso de toda a filosofia ocidental, que é a incapacidade de captar a Vida na sua 
auto-revelação patética.
617 Michel henry, Incarnation..., § 2, p. 43 [Encarnação..., p. 41].
618 Michel henry, Incarnation..., § 2, p. 45 [Encarnação..., p. 42]; cf. De Trinitate, IV, ii, 4.



A Vida: manifestação ontológica relacional • 245

fenomenologia, por esta não ter precisado e levado até ao fim a elucidação 
dos seus pressupostos619.

Assim, revisitando a fenomenologia grega, pátria da noção de ‘fenómeno’, 
verifica-se que a prodigalidade da manifestação, na sua exuberante plurali-
dade, constituía já ali um indicativo. A filosofia, a crer na lição platónica e 
aristotélica, teria nascido deste espanto original — 620 
— perante uma multiplicidade ordenada de fenómenos: a  e o seu vir 
à luz, constituindo um . A noção de fenómeno cunha-se, por isso, na 
frescura da atenção matutina, experiência feita ao romper de alva, passando, 
com a Aurora, da Noite para o Dia. Uma das mais sugestivas imagens da 
antiga poesia grega, em Homero, procura fazer-nos assistir evocativamente a 
esse matutino brotar da «aurora de róseos dedos»621, como se ela começasse por 
se agarrar à linha do horizonte e, assim, puxando consigo o dia, outorgasse 
figura, recorte e brilho às coisas, que, de indefinidas na escuridão, lentamente 
ganham contorno e co-nascem com a alvorada, incutindo, enfim, coragem 
e confiança no guerreiro vigilante e cansado. A filosofia pré-socrática terá 
nascido, como se disse, espantada com a regularidade deste nascimento, do 
que se recorta na luz da singularidade e da diferença a partir do fundo noc-
turno, impensável e caótico. Logo começou, porém, a ensaiar outras formas 
de referir tal : afirmação do surgimento de tudo a partir das trans-
formações de um princípio único —  — para as diferentes qualidades 
e estados das coisas, num incessante movimento de geração e corrupção 
— . A tal regularidade fisiológica e periódica (dia-noite, 
mês, estações, ano, grande-ano; sono-vigília, inspiração-expiração, sístole-
diástole, etc.,) da geração e da corrupção, do nascimento e da morte, da ori-
gem e do fim, o pensamento pré-socrático chamou natureza622. Como se sabe,  

619 Cf. Michel henry, Incarnation..., § 2, p. 46 [Encarnação..., p. 43]. Tentando expor o pen-
samento de Michel Henry para ao mesmo tempo criticar o seu «carácter paradoxal», por 
entre desnecessárias ironias e velados sarcasmos, ainda assim Dominique JaniCaud, Le 
tournant théologique..., p. 65, tem afirmações que, com diversa intenção, se podem aproveitar: 
«Uma re-presentação que já não se funda a si mesma reenvia à plenitude patética da vida. A 
fenomenologia material estende o “fazer ver” até à consciência do seu limite: o método não 
poderia constituir o seu “objecto”, o qual se oferece a si mesmo originariamente, invisivelmente, 
como pathos. O amargo destino da fenomenologia é o de todo o olhar que pretende penetrar 
na realidade “em pessoa”, mas que dela apenas surpreende “direcções oblíquas”, logo que 
reconheceu que “a vida se mantém no invisível”.»
620 Cf. Teeteto, 155 d; Metafísica, A, 982 b12-983 b6.
621 Cf. hoMero, Odisseia, II, 1; parMÉnideS, Poema, Frg. B1, 8-11; Edmund huSSerl, Die 
Krisis..., Husserliana, Band VI, § 73, p. 273, 21 e ss [La crise…, § 73, p. 302-303].
622 Cf. Pierre hadot, «Les notions de phusis et de nature», in Études de Philosophie ancienne, Paris, 
Les Belles Lettres, 1998, pp. 77-92



246 • O primado da relação

considera-se que o radical de  é *, presente também no verbo  que 
significa nascer, crescer, aparecer, brilhar, vir à luz ()623, pelo que a natureza 
indica uma destinação quase-teatral que impele as coisas a entrar na cena do 
mundo, segundo uma certa ordem de representação, permanecendo algo nos 
bastidores; é um poder que fomenta e regula o que vem a ser. O particípio 
do verbo ), que significa precisamente manifestar-se, 
aparecer, revelar-se, brilhar, é por conseguinte o fenómeno). 
Portanto, logo à nascença o fenómeno vem marcado por um movimento de 
re-velação, i.e., de mostração e ocultamento simultâneos, como Heidegger, de 
facto, elucidou no § 7 de Sein und Zeit. O fenómeno é aparição de algo — a 
natureza — que gosta de se mostrar e de se esconder, conforme a sentença de 
Heraclito de Éfeso, (frg. 123): «». Parecendo opor-se 
radicalmente a esta orientação «fenomenológica» do pensamento grego, Par-
ménides insurge-se contra as  (aparências), justamente em nome 
do que, escondido, só é acessível ao pensar. Todavia, o eleata apenas substituiu 
as aparências sensíveis por outro género de aparecer: daquele que se dá ao 
pensar. Ou seja, Parménides, afinal, não pôs em causa a matriz fenomenológica 
do pensamento grego, mas reorientou-lhe tão-só o sentido. Contudo, parece 
tê-lo feito de uma forma tão radical e taxativa que Platão se viu obrigado a 
cometer o célebre «parricídio» para justamente salvar os fenómenos através 
de uma visão relacional e graduada da realidade, na figura do 624, que 
o Fédon e o Timeu sugerem ser vínculo ou  de amor entre os seres que 
constituem a ordem do mundo625, e que o Banquete e o Fedro celebram como 
beleza. Mas talvez essa urgente soteriologia fenomenológica não tenha permitido 
a Platão entrever a possibilidade relacional que, ao comentar o fragmento de 
Parménides, Heidegger entrevia — «a identidade do pensamento e do ser, que 

623 Cf. Anatole bailly, «», «», «», in Dictionnaire Grec-Français, rédigé avec con-
cours de E. Egger (Édition revue par L. Séchan et P. Chantraine) Paris, Hachette, 1950, pp. 
2108 e ss. José eneS, Estudos e Ensaios, p. 184: «Por natura traduziram os romanos a  
dos gregos. Ora  deriva de  que se enraíza em phu, cuja significação é crescer, vir 
a ser e ser. Daí se formaram o pretérito e o futuro do verbo sum, o infinito de to be e as duas 
primeiras formas pessoais do presente de sein.  significa intransitivamente sou, torno-me, 
venho a ser, adquiro ser, cresço; e transitivamente faço ser, faço que qualquer coisa tenha existência, 
produzo, gero, crio. Aristóteles notou a identidade significativa de  com . (Phys., 
II, 1, 193b13).»
624 Parménides, 132 d; 151 e; Cf. Joseph SouilhÉ, La notion d’intermédiaire dans la philosophie de 
Platon, Paris, Alcan, 1919, pp. 4 e ss.
625 Fédon 100 d: «» / «presença e comunhão»; Timeu 46 a; 61 c. Cf. 
Abel Jeannière, Lire Platon, Paris, Aubier, 1990, pp. 161-163. Remete-se ainda para todo o 
capítulo «Les Idées: l’être tel qu’il se donne à voir», pp. 145-182.
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nos chega de mais longe (...); co-pertença que a filosofia apresenta como nexus 
e conexio, como relação necessária» — já no seio da mesmidade parmenideana. 
Daí a necessidade do dito «parricídio». Platão «mata» o pai Parménides ao 
admitir o não-ser, figura da alteridade possível, o que lhe permitirá acarinhar 
e salvar os fenómenos, i.e., o relativo. Se esta possibilidade é desenvolvida em 
primeiro lugar, dialecticamente, como relação de participação ) entre 
sensível e inteligível, é porque a urgência e o desígnio platónicos são funda-
mentalmente políticos: , salvar a cidade. Daí é conduzido, 
como por um fio de ouro, até ao lugar dos inteligíveis () a fim 
de participativamente salvar todos os graus de realidade, que assim passam a 
constituir uma catholica comunidade ( de ser626.

Porém, a mais excelente relacionabilidade não se dá numa topologia verti-
cal, mas na superlativa  das ideias de Justo, de Belo e de Bom, cuja 
compossibilidade é o Bem () que está «para lá do ser e da essência». 
O Bem das Ideias, mais do que a ideia de Bem, exprime como  on-
tológica a mais alta forma de relação possível; só nesse lugar dos inteligíveis 
a relação não sofre as incompossibilidades experimentadas noutros níveis de 
realidade. É uma relação de presença. Todavia, é a  das Ideias que 
possibilita a participação graduada de todos os outros seres plurais, sem o 
que tal relação permaneceria num domínio absolutamente transcendente e 
inefável. Assim, qualquer forma de relação dos entes, mesmo a mais elementar 
(por cima, debaixo, ao lado; dobro, metade, etc.) é epifania do inteligível no 
sensível. Aqui reside a essência do «parricídio»: estabelecer relações que o 
 parmenideano parecia não admitir. «É preciso criar laços», repetiria 
muito platonicamente a Raposa de Saint-Éxupery. E a possibilidade de que 
o olhar não veja a forma inteligível presente na parusia do sensível fomenta a 
pedagógica necessidade da argumentação e da persuasão e, correlativamente, 
uma apologia da mesma contemplação eidética, uma vez que sobre a relação 
de participação ) existem sombras, resistências, que a alegoria da 
caverna patenteia de modo exemplar.

É preciso, pois, distinguir para unir e relacionar. Mas a tragédia é que 
essa distinção pode ser igualmente a ocasião da cisão, destino hermenêutico 
que o pensamento platónico sofreu de modo exemplar. Com efeito, grande 
parte do pensamento pós-platónico tendeu a privilegiar uma leitura exclusi-
vamente dual, quando não mesmo dualista627, mormente na figura dos «dois 

626 Esta é também a ordem da progressão na República, ainda que sejam admissíveis outras 
ordens de fundamentação.
627 Já no plano ontológico (uno–múltiplo, princípio–fenómenos, ser–não-ser; ser–entes/aparên-
cias, identidade-diferença, mesmo-outro, natura naturans – natura naturata, natureza-espírito, 
etc.), já no plano lógico (lógica binária: verdadeiro-falso, todo-parte, universal-particular,  
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mundos», esquecendo o terceiro género — , tertium quid — a 
que aspirava Platão no Sofista628,  que permitiria quer as relações 
participativas entre os inteligíveis quer a compossibilidade relacional entre 
Repouso e Movimento, entre o Mesmo e o Outro, entre a eternidade e a 
imutabilidade da ideia e a mutabilidade das coisas no tempo629. E a insistência 
numa alteridade inter-remissiva de duplo pólo (‘a dois’) esqueceu ou escondeu 
amiúde outras possibilidades e polivalências do pensamento da alteridade630, 
justamente quando, por estranho paradoxo, a aspiração da filosofia que se 
não quer tornar muda ou extática é a de recuperar este terceiro-esquecido 
(ou excluído), de precisar as relações entre aquelas polaridades, de gerar 
vias alternativas, de gerar movimentos, trajectórias, percursos e projectos 
de mediação631. Tarefa jamais conclusa, como se a consciência, ou melhor,  

causa-efeito), quer no domínio gnosiológico (ignorância-conhecimento; opinião-epistheme; 
subjectivo-objectivo; compreensão-explicação, etc.). Stanislas breton, «Différence, relation, 
altérité», p. 46: «Mais geralmente, o que é sujeito a acusação é o dualismo maniqueu, sob toda 
as suas formas; um dualismo que solidifica as polaridades indispensáveis (...). Daí as oposições 
massivas entre “interior e exterior”, “teoria e prática”, “lógica e poesia”, “Mythos e Logos”, 
“razão e irracional”, “conceito e contingência”, etc.».
628 243 e; 250 c. Auguste dièS, Définition de l’être et de nature des idées dans le Sophiste de Platon, 
Paris, Vrin, 1963, p. 89: «O Sofista descobre ou precisa, no próprio interior das ideias, um poder 
de relações mútuas.» (cf. todo o capítulo V, pp. 89-124; o autor está a comentar a «», 
i.e., a comunidade de géneros a que aludimos). Um bom estudo sobre a relacionabilidade no Sofista 
é o de Henrique Lima vaz, «A Dialéctica no “Sofista”», in Revista Portuguesa de Filosofia 10 
(1954/2), pp. 122-163. Remetemos igualmente para a discussão do problema, nas suas aporias 
e «euporias», feita por António Pedro MeSquita, Reler Platão. Ensaio sobre a teoria das Ideias, 
Lisboa, IN-CM, [1995], pp. 285 e ss («A estrutura ontológica do real encarada à luz do saber: o 
papel relacional da Ideia»), e sobretudo nas pp. 308 e ss, «A relação como estrutura ontológica 
do real». Aqui a relação surge tematizada como espaço absolutamente primordial, precedente, 
imemorial, que não só é a compossibilidade e compatibilidade das ideias entre si, mas entre 
estas e os singulares, e igualmente entre estes (p. 314), operando assim a coincidência entre 
 e . A «absolutidade da Ideia» expressa-se como relação (p. 317). Para um 
aprofundamento da lógica da relação, em Platão, cf. J. ackrill, «», in Bulletin 
of the Institute of Classical Studies of the University of London, 2 (1955), pp. 31-35; Jean-Marie 
paiSSe, «Une Métaphysique de la Relation», in Revue de Métaphysique et de Morale, 4 (1966, 
octobre-décembre), pp. 439-462.
629 Sofista, 243 e; 250 b-c, passim; cf. a recuperação de um triton ti na dialéctica entre mesmidade 
e ipseidade, por parte de Paul riCoeur, «De la Metaphysique à la Morale», in Revue de Meta-
physique et de Morale (1993/4), pp. 455-477, passim. O mesmo se diga do «triângulo de base» da 
sua noção de Ética, em Soi-même comme un autre, Seuil, Paris, 1990, pp. 199-236: cumprimento 
de uma vida boa, com e para os outros, em instituições justas. É possível perquirir e encontrar na 
obra de Ricoeur muitas referências a tal tertium quid relacional.
630 Para um aprofundamento de como a binaridade se sobrepôs à trindade, cf. Dany-Robert 
dufour, Les mystères de la trinité, I.ª Parte, «Trinité et binarité», pp. 13-69.
631 Cf., v.g., a obra de Fernando Gil, Mediações, Lisboa, IN-CM, 2001.
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o entendimento632, se experimentasse como poder de relação, diferenciador e 
unificador em certos níveis, mas ao mesmo tempo presa de singular destino de 
cisão ab origine, que é incapaz de resolver: uma espécie de bifidez primordial, 
radical «duplicidade do aparecer» — o mundo ou a Vida — de que toda a 
filosofia ocidental, «que fala grego» (e alemão), ficou prisioneira, observará 
criticamente Michel Henry.

Com efeito, o destino fenomenológico de todo o pensamento ocidental, no rasto de 
Platão e da Academia, foi ter-se constituído quase só como soteriologia das aparências 
com o seu auge e canonização, ainda e paradoxalmente, na denúncia de Heidegger, 
de onde decorre a insistência no in-der-Welt-sein. E ainda que se tenha interpretado 
como uma fractura radical a passagem do ser — que, na filosofia antiga e medieval, 
se desvela-revela nas suas aparências-criaturas — para a consciência, na filosofia 
moderna, afinal tal passagem não mudou nada no que diz respeito à concepção do 
ser como algo que aparece — puro fenómeno633. Simplesmente para o pensamento 
grego e o pensamento medieval, o mundo ou a criação era o horizonte de possi-
bilidade do dar-se a ver (visibilidade transcendental), enquanto na modernidade, 
por via da redução metodológica galilaica e cartesiana, esse horizonte passa a ser a 
consciência, e, depois, o tempo da consciência (historicidade), até à radicalidade da 
metodologia transcendental husserliana. Mas aquela concepção fenomenológica do 
ser não mudou634. A filosofia assimilou de tal modo a ideia de salvação das aparências 
que jamais integrou uma fenomenologia onde «não [haja] separação entre o ver e o 
visto, entre a luz e o que a luz ilumina»635, porque não prestou atenção bastante ao 
conteúdo do cristianismo, critica Michel Henry. Mas «a luz brilha nas trevas», quer 
dizer: a partir de si mesma, sem qualquer horizonte mundano prévio e sem pedir 
emprestado qualquer poder à consciência intencional.

Assim, ao tentar clarificar o modo do aparecer dos fenómenos — a feno-
menalidade — a fenomenologia permanece sempre e exclusivamente no hori-
zonte do mundo636, do aparecer do mundo, sem se orientar para outro «poder 

632 Cf. a este propósito, Albert Chapelle, Hegel et la religion, II, pp. 68 e ss. V.g.: «É por isso 
que o entendimento humano, com ironia ou respeito, recusa como irreais as contradições da 
representação trinitária. Mas o Deus-Espírito não esperou pelo homem para resolver eterna-
mente a contradição das diferenças nas quais ele se resolve.»
633 Cf. Michel henry, C’est moi la vérité..., pp. 24-25 [Eu sou a Verdade..., p. 25].
634 Cf. Ernst CaSSirer, Substance and function..., pp. 20 e ss.
635 Michel henry, C’est moi la vérité..., p. 36 [Eu sou a Verdade..., p. 34].
636 Este reparo já estava presente em L’essence de la manifestation, t.2, pp. 547 e ss, a propósito da 
relação fenomenológica entre visível e invisível. Por outro lado, esta era também uma crítica de 
Emmanuel Lévinas que, em Totalidade e Infinito, relacionava a noção de «horizonte» intencional 
com a de «totalidade». O infinito, ao invés, exige «le débordement de l’horizon intentionnel» 
para responder a um Desejo metafísico que nasce «d’un pays où nous ne naquîmes point. D’un 
pays étranger à toute nature, qui n’a pas été notre patrie et où nous ne nous transporterons 
jamais.» (Totalité et Infini. Essai sur l’exteriorité, p. 22).
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que os faz aparecer», e que não é a consciência; reduz, por isso, o aparecer 
ao «aparecer do mundo e [a] nenhum outro». Esta limitação é um «deslize 
fraudulento da investigação», porque podem existir «modos de aparecer (...) 
talvez essenciais» que, deste modo, foram excluídos a priori por uma filosofia 
que se pretendia «livre de quaisquer pressupostos»637. A que eventuais modos 
de aparecer se referirá Michel Henry? Precisamente aos modos não-mundanos 
com que deparamos no Prólogo do Evangelho de João, no qual se afirma 
a existência de um modo de aparecer que não pertence ao mundo638, que 
lhe é alheio e que nada deve ao mundo constituído no horizonte do  
grego e da intencionalidade. «A confusão do aparecer do mundo com todo o 
aparecer concebível não impede apenas o acesso ao cristianismo; corrompe 
o conjunto da filosofia ocidental, antes de atingir a própria fenomenologia. 
Na fenomenologia husserliana, o seu mais famoso princípio, “o princípio 
dos princípios”, é que apresenta esta confusão em toda a sua amplitude.»639  
A contundência meridiana da afirmação deve ser registada, não só porque 
ela é um dos momentos essenciais do percurso de inversão da fenomenologia 
visada por Michel Henry, mas porque, como teremos oportunidade de notar, 
abre outras possibilidades quanto a uma meditação sobre uma manifestação 
imprincipiada, imemorial, por outras palavras: a relação trinitária como auto- 
-revelação e autodoação originárias, num aquém-mundo640.

Ora, o que na fenomenologia constitui aquela «intuição originária» como 
doadora é a intencionalidade, como se sabe. É a ela que a intuição deve o 
seu poder fenomenológico constituinte, na figura do «correlato intencional».  
«É neste “fora”, no “fora de si” do movimento pelo qual a intencionalidade 

637 Michel henry, Incarnation..., § 3, p. 48 [Encarnação..., p. 44].
638 De Trinitate, IV, ii, 4: «“Sed lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt” 
[Jo 1, 5]. Tenebrae autem sunt stultae mentes hominum praua cupiditate atque infidelitate 
caecatae.» Cf. XV, xxvii, 49.
639 Michel henry, Incarnation..., § 3, p. 49 [Encarnação..., p. 45]. Apesar de M. Henry nesta 
obra nunca referir Lévinas, recorde-se a afirmação de Totalité et infini, nas pp. 13.61: «A 
fenomenologia é um método filosófico, mas a fenomenologia — compreensão através do 
trazer à luz — não constitui o acontecimento último do ser. (...) A experiência absoluta não 
é desvelamento, mas revelação. A relação entre o Mesmo e o Outro não se reduz sempre ao 
conhecimento do Outro pelo Mesmo, nem à revelação do Outro ao Mesmo (…). A experiência 
absoluta não é desvelamento, mas revelação.» E do ponto de vista da subjectividade crente, ao invés 
de um domínio, é um «acolhimento compassivo». Cf. Emmanuel lÉvinaS, «Révélation dans 
la tradition juive», in La Révélation, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1991, pp. 
55-77. Este texto permite, por outro lado, compreender como a categoria da passividade une 
intimamente M. Henry a E. Lévinas.
640 Cf. Taymaus D’eyperMon, Le mystère primordiale: la Trinité dans sa vivante image, Louvain, 
Desclée de Brouwer, 1950.
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se joga fora de si, que consiste a fenomenalização da fenomenalidade pura 
ou, na linguagem de Heidegger, «o fenómeno mais originário da verdade»641.  
A intencionalidade é esse poder de ‘pôr fora’ e ‘à distância’ para assim consti-
tuir e fazer ver. E apesar de Michel Henry sublinhar a importância filosófica 
da análise fenomenológica iniciada por Husserl, na medida em que permite 
descrições rigorosas do nosso modo de relação com o mundo, com o outro, 
com a cultura, etc.642, não pode deixar de perguntar: «se a intencionalidade 
tudo revela, como se revela a si mesma?» Será que deveremos procurar uma 
intencionalidade de segundo nível? E isso não comporta o risco de um regressus 
ad infinitum, que Husserl explicitamente arredou? «Ou então, haverá outro 
modo de revelação que não o fazer ver da intencionalidade — uma revelação 
cuja fenomenalidade já não seria a da exterioridade, [a] desse último anteplano 
de luz que é o mundo?»643 

641 Michel henry, Incarnation..., § 3, p. 50 [Encarnação..., p. 46]; id., Paroles du Christ, na  
p. 91, sintetiza os «três traços essenciais» do aparecer do mundo: tudo o que aparece no mundo é 
exterioridade pura; para o aparecer é totalmente indiferente e neutro o que aparece («neutralité 
terrifiante», em velada crítica ao ‘es gibt’ de Heidegger). Esta indiferença decorre do facto de 
o aparecer do mundo ser incapaz de pôr a existência do conteúdo, ser incapaz de criar. De 
novo se detecta profunda sintonia com o pensamento de Emmanuel lÉvinaS, em De l’existence 
à l’existant, Paris, Fontaine, 1947.
642 Este é um ponto a ser bem sublinhado. Michel Henry tem afirmações da mais alta estima e 
consideração pelo génio de Husserl e pela fenomenologia. As críticas às suas indeterminações 
e a sua inversão não são um terminus a quo, mas são feitas de dentro, no terminus ad quem de um 
percurso rigoroso, e têm como base uma profunda apreciação das reais possibilidades do mé-
todo fenomenológico, enquanto descrição dos fenómenos mundanos. Dominique JaniCaud, 
Le tournant théologique..., p. 21, todavia, e apesar de respeitar a sua «intenção espiritual», não 
pode deixar de afirmar que a investigação de Michel Henry — «essencialmente frágil, secreta, 
se não mesmo esotérica» —, por mais que valorize a fenomenologia, não é fenomenológica, 
porque «procede a uma espécie de expropriação da casa fenomenológica e dos seus instru-
mentos metodológicos.» Essa expropriação até lhe permite «proclamar que o futuro pertence 
à “fenomenologia” assim orientada», indigna-se (!) D. Janicaud. Mas pode este autor arvo-
rar-se em porta-voz exclusivo de todas as possibilidades da fenomenologia, discernindo as 
legítimas das ilegítimas, ou ainda determinar o que é ou deve ser a «fenomenologia ortodoxa» 
(«minimalista»)?
643 Michel Henry, Incarnation..., § 3, p. 54 [Encarnação..., p. 49]. Relacione-se com o que afirma o 
tradutor de Ideen para francês, Paul riCoeur, na «Introduction du traducteur», Idées directrices pour 
une phénoménologie (tradução de Paul Ricoeur, de 1950), Paris, Gallimard, 2001, p. xx : «Penso 
que cada um é convidado a encontrar em si este gesto de ultrapassagem do mundo; deste modo, 
ousaria esboçar para mim mesmo o sentido “existencial” da tese do mundo: primeiro, encontro-
me esquecido e perdido no mundo, perdido nas coisas, perdido nas ideias, perdido nas plantas e 
nos animais, perdido nos outros, perdido nas matemáticas. A presença (que nunca será negada) 
é o lugar da tentação, existe no ver uma armadilha, a armadilha da minha alienação; estou fora, 
divertido. Compreende-se que o naturalismo seja o grau mais baixo da atitude natural e como que 
uma espécie de nível que arrasta para a sua própria queda. Porque se me perco no mundo, já estou  
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Michel Henry afirma estar bem consciente de que não se pode responder 
a esta pergunta no quadro da fenomenologia. Esta, por essa mesma incapa-
cidade, revela-se impotente e estreita para acolher a sua possibilidade mais 
decisiva, estreiteza que, apesar de alargada ao ser-no-mundo, ainda se veri-
ficará em Heidegger. Com efeito, este, como se disse, para fugir à pretensa 
«caixa da consciência» intencional husserliana que «prendia o ser», pensa o 
aparecer «a partir do phainomenon e do phainesthai gregos como uma vinda 
à luz»644, querendo assim escapar às aporias da consciência intencional.  
O aparecer entende-se, pois, como exteriorização temporal (ekstática), como 
uma vinda «para fora», para o horizonte mundo, a partir de uma outra ins-
tância primordial645. Mas «como não reconhecer» nesta «diferença» (entre o 
que aparece e o horizonte mundano em que se mostra) «a mesma distin-
ção de que partiu a análise fenomenológica, a fim de dissociar o seu tema 
próprio do das ciências, [ou seja,] a distinção entre as coisas e a maneira 
como elas se mostram, entre os “fenómenos” e a fenomenalidade pura?» 
A célebre diferença ontológica é, afinal, ainda a fractura que o pensa-
mento a partir de si próprio é incapaz de suturar, por muito que a (má?) 
retórica de Heidegger pretenda o contrário. Este, malgré lui-même, pensa 
o aparecer no horizonte do mundo, de modo que todo o aparecer jamais 
pode ser outra coisa excepto «ser-no-mundo», i.e., tão-só exterioridade. 
Pior ainda: esta «expulsão originária» para fora — qual mimésis filosófica 
da simbólica expulsão do paraíso — é de tal modo violenta em Heidegger 
que o «exterior só pode ser exterior», pura indiferença, e nesta o homem, 
«enquanto “ser do mundo”», é apenas «um ser deste mundo, nada mais».  

pronto a considerar-me como coisa do mundo. A tese do mundo é uma espécie de cegueira no mais 
íntimo do ver; o que chamo viver é esconder-me como consciência ingénua no fundo da existência 
de todas as coisas: «im natürlichen Dahinleben lebe ich immerfort in dieser Grundform alles aktuellen Lebens» 
(Ideen..., I, pp.50-1). Deste modo, a ascese fenomenológica é uma verdadeira conversão do sentido 
da intencionalidade que, primeiro, é esquecimento da consciência e se descobre, depois, como dom.» 
[cf. Edmund huSSerl, Ideen zu einer reiner Phänomenologie..., § 28, «Das cogito. Mein natürliche 
Umwelt und die idealen Umwelten », pp. 50-51].
644 Cf. Sein und Zeit, § 7, A., p. 38: «Die , “Phänomene”, sind dann die Gesamtheit 
dessen, was am Tage liegt oder ans Licht gebracht werden kann (…).» [Être et Temps, § 7, pp. 
55 e ss]; sobre a relação entre ser, Dasein e consciência, Seminar in Zähringen 1973, Gesamtaus-
gabe, Band 15, pp. 384-385, passim [Questions III et IV, pp. 472-473, passim].
645 Cf. Martin heideGGer, Identität und Differenz, pp. 11.15.51. V.g., p. 15: «Die Selbiegkeit 
von Denken und Sein, die im Satz des Parmenides spricht, kommt weiter her als die von 
der Metaphysik aus dem Sein als dessen Zug bestimmte Identität.» [Identité et différence, pp. 
258.262.294]. Renaud barbaraS, Le désir et la distance…, v.g., pp. 157-158, considera que o 
horizonte originário do aparecer «apenas emerge a partir de uma Distância ou de uma Pro-
fundidade que torna presente uma Totalidade originária.»
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O mundo não tem salvação646. Deste modo, a angústia do limite e a fixação na 
finitude obsidiam brutalmente a consciência, aprisionando quaisquer outras 
possibilidades de renovação e enraizamento ontológicos. A suposta e criticada 
imanentização husserliana do ser à consciência salta assim, exponenciada, ao 
caminho do próprio Heidegger. Este apenas aumentou à escala do mundo a 
dita «caixa» onde supostamente o ser estava fechado, e que agora se chama 
justamente cosmos/mundus, cuja acepção original é precisamente cofre, arca, 
baú647 e que agora se volve «na totalidade da finitude da essência humana»648, 
cuja Quadratura ele diviniza, como se, apesar de tudo, um mundo carente de 
sagrado fosse insuportável. Por isso, «a indiferença do aparecer do mundo (...) 
oculta uma indigência mais radical. O aparecer do mundo não é só indiferente a tudo 
o que ele desvela, é incapaz de lhe conferir existência. (...) O desvelamento desvela, 
descobre, “abre”, mas não cria.»649 Ora, «o pensamento heideggeriano procede 
à negação radical de um (...) modo de revelação» que não seja mundano, ou 
seja, é incapaz de pensar a Vida como verdade, porque para Heidegger a 
revelação só advém na verdade do mundo, i.e.., onde ela não existe nem pode 
existir. Esta profunda carência fenomenológica do pensamento ocidental, 
que se patenteia de forma exemplar no «monismo ontológico» de Heidegger, 
é afinal a sua incapacidade para acolher uma doação originária que sempre 
já lá está, e em relação à qual o mundo e o seu horizonte transcendental de 

646 No «ter sido lançado no mundo» como lugar sem salvação via Hans JonaS, outro discípulo 
de Heidegger, ainda uma das múltiplas modernas metamorfoses da gnose (cf. The Gnostic 
religion (Het gnosticisme; vert. door, A. J. M. Baljet), Editeur Utrecht, Spectrum, 1969; La 
religion gnostique, Paris, Flammarion, 1978, pp. 417 e ss). Assim, a promessa soteriológica da 
filosofia de Platão saldar-se-ia, em Heidegger, por um rotundo fracasso.
647 Cf. Martin heideGGer, Vom Wesen des Grundes, pp. 139.144-145; cf. a noção de mundus 
em Alfred ernout e Antoine Meillet, Dictionnaire Étymologique de la Langue Latine. Histoire 
des Mots, (quatrième édition augmentée des corrections des mots), Klincksieck, Paris, 1967,  
p. 420; cf. José Maria Silva roSa, Em busca do Centro..., n. 115, pp. 55-56. Conceda-se, todavia, 
que a noção heideggeriana de mundo não é cosmológica, mas existencialmente determinada. 
Cf. também a crítica de André barata, Metáforas da consciência, Porto, Campo das Letras, 
2000, pp. 191 e ss, à imanentização operada por  Heidegger, contrapondo, na p. 200, que «a 
gratuidade com que aparece aquilo que aparece a uma consciência, o seu carácter excessivo e 
inesgotável, é sinal do fundamento transcendente que subjaz à aparição.» Cf. Jean-Luc Ma-
rion, Dieu sans l’être, p. 127, n. 65: pode haver uma idolatria do «Ser do ente», porque, apesar 
da sua inaparência constitutiva, ele é ecrã onde os entes se projectam na sua exteriorização. 
Mas esse ecrã volve-se «écrin» — escrínio, cofre, baú, urna funerária.
648 Martin heideGGer, Vom Wesen des Grundes, p. 152: «(…) die Totalität der Endlichkeit 
menschlichen Wesens.»
649 Michel henry, Incarnation..., § 4, p. 61 [Encarnação..., pp. 53-54]; cf. a demolidora crítica a 
Heidegger em C’est moi la vérité..., pp. 60 e ss [Eu sou a Verdade..., pp. 53 e ss].
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visibilidade são sempre algo que vem ‘depois’650. Por isso, Michel Henry 
observa que Heidegger, ao criticar o esquecimento do ser, esquece a Vida,  
a qual permanece nele sempre arrolada ao exterior, à ex-istência do Dasein, sem 
estabelecer qualquer relação entre este e a vida que se possui e se auto-revela 
a partir de si. A este propósito, Heidegger, na analítica do Cuidado, representa 
mesmo o auge do processo de ocultamento da Ipseidade, na modernidade651. 
Em Heidegger, a vida, e a vida como relação, continua a ser o parente pobre 
da tradição ocidental, esquecida precisamente quando uma das suas matrizes 
mais importantes, “o cristianismo”, colocava no centro a afirmação da Vida 
que, a partir de si mesma, se revela e se dá. «Assim se revela a carência da 
interpretação heideggeriana. (...) Não considera a vida como essencialmente 
fenomenológica e como poder de se revelar. É ao ser-no-mundo que compete 
fazer-nos aceder ao ser vivo.»652 Deste modo, a denúncia do esquecimento do ser 
é-lhe devolvida como esquecimento (ou obnubilação?) da Vida. A fenomenolo-
gia voyeur fica sempre «do lado de fora», pela exterioridade/temporalidade e, 
porque não procura, jamais encontra o poder de revelação do «lado de den-
tro». Ora, é aí justamente que reside o seu poder de diferenciação; também 
é aí que se podem refutar as acusações, tantas vezes repetidas, de que a vida 
— impulso cego, lúdico, inconsciente, como em Schopenhauer, Nietzsche e 
Freud — é uma fonte de devastação, impulso brutal, frenético, o que fez que 
muitos a associassem às piores tragédias do século XX653.

Além disso, e como que atalhando já ao Heidegger da «viragem» para a 
linguagem poética, para quem, afinal de contas, o ser-no-mundo de Sein und Zeit 
se revelou, aparentemente, demasiado estreito, a mesma tragédia do mundo, 
pura exterioridade, onde se verifica «uma exclusão recíproca entre o ser e 
o aparecer», repete-se ao nível da linguagem, porque ambos procuram «a 
sua possibilidade no logos e no phainestai gregos — no aparecer do mundo!»  
O  da fenomenologia é ainda e sempre o  grego, i.e., o que faz ver, 
mas é incapaz de criar e de salvar, como o  joânico. 

650 Cf. Michel henry, C’est moi la vérité..., p. 62 [Eu sou a Verdade..., p. 55]. A referência ao pen-
samento de Heidegger como «monismo ontológico» remonta a L’essence de la manifestation.
651 Cf. Michel henry, C’est moi la vérité..., pp. 170.181 e ss [Eu sou a Verdade..., pp. 139.147 e 
ss].
652 Michel henry, C’est moi la vérité..., p. 64 [Eu sou a Verdade..., p. 57]. Ainda que de um ponto 
de vista bioético, portanto diferente em parte do de Michel henry, também Hans JonaS, em 
The Phenomenon of life. Towards a philosophical biology, Nova York, Harpers and Row Publishers, 
1966 [Das Prinzip Leben: Ansätze zu einer philosophischen Biologie, Frankfurt am Main, Insel, 1994], 
faz uma crítica radical ao esquecimento da Vida, em Heidegger.
653 Michel henry, C’est moi la vérité..., p. 66  [Eu sou a Verdade..., p. 58].
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Por isso, frente a qualquer veleidade redentora do ser por parte da lingua-
gem exclusivamente mundana — se «a linguagem é a casa do ser», deveríamos 
dizer que a linguagem humana, pelo menos, é uma «fraca casa», incapaz de 
nos abrigar das piores catástrofes —, é, inclusive, «a linguagem poética que 
mais desvela» a ruptura abissal entre linguagem e realidade, «porque, ao in-
vés da linguagem quotidiana, aquilo de que ela fala jamais está presente.»654  
A poesia, como Heidegger a interpreta, apenas alarga a claridade do mundo 
e as possibilidades do Dizer, mas não vai além deles. Esquece «que a função 
instrumental da palavra reenvia para uma essência fenomenológica, que é 
a essência da Palavra», a «capacidade ontológica (...) de conferir ser ao que 
nomeia», reservada apenas a Deus655. 

Por isso, reitera Michel Henry, o mundo e a sua linguagem — i.e., tanto o 
como o  da fenomenologia — ficam investidos de um estranho 
poder de desrealização: a palavra representa; nunca coincide com o que dá a ver656; 
tal como Apolo e as suas flechas, os conceitos e até as metáforas ferem sempre e 
só de longe. Assim, o princípio essencial da fenomenologia no seu ímpeto de dar 
conta dos fenómenos — «quanto mais aparecer, tanto mais ser» —, transformou- 
-se no seu inverso correlato: «tanto de aparecer como de irrealidade».

654 Michel henry, Incarnation..., § 5, p. 64 [Encarnação..., p. 56]. Nas pp. 273 e ss de C’est moi la 
vérité..., [pp. 219 e ss de Eu sou a Verdade...], Michel Henry faz a sua crítica mais radical deste 
poder de desrealização / impotência de realização da palavra humana; cf. também Michel 
henry, Paroles du Christ, pp. 92-94, onde mostra que, com a auto-revelação da Vida, entra 
em cena a inaudita revelação de um outro  — «relação essencial que une a palavra e a 
vida» —, que não o  grego.
655 Michel henry, «Parole et religion: la parole de Dieu», in Phénoménologie et théologie, Paris, 
Criterion, 1992, p. 131; id., C’est moi la vérité..., p. 276 [Eu sou a Verdade..., p. 222]; Jean-Louis 
ChrÉtien, L’arche de la parole, Paris, PUF, 1999, também reconduz a possibilidade de a palavra 
humana nomear a outra Palavra inaugural (pp. 2 e ss), donde ela colhe o seu poder de guardar, 
de acolher, de escutar e silenciar; mas Heidegger é, neste mesmo sentido, convocado (p. 10): 
«“O homem procede, diz Heidegger, como se fosse o formador e o senhor da palavra, quando, 
ao invés, é ela que permanece a soberana do homem”. Só podemos fazer entrar qualquer coisa 
na arca da palavra porque primeiro ela mesma nos guarda.» Mas, obviamente, a soberana pa-
lavra em Heidegger não quer dizer o mesmo que a palavra primordial em Jean-Louis Chrétien, 
apesar da benevolência deste.
656 E quando quer perder a sombra, como aquela hora-sexta de uma palavra exacta, que tentava 
Agostinho, pode tornar-se «hora desvairada de orgulho», «hora de intolerância e voluntarismo 
até à exaustão de todos os outros. Hora germânica da absorção, triunfal marcha de Satã sob as 
vestes da própria divindade», quando a palavra «é um golpe que, ao pronunciá-la, se arremessa. 
Bem cheia de treva, [a palavra] tem uma longa história de rugidos, mudas impotências revol-
tadas, submersas ansiedades (...): no verbo humano há zénites de luz e abismos de sombras.» 
(Leonardo CoiMbra, A alegria, a Dor e a Graça, in Obras..., pp. 426 e ss)
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A respeito desta incapacidade de realização do mundo e da linguagem, 
ou melhor, do seu poder de desrealização, por estarem sempre no fora, na 
exterioridade, Michel Henry recupera a tese do cordoeiro Jacob Böhme657 
que, numa primeira leitura, ao invés, parecia conferir toda a consistência 
fenomenológica ao aparecer no mundo. Com efeito, em resposta à pergunta: 
«Porque é que Deus criou o mundo?» — questão que tem correspondente 
em filosofia: «Porque é que há algo como um mundo?» — responde Böhme: 
«Deus criou o mundo para se manifestar». Todavia, assim sendo, em vez 
de se tornar o lugar «da indigência ontológica do aparecer», não deveria o 
mundo ser, ao invés, o espaço da exuberância da manifestação? De acordo 
com a leitura que Michel Henry faz de Böhme, Deus objectiva-se para se 
conhecer, é verdade — como num espelho onde o criador se reflectiria —, 
mas precisa de outro elemento onde a luz possa incidir, para se reflectir.  
A pura luz criadora, sem essa alteridade especular («material»), permane-
ceria no puramente virtual. A objectivação, afinal, não tem o poder de criar. 
Böhme é assim conduzido a uma espécie de «corpo eterno» de Deus, uma 
deidade (gotheit) derradeira que constituiria a natureza última do absoluto. 
Em suma, «a pura objectivação é incapaz de produzir por si só o conteúdo 
concreto que nela se deve mostrar. (...) Uma tal situação, descrita por nós 
como a indigência ontológica do aparecer no mundo (...) é simultaneamente 
desmascarada e ocultada pela filosofia de Jacob Böhme. Dois poderes com-
pletamente diferentes, a objectivação de um horizonte de visibilização, por um 
lado, e criação do conteúdo concreto chamado a tornar-se visível em si, por 
outro, são atribuídos a uma mesma instância teológico-metafísica e, como tal, 
confundidos.»658 Ao tornar patente que algo mais («corpo») se deve somar ao 
aparecer do mundo, Böhme evidencia o vazio do próprio mundo, «denuncia 

657 A mística renana é uma das fontes fundamentais de Michel henry para a questão da ma-
nifestação e da revelação. Já nas extraordinárias páginas de L’essence de la manifestation, t.1, 
§§ 40, 49, pp. 385-419; t.2, pp. 532-549, se debruçara sobre o pensamento de Eckhart, (p. 
385) «esse pensador de excepção que outrora foi chamado, justamente, um mestre». Para a 
paradoxal dimensão trinitária do pensamento do Mestre renano estudou-se, com muito pro-
veito, o texto de Alain de libera, «L’Un et la Trinité selon Maître Eckhart», in Monothéisme 
et Trinité, pp. 77-98. Cf. Meister eckharT, Werke I-II, (Bibliothek des Mittelalters, Bande 
20-21; Texte und Übersetzungen, Herausgegeben von Niklaus Largier), Deutscher Klassiker 
Verlag, Frankfurt am Main, 1993 [Maître eckharT, Traités et Sermons, (trad., introd., notes 
et index par Alain de Libera) Paris, Flammarion, 1995].
658 Michel henry, Incarnation..., § 6, p. 67 [Encarnação..., p. 58]. Esta ideia de um «corpo de 
Deus», presente em certos místicos, fora igualmente uma concepção do gnosticismo dos sécs. 
II e III, e também da chamada mística judaica (heterodoxa) da Merkabah, i.e., do Trono; cf. 
Gershom SCholeM, As grandes correntes da mística judaica, pp. 64 e ss; 69, passim.
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simultaneamente a carência de um tal aparecer entregue a si mesmo.»659. Mas 
será em Kant, na Kritik der reinen Vernunft, que tal indigência ontológica do 
aparecer do mundo atingirá o seu paroxismo, e será posta totalmente a nu. 
De facto, como se sabe e amplamente se evidenciou com Marion, as intui-
ções puras e as categorias do entendimento, em Kant,  têm por função dar a 
ver, e tornar este ver possível — são modos de mostrar — assegurando a sua 
unidade independentemente do diverso conteúdo empírico em causa, para 
que as intuições não restem indefinidamente em estado de cegueira. «Ora, 
a estrutura fenomenológica deste poder unificante é (...) um dar a ver que 
consiste (como a objectivação de Böhme ou o phainesthai grego) no facto de 
pôr fora o que, deste modo, se torna visível.»

É exactamente isto que se verifica também no caso de Husserl: apesar 
da sua intenção de ir «às próprias coisas», verifica-se que «o que produz a 
intencionalidade não é a imediata doação da coisa, mas antes a significação 
que a coisa tem para ser imediatamente dada»660. A significação é tão-só uma 
«irrealidade noemática», um «pólo ideal», para unificar as sucessivas apari-
ções. Por outro lado, as próprias aparições — por exemplo, uma cor — ainda 
se desdobram entre conteúdos normativos («espaço colorido na superfície 
dos objectos») e impressões subjectivas de cor. Em suma: «o conteúdo real 
do mundo sensível não depende da sua estrutura fenomenológica (...), mas 
apenas da impressão.» O «mundo» da fenomenologia é, derradeiramente, um 
lugar de indigência ontológica661.

Perguntámos acima, com Michel Henry: «Se a intencionalidade tudo 
revela, como se revelará ela a si mesma?» Esta é, com efeito, a pergunta que 
insistentemente retorna nos textos do autor, pressentindo-se que por ela 
passa a inversão da fenomenologia em ordem à possibilidade de uma feno-
menalidade «não mundana».

A resposta a esta pergunta, no entender de Michel Henry, manifesta uma 
dimensão essencialmente impressional ou patética da consciência: «Alguns 
textos [de Husserl], tão raros como lacónicos (...), deixam entrever que a 
consciência (...) é em si mesma uma impressão, uma consciência impressional. 
A consciência impressionar-se-ia a si mesma de tal modo que esta sua auto- 
-impressão originária é que a revelaria a si mesma, tornando possível a sua 
própria revelação.»662 Husserl vislumbrou, pois, uma passividade radical na 

659 Michel henry, Incarnation..., § 6, p. 67 [Encarnação..., p. 58].
660 Michel henry, Incarnation..., § 6, pp. 68-69, passim [Encarnação..., p. 59, passim].
661 Cf. Michel henry, Incarnation..., § 6, p. 69 [Encarnação..., p. 60].
662 Michel henry, Incarnation..., § 7, p. 70 [Encarnação..., p. 61].
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consciência, um poder auto-impressionante que nada deve ao mundo nem ao 
aparecer do mundo. Todavia, a pura matéria fenomenológica em si mesma, 
possibilidade entrevista e que constituía a melhor promessa da fenomenolo-
gia, rapidamente se perdeu em função da recuperação apressada do antigo 
esquema hilemórfico, onde a  é apenas uma «matéria indeterminada e cega» 
que aspira a uma forma — que, para Husserl, é precisamente a intencionali-
dade— a qual deste modo a constitui como fenómeno663. «O pensamento de 
Husserl vem morrer precisamente perante esta impressão, cuja essência é 
incapaz de captar e que, todavia, não é diferente da vida.»664 E, deste modo, 
fica totalmente comprometida a doação originária que a dimensão patética 
da consciência possibilitava, uma vez que a impressão foi constituída como 
fenómeno pela intencionalidade e anexada pelo seu poder de evidenciação. 
Com a «irrupção triunfante da exterioridade»665, finalmente, «se encerra o 
ciclo de que a fenomenologia husserliana jamais sairá.»666

Deste modo, a impressão patenteada pela intencionalidade perdeu o seu 
poder de revelação, ou foi mesmo destruída, porque já se não revela a partir 
de si mesma. «Retirada do seu lugar originário para ser lançada no objecto», 
perdura neste apenas como mais uma das suas qualidades. «Com este pôr 
fora de si da impressão nasce a grande ilusão do “mundo sensível”»667, ilusão 
dupla, aliás, quer porque se passa a considerar que a impressionabilidade é 
uma qualidade objectiva das coisas, quer, em seguida, porque se atribui à 
intencionalidade o poder de revelar e dar a ver essa mesma impressão. Um 
ordenha o bode, o outro apara com a peneira, diríamos apenas para provocar Kant. 
Ora, é o carácter originário da impressão como auto-afecção668, como poder 
de se autovivenciar fora do mundo, «abraço original», «enlace patético» de 
si consigo, aquém da intencionalidade constitutiva, que importa recuperar, 
denunciando e mostrando a deslocação sub-reptícia para a exterioridade do 
mundo, de onde «jamais impressão alguma advém». De onde vem, então, 

663 Michel henry, Incarnation..., § 7, p. 73 [Encarnação..., p. 62]: «A oposição clássica da for-
ma e da matéria repousa secretamente no conceito grego de phainomenon e exprime-o a seu 
modo.» Sobre a ambiguidade da noção de matéria na fenomenologia, já «hylè bruta» já «objecto 
cultural», cf. Dominique JaniCaud Le tournant théologique..., p. 12.
664 Cf. Michel henry, Vie et Révélation, Beyrouth, Publications de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de l’Université Saint-Joseph, 1996, p. 9.
665 Michel henry, Vie et Révélation, p. 9, passim.
666 Michel henry, Incarnation..., § 7, p. 72 [Encarnação..., p. 62]; cf. em sentido oposto, a tese 
de Anne Montavont, De la passivité dans la phénoménologie de Husserl, Paris, PUF, 1999.
667 Michel henry, Incarnation..., § 7, p. 73 [Encarnação..., p. 63].
668 Noção central em L’essence de la manifestation; cf. igualmente C’est moi la vérité..., pp. 133 e 
ss [Eu sou a Verdade, pp. 110 e ss].
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a impressão? Ou, por outras palavras, como é que «fora do mundo e inde-
pendentemente do seu aparecer, antes dele, “no princípio”, uma impressão 
originária se edifica interiormente a si mesma, de modo a advir em si, a provar-
se e impressionar-se (...)?» Responde M. Henry que nenhuma impressão, 
nenhuma das suas modalidades efectivas, por mais originária que seja, v.g., 
na alegria, na tristeza ou na angústia, tem poder para se fundar a si própria, 
para se determinar a si mesma como tal impressão: «nenhuma impressão se traz 
a si própria em si»669. Mas se, como se viu, não pode ser dada na exteriorida-
de do mundo nem tão-pouco no fluxo temporal da consciência, nem ainda 
se auto-instaura a si mesma, qual a sua origem? O pensamento de Michel 
Henry dá um passo decisivo, neste percurso de alargamento e inversão da 
fenomenologia, ao responder: «na Vida»670. A fenomenologia da impressão 
reconduz-nos assim a uma fenomenologia da «Vida na sua fenomenalização 
originária»671 — «nele era a Vida» / «evn auvtw/| zwh. h=n». Da manifestação da 
vida somos remetidos para a Vida da manifestação. Ora esta Vida, como é 
evidente, não é a vida da biologia tradicional, causalmente explicável, recon-
duzida à pura exterioridade, mera função algorítmica, o objecto de estudo das 
«ciências da vida», nem sequer a vida das «sínteses passivas» da fenomenologia 
husserliana (retenção, atenção, protenção), pois, em seu entender, e apesar de 
todo o seu esforço por elucidar a realidade transcendental da vida, «Husserl 
desconheceu a essência mais originária da passividade», que não depende da 
intencionalidade672 nem é redutível a qualquer representação. As próprias sín-
teses passivas são «dadas a si mesmas numa passividade muito mais originária, 

669 Michel henry, Incarnation..., § 9, p. 83 [Encarnação..., p. 70]. (itálico do autor)
670 Ainda que Michel Henry não o diga explicitamente, aqui, intui-se nesta afirmação da Vida 
uma resposta à fenomenologia do sein-zum-Tode de Heidegger. A Vida não morre...
671 Michel henry, Incarnation..., § 9, p. 84 [Encarnação..., p. 70].
672 Outro tanto se pode dizer de Heidegger, onde o mit-sein permanece em completa exterio-
ridade relativamente à vida. É esta que vindo a si nos dá a nós mesmos, antes do eu, da vinda 
deste a si. Michel henry, Incarnation..., § 48, p. 353 [Encarnação..., pp. 270-271]: «Então vê-se 
bem em que é que este “ser-com”, que é a Vida absoluta no seu Verbo, difere do logos grego, da 
Razão dos clássicos ou do mundo heideggeriano. Porque a Razão pressupõe a exterioridade 
pura onde se formam tanto as suas e-vidências como a sua capacidade de falar, se é verdade que 
só se fala do que se pode ver, significando-o quando não é visto — essa exterioridade pura que 
é o mundo do Sein und Zeit. Esta exterioridade onde não há nem Ipseidade nem Si possíveis.» 
E acrescenta em Nota: «No § 64 de Sein und Zeit, Heidegger propõe uma teoria da Ipseidade 
cuja possibilidade é pedida ao cuidado (ao “fora de si”) e às modalidades existenciais do seu 
cumprimento, na medida em que se perde no “se”, no anonimato, ou encontra consistência (a 
“substância” e a “simplicidade” da alma kantiana) na decisão última em vista da morte. Nesta 
autenticidade ou nesta inautenticidade do Si no cuidado, a ipseidade do Si, constantemente 
pressuposta, nem sequer é apercebida como um problema.»
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invisível, inextática (...)»673 do que Husserl pôde reconhecer, ao fixar-se na 
forma do fluxo da consciência674. Quis pensar a vida longe dela, fugindo-lhe. 
Husserl fracassou no seu pensamento da vida, precisamente quando pensa 
tê-la reconhecido no cogito cartesiano: «Eu sou, esta vida é, vivo: cogito»675. 
Mas, considera Michel Henry, também aqui Husserl não colheu a lição mais 
profunda da filosofia cartesiana. Primeiro, porque Descartes parte do «eu 
sou» para o «cogito», e não ao contrário, como sugere Husserl. Este, por causa 
disso, não pergunta a Descartes como é que aparece este aparecer anterior, 
ficando-se tão-só pela evidência concluída do «eu sou», o qual, deste modo, 
é constituído como fundamento originário que garante a existência da vida. 
A clareza e a distinção cartesianas cegaram Husserl a respeito de uma possi-
bilidade imensamente mais fecunda, presente no pensamento de Descartes, 
como adiante se verá.

Ora, Husserl estava consciente das dificuldades e da labilidade do seu 
pensamento sobre a vida, diz Michel Henry, razão por que sempre forcejou 
por clarificá-lo. Contudo, no § 20 das Meditações Cartesianas chega mesmo a 
considerar duvidosa a possibilidade de uma «fenomenologia da consciência 

673 Michel henry, Incarnation..., § 10, p. 88 [Encarnação..., p. 73]. Com certeza que a «carne 
senciente», a carne como lugar originário do sentir, de Merleau-Ponty, orientou Michel Henry 
no sentido desta fenomenologia patética da carne (cf. Maurice Merleau-ponty, L’oeil et l’esprit, 
Paris, Gallimard, 1964, p. 33), mas também já o próprio Husserl sublinhara a importância da 
carne (Leib) e até mesmo de uma analogia carnis (cf. a expressão “Leibanalogon” em Edmund 
huSSerl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivitat (Texte aus dem Nachlass), Zweiter Teil: 1921-
1928 (Herausgegeben von Isso Kern), Husserliana, Band XIV, p. 338, 15 (Beilage XLII), Den 
Haag, Martinus Nijhoff, 1973; cf. Jean-François Courtine, «L’être et l’autre. Analogie...», p. 
379) como estrutura primeira da intersubjectividade. Estamos em crer, por outro lado, que se 
Michel Henry conhecesse as antecipadas reflexões de Leonardo Coimbra sobre a passibilidade 
e a carne não deixaria de as fazer suas, tão grandes as sintonias que encontraria nelas (v.g., A 
Alegria, a Dor e a Graça, in Obras..., pp. 411.418, passim).
674 A propósito da constituição das sínteses passivas, cf. Edmund huSSerl, Analysen zur Passiven 
Synthesis, (Herausgegeben von Margot Fleischer), Martinus Nijhoff, The Hague, 1966.
675 Edmund huSSerl, Ideen zu einer reiner Phänomenologie..., § 46, p. 85: «(…) sowie ich auf das 
strömende Leben in seiner wirklichen Gegenwart hinblicke und mich selbst dabei als reine 
Subjekt dieses Lebens fasse (…), sage ich schlechthin und notwendig: Ich bin, dieses Leben ist, 
Iche lebe: cogito.» / «Basta que lance o olhar sobre a vida que se esvai na sua presença real e 
que neste acto eu me capte a mim mesmo como o sujeito puro desta vida (...), para que possa 
dizer sem restrição e necessariamente: Eu sou, esta vida é, vivo: cogito.» Já em 1951, porém, 
fazendo as Conclusões do Colóquio Internacional de Fenomenologia, entre 12 e 14 de Abril, em 
Lovaina, (cf. «Conclusions du Colloque», p. 148), e referindo a Comunicação de Eugen Fink (cf. 
p. 79, da mesma obra), reconhecia Jean Wahl que «existe em Husserl um conceito demasiado 
vago da vida; a sua filosofia é definitivamente uma filosofia da vida, mas nela não existe uma 
filosofia da vida. O conceito de vida não é exposto especulativamente.» [Aparentemente, Jean 
Wahl joga aqui com o sentido do duplo genitivo objectivo / subjectivo ‘da vida’]
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pura», em virtude do carácter evanescente dos fenómenos subjectivos, e no  
§ 52 de Die Krisis... refere-se à vida como «fluxo inapreensível»676. A conclusão de 
que a vida se revela refractária à descrição fenomenológica husserliana, e esta é 
correlativamente incapaz de a apreender, terá levado Husserl a menosprezar a 
vida precisamente onde ela se revela mais presente a si mesma: na vida singular, 
no Si vivo, na ipseidade pessoal. «Eis que Husserl nos declara que a singularidade 
desta vida, da cogitatio e da sua existência real não têm importância alguma.»677 A ideia 
de fenomenologia como exemplarismo constitutivo, i.e., como ciência, que, por 
conseguinte, deve esquecer os factos singulares para se fixar nas essências uni-
versais, levou Husserl a uma estranha situação: não pode negar a existência do 
fluxo da subjectividade, mas limita-se a constatá-lo através de juízos singulares 
(«Posso dizer, sem dúvida, quando vejo: isso-aí! Isso existe indubitavelmente 
[...]»). Todavia, ainda «que nem a fome de Pedro ou a angústia da Ivete [«Porque 
a fenomenologia não é um romance» — As micrológicas são menosprezáveis] sig-
nifiquem grande coisa para a ciência (mesmo quando, sob um outro olhar, sob o 
olhar de Cristo, por exemplo, estas vidas singulares possam ser o essencial: “tive 
fome e destes-me de comer”, “tive sede”, etc.)»678, a pergunta pelas condições de 
possibilidade daqueles juízos singulares impõe-se fenomenologicamente. E não 
podendo responder à vida real, àquela vida singular que a si mesma se experi-
menta, Husserl vira-se para a essência transcendental da vida, para a forma 
do fluxo, substituindo a vida concreta por um «eidetismo» constitutivo onde 
a vida real está ausente679. No  husserliano, a vida está exangue. Pelo 

676 Edmund huSSerl, Die Krisis..., Husserliana, Band VI, § 52, p. 181, 14.34: «(…) der “Herakli-
tische Fluss” des (…) Lebens» / «(…) diesem unfassbar strömenden Leben (…).»; La Crise…, 
§ 52, p. 202: «(...) ce flux “héraclitéen” de la vie» / «(…) ce flux insaisissable de la vie».
677 Michel henry, Incarnation..., § 12, p. 107 [Encarnação..., p. 87] (itálico do autor).
678 E poderíamos acrescentar a parábola da ovelha perdida, o episódio do bom-samaritano, o 
perdão da mulher adúltera.
679 Poderíamos dizer que, contra esta eidética fenomenológica, mas sobretudo contra a heideg-
geriana desvalorização do ente (cf. M. heideGGer, Zeit und Sein, p. 2: «Der Versuch, Sein ohne 
das Seiende zu denken, wird notwendig» / «A tentativa de pensar o ser sem o ente torna-se 
uma necessidade»), Michel Henry, na luz da fenomenologia da Vida, ensaiará uma reabilitação 
qualificada do ente, i.e., de cada «carne viva», de cada si vivo. Porque (cf. Vie et Révélation, pp. 
14.15) «o ser, devemos dizê-lo com toda a força contra Heidegger, não é aquilo que deve ser 
pensado; ele não o pode ser (...). A vida não é como um rio indiferente à natureza das rodas 
que é preciso rodar, o ser não tem necessidade de se negar na sua universalidade para se dar 
o momento da sua particularidade. Muito pelo contrário, o particular, se se quiser utilizar 
esta linguagem, é a essência do ser, a sua possibilidade mais íntima e desdobramento da sua 
positividade. (...) O principium individuationis nada deve às categorias da exterioridade.» (cf. 
uma profunda meditação sobre esta mesma ideia em Leonardo CoiMbra, A Alegria, a Dor e a 
Graça, in Obras..., pp. 475 e ss; sobre a «carne patética» cf. Michel SerreS, La légende des anges, 
pp. 155-156.197.211.234-236).
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que esta tentativa de pensar a vida substituindo-a pela «forma da essência 
da subjectividade transcendental», pela intuição da sua essência exemplar, 
apenas manifesta, mais uma vez, a impotência da fenomenologia para dar 
conta da vida patética, essa que a si mesma se abraça e experimenta, preci-
samente quando quer tê-la resolvido. Ao contrário do que acontece numa 
abstracção idealizante, onde posso chegar à essência do «vermelho» a partir 
de muitos exemplos concretos de algo vermelho, as «modalidades efectivas da 
vida (...) desvanecem-se sob o olhar que procura apreendê-las», porque a sua 
possibilidade escapa ao olhar da intencionalidade; por outras palavras, são 
«inacessíveis ao ver. Tal é a aporia contra a qual o método fenomenológico 
se vem quebrar»680: a incapacidade de construir de fora uma fenomenologia 
da vida, porque a vida é invisível. A fenomenologia husserliana comporta-se 
em relação à vida singular «como a raposa que, diante das uvas a que não 
pode chegar, declara: “estão muito verdes”»681, i.e., denigre e calunia o que 
não consegue compreender. «A fenomenologia transcendental (...) da sub-
jectividade, isto é, da vida e das suas cogitationes, move-se num vasto círculo, 
o do método fenomenológico: ao querer apreender estas cogitationes num ver,  
e não podendo vê-las, substitui estas pela sua própria essência — uma essência 
noemática, transcendente, que, efectivamente, se pode ver numa evidência 
clara e distinta. Mas a construção dessa essência deve apoiar-se nos dados em 
pessoa das cogitationes reais, dados que não existem.»682  A última, e gorada, 
tentativa de Husserl para resolver a aporese do pensamento da vida consiste, 
então, em tentar substituir os «dados inexistentes das cogitationes reais pelos 
dados-em-imagem. Segunda substituição na qual se detém agora a aporia: 
como é que, e a partir de quê, se pode formar uma imagem do que nada se 
sabe?». A tentativa de resposta aparece na sexta Meditação cartesiana683, através 
da afirmação de que esse saber, ou essa visão, se dá no «pôr fora de si esta 
vida, na divisão consigo. (...) É (...) nesta vinda para fora de si, e nesta cisão 
consigo, que a vida se dá a ver [ao] fenomenólogo.» Esta cisão na vida, afirma 
Husserl, citado por Michel Henry, «é a condição de possibilidade do advir a si mesmo 
da subjectividade transcendental.». Mas nessa cisão da vida reside justamente 
o último beco sem saída da fenomenologia, porque «empresta à vida um modo 
de aparecer incompatível» com a sua realidade. Afirma que ela é cisão, cli-

680 Michel henry, Incarnation..., § 13, p. 114 [Encarnação..., p. 93]. Dominique JaniCaud, em 
Le tournant théologique..., p. 60, numa posição assaz extrinsecista, acusa Michel Henry da «res-
tauração mais fantástica do essencialismo», visto que a imanência teria chegado ao seu exacto 
«contrário» (?): a auto-revelação absoluta. Espantosa torção semântica, a de Janicaud!
681 Michel henry, Incarnation..., § 12, p. 108 [Encarnação..., p. 88].
682 Michel henry, Incarnation..., § 14, p. 120 [Encarnação..., p. 97].
683 Que Eugen Fink acrescentou às outras cinco, sublinha Michel Henry.
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vagem, divisão, quando, ao contrário, a vida é reunião, síntese, afectividade, 
pathos, abraço patético auto-revelador de si a si. Mais radicalmente ainda:  
«A vida é sem porquê. (...) A auto-revelação da vida é a sua auto-justificação.»684 
«A vida permanece em si mesma. Não tem fora, nenhuma face do seu ser se 
dá à captação de um olhar teórico ou sensível, nem se apresenta como objecto 
para uma qualquer acção. Nunca ninguém viu a vida nem jamais alguém a 
verá. A vida é uma dimensão de imanência radical. (...) Significa portanto 
a exclusão de toda a exterioridade, a ausência do horizonte transcendental 
de visibilidade onde qualquer coisa é susceptível de se tornar visível e que 
se chama mundo. A vida é invisível.»685 Mais adiante se verá a partir de onde 
Michel Henry pode fazer estas afirmações.

Mas se Husserl tivesse prestado outra atenção, v.g., a Descartes — não 
é o pensamento moderno, quase todo, a história deste esquecimento da 
Vida?686 — teria encontrado nele um aparecer ante-mundano que nada deve 
ao aparecer do mundo nem ao poder de evidenciação da consciência. Como 
se sabe, o pensamento de Descartes é inaugurado por uma vontade de pensar 
cuja expressão é «decidi duvidar»687. É esta dúvida que, metodicamente, vai 
engolfando e fazendo desaparecer as coisas. Deste modo, enquanto espaço 

684 Michel henry, Incarnation..., § 44, p. 320 [Encarnação..., pp. 246.247] (itálico do autor). De 
acordo com Dominique JaniCaud, esta crítica a Husserl começou a ser feita já por Sartre, num 
texto de 1939 («Une idée fondamentale de la phénoménologie d’Husserl: l’intentionalité», in 
Situations. I, Gallimard, Paris, 1947, pp. 31-35). Le tournant théologique..., p. 9: «Como é que o 
método da descrição eidética pode permitir reencontrar e restituir o concreto, em particular no 
domínio afectivo, sem cair no essencialismo? A vida afectiva está animada de um dinamismo que 
se presta mal às fixações do eidos; mas este mesmo dinamismo não constitui um bloco (...).» 
685 Michel henry, Vie et Révélation, p. 12.
686 Cf. Michel henry, La Barbarie, Paris, Grasset, 1987  (cons. na edição da PUF, 2001); id., 
Paroles du Christ, p. 13. Cf. Claude bruaire, L’être et le esprit, p. 45. V.g.: «Repetimos uma lição 
empobrecida de Kant supondo como uma evidência primeira que apenas existe experiência 
empírica e não experiência da presença do espírito. Decompomos a linguagem em elemen-
tos materiais e em estruturas formais, esquecendo a presença do pensamento nas palavras. 
Apenas conhecemos do indivíduo as aparências biológicas ou os mecanismos psicológicos, 
negligenciando o essencial, a manifestação expressiva da alma (...).» Mas existem excepções 
de vulto nesta história, diz Michel Henry, v.g., Maine de Biran, com a descoberta do corpo 
subjectivo e vivido.
687 René deSCarteS, Discours de la méthode & Essais, in Oeuvres de Descartes (publiées par Charles 
adaM & Paul tannery), vol. VII, Paris, Vrin, 1996, p. 32: «(...) ie voulû fuposer (...); ie me 
refolu de feindre (...)»; Méditations métaphysiques touchant la Première Philosophie, in Id., vol. IX,, 
p. 13: «(...) ie m’apliqueray ferieufement & avec liberté à deftruire (...)»; p. 17.18: «Ie fuposeray 
donc qu’il y a, non point un vray Dieu, qui eft la fouveraine fource de verité, mais un certain 
mauvais genie, non moins rufé & trompeur que puiffant (...). Ie deumereray obftinément attaché 
à cette penfée; & fi, par ce moyen, il n’eft pas en mon pouvoir de parvenir à la connoiffance 
d’aucune verité, à tout le moins il eft en ma puiffance de sufpendre mon iugement».
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de evidência e de visibilidade do poder de dar a ver, o mundo desapareceu 
no processo de dúvida, levada ao paroxismo na hipótese do sonho contínuo 
e, sobretudo, na hiperbólica do génie malin, a qual, como se sabe, introduz 
a possibilidade extrema de que me engane sempre, mesmo quando vejo a 
resolução exacta de um problema matemático. Com o mundo — mesmo o 
mundo ideal dos matemáticos — fora de circuito mediante essa suspeita 
radical, que é que resta quando todo o poder de ver é uma possibilidade de 
um ver sempre enganador? Não é a clareza e a distinção do «cogito ergo sum», 
como comummente se afirma, mas, muito mais radicalmente, o lugar onde 
esse mesmo critério se revela. «At certe videre videor (...)» — «é certo que me 
parece que vejo»688. É neste «videor/parece-me» da segunda Meditação Metafí-
sica que Michel Henry encontra aquele aparecer originário que consiste em 
«experienciar-se a si mesmo como uma existência absoluta»689, i.e., uma afectividade 
transcendental cuja essência consiste em auto-revelar-se. Tal afectividade 
é a essência da ipseidade mais radical do ego, da qual o cogito é apenas um 
momento frágil e fugitivo690. «Videre videor»: o primeiro termo é «princípio do 
aparecer, no qual o ver vê tudo o que vê», e que precisamente foi engolido 
pela dúvida extrema; mas o segundo termo é «o ver [que] se revela a si mes-
mo», e este é o lugar indubitável de uma fenomenologia que se queira radical,  
o lugar do discernimento da ambiguidade de todo aparecer. Esta «cogitatio é 
uma auto-revelação»691.

Convém sublinhar bem esta conclusão, porque o que se encontra aqui, no 
interior intimo do sujeito cartesiano, é ainda uma estrutura relacional, cons-
tituindo aquele lugar do discernimento precisamente o terceiro termo que 
permite ver-se, ver-se nesse ver e manter-se a ver como relação de ambos, isto é, 
como passividade transcendental originária adentro da subjectividade. Embora 
Michel Henry não evidencie tanto este vínculo relacional ternário, mas mais a 
sua dimensão patética, ele é todavia incontornável; nele pode ver-se uma marca 
agostiniana, ainda que Descartes jamais a admita692. Mas para lá desta preten-

688 René deSCarteS, Meditationes de Prima Philosophia, in Oeuvres de Descartes (publiées par Charles 
adaM & Paul tannery), vol. VII, Paris, Vrin, 1996, Mediatio II, 24, 14-15, p. 29.
689 Michel henry, Incarnation..., § 11, p. 97 [Encarnação..., p. 80]: «s’éprouver soi-même comme 
une existence absolue».
690 Cf. Michel henry, Vie et Révélation, p. 7.
691 Michel henry, Incarnation..., §§ 11.15, pp. 101.126 [Encarnação..., pp. 83.101]. Foi isso 
o que Husserl não compreendeu, afirma Michel Henry (cf. Edmund huSSerl, Die Krisis..., 
Husserliana, Band VI, “Beilage” X, zu § 21 ff., pp. 421-422 [La crise...; Appendice X aux paragra-
phes 21 et suivants, p. 466]. A contrario, cf. Gustavo de fraGa, «Subjectividade e Metafísica», 
in Revista Portuguesa de Filosofia 44 (1988/3), pp. 383-404.
692 Étienne GilSon, Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien, 
Paris, Vrin, 1984 (para o caso agostiniano, cf. «Le Cogito et la tradition augustinienne»,  
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são cartesiana de começar tudo do zero, a ideia deve ser tanto mais acarinhada 
quanto a hermenêutica de Descartes tem sublinhado, inclusive a de Hus-
serl693 ou Heidegger, a dimensão substancialista da subjectividade cartesiana  

pp. 191-201, e as indicações bibliográficas sobre o assunto), demonstrou a importância do 
pensamento medieval na formação do pensamento cartesiano. Que Descartes leu Agostinho, 
ele próprio o sugere, primeiro numa passagem da Carta LXXVI, de 25 de Maio de 1637, 
endereçada a Mersenne: «(...) ny du paffage de faint Auguftin (...).» (cf. Correspondance I. Avril 
1622 — Février 1638, in Oeuvres de Descartes (publiées par Charles adaM & Paul tannery), vol. 
I, Paris, Vrin, 1996, p. 376 (a Carta ocupa as pp. 374-379), afirmando-o depois explicitamente 
na Lettre à Colvius, 14 novembre 1640 (Paris, Gallimard, La Pléiade, p. 1057): «Vous m’avez 
obligé de m’avertir du passage de saint Augustin [Cidade de Deus, XI, 26], auquel mon Je pense, 
donc je suis a quelque rapport; je l’ai été lire aujourd’hui en la bibliothèque de cette ville, et je 
trouve véritablement qu’il s’en sert pour prouver la certitude de notre être, et ensuite pour 
faire voir qu’il y a en nous quelque image de la Trinité, en ce que nous sommes, nous savons 
que nous sommes, et nous aimons cet être et cette science qui est en nous; au lieu que je m’en 
sers pour la faire connaître que ce moi, qui pense, est une substance immatérielle, et qui n’a rien 
de corporel; qui sont deux choses fort différentes. Et c’est une chose qui de soi est si simple 
et si naturelle à inférer, qu’on est, de ce qu’on doute, qu’elle aurait pu tomber sous la plume 
de qui que ce soit; mais je ne laisse pas d’être bien aise d’avoir rencontré avec saint Augustin, 
quand ce ne serait que pour fermer la bouche aux petits esprits qui ont tâché de regabeler sur 
ce principe (...).» A referência respeita à fórmula «si enim fallor sum, de De Civitate Dei, XI, 
26, como se disse, cuja proximidade com o «cogito ergo sum» fora notada por Colvius [cf. o 
estado da questão em Marie-Anne vannier, «Les anticipations du ‘cogito’ chez S. Augustin», 
in Augustiniana vol. 38, nºs 115-116 (1997), pp. 665-679; cf. também Floy Andrews doull, 
«Si enim fallor, sum», in Augustinus 31 (1986), pp. 86-93]. Mas apesar de Descartes querer 
começar a partir do zero e, por isso, rejeitar qualquer dependência de Agostinho («ne me 
semble pas s’en servir à même usage que je fais»: IVes Réponses), a questão não passa apenas, 
exteriormente, pela letra de uma fórmula (cf. também De Trinitate, X, ix, 12; x, 13; XV, xii, 
21, cujas semelhanças com as Meditações haviam sido notadas por Arnauld), mas antes por um 
«íntimo parentesco» de pensamento (Gilson) no estabelecimento da espiritualidade da alma 
e da refutação do cepticismo, ainda que haja consequências que um tira e outro não (nome-
adamente na fundamentação de uma física mecanicista assente na res extensa, em Descartes, 
ou a teologia da imago Dei, em Agostinho, se bem que em ambos ela seja igualmente decisiva 
para o argumento da existência de Deus). Enfim, quanto a este dossier talvez a observação 
mais judiciosa pertença a Henri Gouhier, Cartésianisme et augustinisme, Paris, Vrin, 1978, p. 
174: «(...) os termos são tais que, ao ler a Segunda Meditação, seria difícil não pôr a questão de 
uma lembrança mais ou menos voluntariamente esquecida.»
693 Edmund huSSerl, Cartesianische Meditationen, I, § 10, (Husserliana, Band I), p. 63, 28-31: 
«Leider geht es so bei Descartes, mit der unscheinbaren, aber vershängnisvollen Wendung, 
die das ego als substantia cogitans, zur abgetrennten menschlichen mens sive animus macht (…).» 
/ Méditations cartésiennes, § 10, p. 68: «C’est malheureusement ce qui arrive chez Descartes, 
avec le tournant inapparent mais fatal, qui fait de l’ego une substantia cogitans, une mens sive 
animus humaine distincte (…).»; também Michel fouCault, L’Herméneutique du sujet, Paris, 
Gallimard / Seuil, 2001, p. 15, considera que o «momento cartesiano» requalificou filosofica-
mente o «conhece-te a ti mesmo» e a questão do acesso à verdade — e, por essa via, dizemos  
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(res cogitans) e excluído quase por completo qualquer interpretação dramática 
ou relacional, a qual, a esta luz, ganha agora uma pertinência acrescida.

Não nos parece, porém, como afirma Michel Henry, que tenha sido o au-
tor das Meditações Metafísicas quem, pela primeira vez na história da filosofia, 
chegou a esta definição fenomenológica radical. A não ser que se mantivesse 
aquele serôdio divórcio entre filosofia e teologia, o que Michel Henry não 
faz694, de que nos afastámos no início, porque impróprio para aceder ao pen-
samento tardo-antigo, em geral, e de Agostinho, em particular. Antecipemos, 
por outro lado, que a ideia de interioridade não substancializada surge formu-
lada com clareza no livro nono de De Trinitate695 e a expressão «mihi videor 
videre» aparece várias vezes na obra de Agostinho696. Mas, mais importante 
ainda, Michel Henry reconhece que o pathos e a relacionabilidade já estavam 
presentes no «Si vivo», na «Vida de que fala João e a que, apreendendo-se 
por inteiro como a única vida possível, uma vida que advém em si mesma, 
ele chama Deus.»697 Esta é a Vida arqui-transcendental que a si mesma se 

nós, privilegiou a visão substantiva da subjectividade — e desqualificou o «cuidado de si» 
(exercício sobre si mesmo), onde uma prática relacional adentro da subjectividade poderia 
ser valorizada de diverso modo. O mesmo juízo, contudo, pelo menos parcialmente, faz o autor 
acerca de Agostinho. Seja como for, em comparação com a antiguidade greco-romana, o trabalho 
de Michel Foucault tem o mérito de nos mostrar a precariedade da moderna subjectividade.
694 Michel henry, Incarnation..., p. 361 [Encarnação..., p. 277]: «Filosofia e teologia não são 
concorrentes (...)», desde que se reconheça o lugar de onde ambas colhem a sua inteligibilida-
de: o  do Prólogo do João, sem o que também não serão concorrentes, mas pela razão 
inversa: porque cada uma buscaria então a sua inteligibilidade apenas no poder de dar a ver 
da consciência, isto é, fora da Vida. 
695 Cf. De Trinitate, IX, iv, 4-5. Alain de Libera, «Augustin  critique d’Averroès. Deux modèles 
du sujet au Moyen Âge» in M. C. Pacheco — J. F. Meirinhos (Éds.), Intellect et Imagination 
dans la Philosophie Médiévale / Intellect and Imagination in Medieval Philosophy / Intelecto e Imaginação 
na Filosofia Medieval. Actes du XIe Congrès International de Philosophie Médiéval de la Société Interna-
tionale pour l’Étude de la Philosofie Médiévale (S.I.E.P.M.), Porto, du 26 au 31 août 2002, (Rencontres 
de Philosophie Médiévale, 11), Brepols Publishers, Turnhout, 2006, vol. I, pp. 203-246.
696 Refiram-se as expressões agostinianas «uideor mihi uidere», «quod mihi uidere uideor» (Con-
tra Academicos, II, xi, 25; III, xiii, 29; De Beata vita, I, 2; De Libero arbitrio, I, xvi, 35; Enarrationes 
in Psalmos, 85, 7); «et uideor mihi rationem ipsam uidere» (De Musica II, xii, 22); «uideor mihi 
audire» (In Iohannis euangelium, 52, 2; Sermones, 154, 5) E, em Confissões XI, xxiii, 30, expri-
mindo uma dúvida, — «Sed uideo? An uidere mihi uideor?» — acontece a Agostinho exprimir 
inequivocamente a presença, na interioridade, de um ver/videor anterior ao ver/videre.
697 Michel henry, Incarnation..., § 11, p. 97 [Encarnação..., p. 80]. Alguns observam, não sem 
pertinência, que Michel Henry não deveria reduzir ao «» a «vida» dos gregos, opondo-a à 
Vida joânica da experiência cristã. Pelo menos seria importante ter em conta a lição trágica e o 
seu sentido da vida como , o sentido do sofrimento como ponte entre uma mundividência 
e outra (entre a Ilíada, a Antígona e os Evangelhos), como defendera Simone Weil, orientando-
se, aliás, para uma metafísica trinitária (cf. Intuitions pré-chrétiennes, Paris, La Colombe, 1951, 
p. 131). 
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experimenta, passibilidade última, auto-afecção fontal de toda a impressão 
no seu impressionar-se. Esta passibilidade originária da Vida não significa 
uma passibilidade a propósito de qualquer outra coisa diferente de si, como 
a categoria tradicional da paixão poderia sugerir. É uma Arquipassividade 
que a si mesma se prova e se padece como afectividade originária698. E se 
Michel Henry, dentro de uma longa tradição teológico-filosófica, sublinha 
a Passividade da Vida em relação a si própria, a verdade é que esta é uma 
das formas teológicas de compreender a  e a paixão do Verbo, a que 
ninguém tira a Vida, mas que dá a Vida a partir de si mesmo, de acordo com 
a palavra evangélica. O autor de C’est moi la Verité, porém, procura manter-se 
dentro do desenvolvimento lógico e rigoroso da fenomenologia, reconhe-
cendo, não apesar disso, mas por isso mesmo, que é no cristianismo que tal 
lógica fenomenológica, transgredida ou invertida por via da Vida, tem o seu 
cumprimento verdadeiro699. O cristianismo, na sua intuição de uma identi-
ficação entre verdade e Vida, possibilita uma fenomenologia da Vida. Ora, 
e é apenas isso que por enquanto devemos afirmar, a Arquipassividade de 
Michel Henry apresenta uma estrutura relacional inequivocamente trinitária: 
«o gerar do Filho na autogeração do Pai na unidade de um com o outro. (...) 
A Vida engendra-se a si mesma como este Vivente que ela é na sua autogeração. (...) 
O conteúdo do cristianismo consiste numa rede de relações transcendentais, 
acósmicas, invisíveis, que podemos formular assim: relação da Vida absoluta 
com o Primeiro Vivente — do Pai e do Filho, de Deus e de Cristo; relação da 
vida absoluta com todos os viventes; (...) o que é uma relação que esgota a 
sua essência na Vida e em que difere ela de uma relação no sentido ordinário? 
Normalmente, chamamos relação ao vínculo que une dois ou mais termos. 
Mas a possibilidade última de tal relação é fenomenológica (...). Quando 

698 Na fenomenologia da Arquipassividade joânica da Vida tem pleno cumprimento a ideia 
nativa em L’essence de la manifestation, p. 581, de que esta essência era afectividade: «Sentir-se 
a si mesmo, experimentar-se a si mesmo, ser afectado por si (...). A afectividade é a essência 
da ipseidade.» Passividade, aliás, que pretensamente também Descartes teria admitido em 
Deus. V.g., Michel piClin, Les philosophies de la triade, Paris, Vrin, 1980, p. 116: «Ao afirmar 
que Deus é “de qualquer modo causa de si mesmo” (Ies Rép., p. 528), Descartes suscita os 
protestos de Arnauld que, mostrando-se tomista em relação a este ponto, objecta: se Deus 
é causa de si mesmo, é do mesmo modo efeito de si mesmo, o que introduz em Deus uma 
passividade inaceitável (IVes Obj.).»
699 Michel henry, C’est moi la vérité..., p. 109 [Eu sou a Verdade..., p. 92]: «Substituir uma fe-
nomenologia por outra, a da Vida e do ‘Logos’ [joânico] pela do mundo, não é desconhecer 
o poder de manifestação que pertence a esta última, mas circunscrever-lhe o domínio e a 
competência.»
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uma fruição se experimenta a si mesma e assim jubila consigo, o laço que a 
une a si mesma não lhe é exterior e não pode surgir no mundo; o que a une 
é a matéria fenomenológica da vida. (...) A vida, vimo-lo (...), é relação que 
gera ela mesma os seus “fins”. O conteúdo do cristianismo é a elucidação 
sistemática, inaudita, desta relação da Vida com os viventes como geração ou 
nascimento. Tratamos desta geração do Primeiro vivente na autogeração da 
Vida como relação do Pai e do Filho que constitui a primeira e mais impor-
tante das relações consideradas pelo cristianismo. A fenomenologia da vida 
aqui desenvolvida fornece-nos a chave para a inteligibilidade desta relação 
essencial. Se considerarmos com mais atenção o conteúdo do cristianismo, 
vemos que a relação Pai/Filho constitui o seu núcleo essencial ao mesmo 
tempo que faz dele objecto de um discurso explícito: um discurso reiterado que 
Cristo considera e refere como o único importante.»700

Assim, uma coerente fenomenologia da Vida, reconduzida à sua mais 
recôndita possibilidade, encontrou uma manifestação trinitária, o lugar 
afinal onde a Vida é pericorese relacional, auto-revelação, autodoação, úni-
co lugar onde a nossa própria vida, na sua impressionabilidade, encontra 
inteligência701. Cumpre-nos sublinhar a coerência íntima entre a inversão 
fenomenológica contemporânea, operada por Michel Henry, a verdade do 
cristianismo e as intuições a que Agostinho dá expressão, especialmente em 
De Trinitate. Assim, na fenomenalidade pura da Vida, que é para si mesma, 
sem espectador, reconhece-se uma estrutura relacional e já trinitária. Com 
efeito, a dimensão trinitária da fenomenologia da vida, em Michel Henry, 
não podia ser mais explícita, embora aqui se refira apenas ao Espírito como 
«unidade» do abraço eterno e auto-revelador entre o Pai e o Filho, como relação 
essencial, enfim, como Vida. Neste sentido, a passibilidade, ou a Arquipassi-
bilidade — que talvez devamos ler como ‘liberdade de Deus ser Deus’ — é 
activa, porque coincide com o movimento gerador e diferenciador da Vida. 
Longe de se oporem, passibilidade e actividade supõem-se nessa autodoação 
originária, à maneira de coincidentia oppositorum702. Todavia, como veremos, 
se os textos evangélicos ou os da tradição cristã, quando se referem a Deus 

700 Michel henry, C’est moi la vérité..., pp. 79-80 [Eu sou a Verdade..., pp. 69.70].
701 Michel henry, C’est moi la vérité..., p. 67 [Eu sou a Verdade..., p. 59]: «(...) A Revelação 
primordial, que arranca do nada todas as coisas fazendo-as aparecer, revela-se primeiro a si 
mesma como abraço de si, antes de todas as coisas, antes do mundo a que nada deve — nesta 
auto-fruição absoluta que tem o nome de Vida.»
702 Eberhard JünGel, Dios como misterio del mundo, p. 59: «Com o dogma trinitário a tradição 
cristã excluiu a aparência de uma tautologia barata. A doutrina trinitária pensa esta frase 
— que Deus vem de si mesmo e vai para si mesmo — como um acontecimento real, como 
uma história do ser divino.»
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como Vida, normalmente para traduzir a circumincessão trinitária ad intra 
e a sua exuberância criacional ad extra, se recusam ex professo aplicar às três 
pessoas divinas a noção de passibilidade, não é só porque a visão grega do 
divino a rejeitava por completo703, mas porque, no pólo oposto, algumas 
heresias cristãs cristológico-trinitárias não só admitiam uma teopatia, como 
aplicavam ao próprio Pai a categoria da paixão. E não foi fácil aos Padres 
manter-se nessa tensão que recusava um divino impassível, mas admitia nele 
compaixão, condescendência e generosidade, sem todavia cair num antro-
pomorfismo politeísta ou num triteísmo704. O lugar onde esses dinamismos 
de unificação, diferenciação e universalização se mantiveram em tensão foi 
justamente na simbólica trinitária, na acção kerigmática e confessional, na 
experiência unificante e diferenciante do ápage, onde experimentavam uma 
vida em abundância, que se comunicava pelo rigor da caridade, para utilizar a 
bonita expressão de Olivier Boulnois.

Seja como for, a ideia de um pathos em Deus, ou de um Deus patético, 
não rejeitada, pelo menos em parte, pela tradição teológica cristã, é um dos 
lugares teológicos mais importantes do pensamento contemporâneo, como 

703 Questão que aprofundámos na obra de Michel fÉdou, Christianisme et religions païennes dans 
le Contre Celse d’Origène, Paris, Beauchesne, 1988, pp. 221 e ss; 562 e ss. Para uma exposição 
sistemática cf. Wolfhart pannenberG, Systematische Theologie, Band 1, Göttingen, Vandenho-
eck & Ruprecht, 1988, pp. 234 e ss. [Teologia Sistemática, Vol. I, (trad. esp. de J. A. Martinez 
Camino), Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1992, pp. 231 e ss.]
704 Cf. Michel henry, Incarnation..., § 23, pp. 174-175 e ss [Encarnação..., pp. 138-139 e ss]. 
Recordemos que mesmo Orígenes, no âmbito de uma meditação sobre a Paixão de Cristo 
(Homiliae in Ezechielem, VI, 6; SC 352, pp. 230-231) afirma que o próprio Pai não é impassí-
vel. «Qual é pois esta paixão (passio) que ele sofreu por nós? A paixão da caridade (caritatis 
est passio). E não é verdade que o próprio pai, Deus do universo, “cheio de indulgência, de 
misericórdia” e de piedade, sofre de algum modo (quodammodo patitur)? (...) Deus portanto 
toma sobre si (supportat) a nossa maneira de ser, como o Filho de Deus toma (portat) as nossas 
paixões. O próprio Pai não é impassível (ipse Pater non est impassibilis). Se lhe pedimos, tem 
piedade, compadece-se e experimenta a paixão da caridade (...).» Esta «é, sem dúvida, uma 
das páginas mais cristãs e mais humanas que temos», afirma Henri de Lubac. Tertuliano (tal 
como Hipólito) é um dos que mais se insurgem contra a seita dos patripassionistas («o prin-
cípio da Economia introduz a numeração somente para que não se creia que o próprio Pai 
nasceu e padeceu»). Também aGoStinho, no Sermão 71, 5, refere os sabelianos como sendo, 
segundo alguns, patripassionistas. Para toda esta problemática, cf. Georges L. preStiGe, God in 
Patristic Thougth, Londres, SPCK, 1952, pp. 76-111. Reconheça-se, contudo, que alguns caíam 
no patripassionismo para evitar, justamente, uma separação essencial entre o Pai e o Filho (o 
arianismo). Só a introdução da noção de «pessoa» como tradução directa da «» — 
superando a equivalência entre «» e «substantia», de São Jerónimo —, permitirá 
escapar, em parte, às inúmeras aporias que o princípio da numeração e as inúmeras formas 
de sabelianismo introduziam na Trindade.
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defendem Jürgen Moltmann705 e Hans Jonas, na obra acima citada706,  
e segundo Gilbert Durand teria penetrado até em certas correntes teológicas 
judaicas e islâmicas707. Mas se Michel Henry lhe outorga a maior relevância 
é para levar a fenomenologia a reconhecer «dois modos de fenomenalização» 
possíveis: um que, no dar a ver, não tem força para dar ser ao que dá a ver; 
outro, onde o conteúdo, como impressão originária, se une indissoluvelmen-

705 Cf. Trinität und Reich Gottes: zur Gotteslehr, München, Christian Kaiser Verlag, 1980 [Trin-
dad y Reino de Dios. La doctrina sobre Dios, trad. esp. de M. Olasagasti, Salamanca, Sígueme, 
1983, pp. 35-75 («La pasión de Dios»). Cf. Eberhard JünGel, Dios como misterio del mundo, 
p. 474; Joaquim Cerqueira GonçalveS, «Quando Deus também sofre. Reflexões sobre o 
sofrimento», in Communio 15 (1998/1), pp. 36 e ss; Gisbert GreShake, An den drei-einen Gott 
glauben, pp. 78 e ss; vide ainda os ensaios de Boris bobrinSkoy, La compassion du Père, Paris, 
Cerf, 2000 (com Introdução de Maxime eGGer: «Vers la transparence à la Sainte Trinité», 
pp. 7-53) e de François varillon, La souffrance de Dieu, Paris, Centurion, 1975, sobretudo pp. 
43 e ss. Nas pp. 46.58.71, não hesita em criticar a filosofia triunfante que se desenvolveu, «no 
Ocidente, segundo a lógica firme do princípio da identidade, ao abrigo das contradições, das 
metamorfoses e da fluidez: se Deus é eterno, é imutável; se é imutável, é impassível. (...) Dizer 
com São Tomás, apoiando-se na sua distinção da “relação real” e da “relação de razão”, que a 
mudança está toda do lado do homem e de modo nenhum do lado de Deus, é talvez salvar o 
Ser, mas é também ferir o Amor. (...) Na ordem do ser, o sofrimento é uma imperfeição. Na 
ordem do amor, é o selo da perfeição.».
706 Le concept de Dieu après Auschwitz. Une voix juive, Paris, Payot & Rivages, 1994.
707 Cf. «Les gnoses, structures…», pp. 26-27. Franz roSenzweiG, Der Stern der Erlösung, in 
Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften I-IV, Bd. II, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1976 
[La Estrella de la Redención, (trad. esp. de M. Garcia-Baró), Salamanca, Sígueme, 1997, p. 234, 
passim], se refere a Deus como «comunidade». Vide também o texto de Gershom SCholeM, As 
grandes correntes da mística judaica, pp. 23.37.56.67, passim; p. 37 para a possibilidade de ler a 
Shekinah como elemento feminino personificado, junto de Deus, aspecto presente sobretudo na 
literatura rabínica pós-exílica e, depois, na apocalíptica (cf. Walter kaSPer, Le Dieu des chrétiens, 
pp. 363 e ss). Contudo, conforme sublinha bem Claude GeffrÉ, Le christianisme au risque…, 
pp. 175-187, no âmbito bíblico veterotestamentário a figura do «Pai» é transsexual e está mais 
relacionada com a ideia de «eleição» e de «Aliança» históricas do que com o «gerar» por via 
sexuada, como nos mitos pagãos da genealogia dos deuses (cf., v.g., Enuma Elish, ed. e trad. 
esp. de Federico Lara Peinado, Enuma elish. Poema babilónico de la creación, Madrid, Editorial 
Trotta, 1994; a Teogonia, de Hesíodo, etc.; cf. Mircea eliade, Histoire des croyances et des idées..., 
vol. 1, pp. 82-85 [História das Ideias e das crenças religiosas, vol. 1, trad. port. de D. Carvalho e P. 
F. da Cunha, Porto, Res, s.d., pp. 69-72]; para o AT cf. o sugestivo ensaio de José Tolentino 
Mendonça, As estratégias do desejo. Um discurso bíblico sobre a sexualidade, Lisboa, Cotovia, 1994). 
Wolfhart pannenberG, Systematische Theologie, pp. 284-285: «Die Übertragung geschlechtlicher 
Differenzierung auf das Gottesverständins impliziert in jedem Fall Polytheismus und mußte 
adrum für den Gott Israels ausgeschlossen bleiben.» / «A transposição de diferenciações sexuais 
para a concepção de Deus implica sempre politeísmo e, por conseguinte, tinha de ser excluída 
para Israel. Talvez seja por este motivo que a ideia de Deus como pai só relativamente tarde 
entrou na linguagem de Israel sobre o seu Deus.» [Teologia Sistemática, p. 283]
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te com a sua parusia: a passividade. Esta «é uma propriedade de essência,  
a pressuposição fenomenológica incontornável de qualquer impressão.»708

As exigências fenomenológicas chegam assim a uma Afectividade origi-
nária que é para si mesma auto-revelação como Vida. De facto, a essência da 
Vida é isso mesmo: auto-revelação onde se manifestam no mesmo movimento, 
e sem ruptura, agir e padecer. «A vida sente-se, experimenta-se a si mesma. 
Não que ela seja qualquer coisa que, ademais, teria a propriedade de se 
sentir a si mesma, mas que aí reside a sua essência: a pura experiência de si,  
o facto de se sentir a si mesma. A essência da vida reside na auto-afecção.»709 
Esta impressionabilidade pura não é passageira, como acontece nas nossas 
impressões triviais, porque a vida que a possibilita está sempre presente, 
sempre unida a si mesma, num abraço sem falha710 e, nesse presente, é eterna. 
Aquilo que se sente sem ser através de um sentido intermediário é, na sua 
essência, afectividade. E «a afectividade é a essência originária da revela-
ção, a auto-afecção fenomenológica do ser e o seu primeiro surgimento.»711  
«O eterno presente vivo da Vida, a Morada que a si mesma assinalou — a 
Morada da Vida na qual tudo é vida, fora da qual nenhuma vida é possível — 
é também a nossa, a de todos os seres vivos. Razão pela qual existem tantos 
lugares nesta Morada.»712 Assim, a partir da Vida originária que a si mesma 
eternamente se põe, se vive e se frui, somos surpreendidos como doação ori-

708 Michel henry, Incarnation..., § 10, p. 89 [Encarnação..., p. 74]; Vincent holzer, Le Dieu 
Trinité..., p. 92: «A passividade que o acto do conhecimento requer assenta essencialmente na 
dimensão “figurativa”, “carnal” na qual literalmente se esgota a luz do ser revelando-se no seu 
fundo. Não há nenhuma possibilidade de separação entre o acto da revelação (manifestação) 
e o conteúdo (essência da manifestação) desta revelação.»
709 Michel henry, Vie et Révélation, p. 13.
710 Thierry delooz, Pour une ontologie de la relation. L’être et la relation, vol. I, p. 277, muito 
próximo da linguagem de M. Henry: A Trindade «é a capacidade de ser Outro no seio do 
Mesmo — Unitrindade — porque ela é antes de tudo Mistério de Comunhão absolutamente 
sem falha — e por conseguinte a possibilidade de dar ser a outros seres fora do Mesmo sem 
que, todavia, estes outros fiquem fora das relações com este Outro que é Deus, mas é também 
o “Não-Outro”.»
711 Michel henry, Vie et Révélation, p. 14. Leonardo CoiMbra, Do Amor e da Morte, in Obras...,  
p. 570: «O Amor (...) bem pode muito bem ser o crescimento de uma alma, que, de relação em 
relação, quer fechar o magnético abraço que cinge e leva os mundos. (...) Um grande abraço 
fazendo-se na unificação de todos os plurais. Um Deus que aperta os mundos em seus braços 
de força e de encontro ao seu seio de amor. — Meu Amigo: Nada mais sei que sentir; mas 
quando o vento do mistério sopra, dobra-se-me a alma e respondo amorosamente à pressão 
do Invisível. O Amor é tudo o que dizes, mas é também, e é sobretudo, um transcendente 
apelo à Unidade.»
712 Michel henry, Incarnation..., § 10, p. 91 [Encarnação..., p. 76].
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ginária a nós mesmos, no nosso auto-experimentar-nos, na nossa impressão 
mais humilde, porque «a eternidade é apenas a relação indissolúvel da auto- 
-afecção, a eternidade é a essência da vida».713 Somos dom, fomos trazidos ao 
espaço da manifestação e da revelação por uma antecedência excedente, que 
é a essência de toda a imanência714 e que a possibilita, pois esta jamais teria 
o poder de chegar até si. Por isso, a Vida é dada, doada, arqui-doada no seu 
pathos, antes de qualquer consciência, intencionalidade, pensamento, sempre 
tardios em relação a esta doação arqui-principial. «À vida que é capaz de se 
autogerar e a que o cristianismo chama Deus, nós chamamos Vida absoluta 
ou Vida fenomenológica absoluta. A relação da Vida com o ser vivo joga-se 
no interior de Deus (...).»715

A partir de onde é que Michel Henry pode fazer tais afirmações? Onde se 
encontra ele? A partir de que ponto de vista se pode tematizar a Vida? Não 
será ele ainda tributário do pensamento fenomenológico, cujas carências 
não cessa de sublinhar e, nesse caso, Michel Henry corre também o risco de 
ficar fora da Vida precisamente ao querer pensá-la? Assim, o esforço para 
resolver a aporia na qual a fenomenologia acaba sempre por embater, sem 
jamais a superar, porque sempre tenta de fora — não ao modo das ciências 
regionais, é verdade, mas como uma ciência que, sub-repticiamente, constitui 
a fenomenalidade (o modo como se dá a ver) ainda como um fenómeno —, 
não será tão inglório como o de Sísifo ou de Tântalo? Não retorna a mesma 
aporia, um pouco mais longe, imensamente exponenciada?

Assim seria se Michel Henry tivesse a pretensão de dizer o que diz a partir 
de si mesmo, a partir da sua consciência e do seu poder de nos fazer ver. Mas, 
diferentemente de Hegel em relação ao Espírito Absoluto, ele não tem qual-
quer pretensão de ser o «secretário da Vida», ficando a dizê-la e evidenciá-la 
de fora. Não se afirma, de facto, no Prólogo de João que o Verbo da Vida a si 
mesmo se revela? À Vida jamais se chega do exterior, pelo pensamento: «não é 
o pensamento que nos dá o acesso à vida, é a vida que permite ao pensamento 

713 Michel henry, Vie et Révélation, p. 18.
714 Michel henry, L’essence de la manifestation, t.1, pp. 279-280: «A imanência é o modo origi-
nário segundo o qual se cumpre a revelação da própria transcendência e, como tal, a essência 
originária da revelação.» id., Paroles du Christ, p. 98: «O sofrimento foi a primeira [revelação 
patética] a fazer-nos descobrir que a vida fala connosco e que a sua palavra não tem nada de 
comum com a do mundo (...). Esta maneira de [o sofrimento] permanecer em si mesmo sem 
jamais sair de si é o que se designa em filosofia sob o título de “imanência”. (...) Afectividade 
primitiva na qual a vida se experimenta a si mesma imediatamente (...).»
715 Michel henry, C’est moi la vérité..., p. 68 [Eu sou a Verdade..., p. 60].
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aceder a si»716. Tentar pensar a vida por um esforço do pensamento é um logro 
que só pode conduzir às mais refinadas ilusões. Por isso, M. Henry não cala a 
Vida em si, porque ela não é sua pertença, mas o inverso. «Acesso à vida não 
o há senão nela, por ela e a partir dela» (sublinhado nosso), fórmula que recorda 
antigas doxologias trinitárias. A vida é este em-si, por-si e para-si em relação, 
sendo a sua natureza uma auto-revelação trinitária que nos antecede e que 
antecede todo o pensamento de si, constituindo-se portanto como condição 
transcendental da consciência de si mesmo ou da doação originária. Assim,  
é como se também entre nós, leitor e autor, pairasse a mesma sombra fecunda, 
ou melhor, existisse um mesmo meio vital — o Si Vivo — que a ambos cobre e 
une. É a própria vida que neste acto se experimenta, porque a vida é uma só. 
«(...) Porque desde já, antes de nós, desde sempre, no Começo e como neste 
mesmo Começo, uma vida absoluta (a vida única e absoluta de Deus) veio a 
si, experienciando-se a si mesma (...).»717 Temos acesso a nós mesmos e à vida, 
não por qualquer prometeico pensamento, que gnosticamente acredita poder 
salvar-se pelo seu esforço, mas ao invés porque a vida nos antecede em nós e 
nos permite vir à luz, i.e., co-nascer718. É Vida em nós, que não é propriedade 
nossa, mas que em nós se testemunha e quer ser reconhecida: «vir aos seus 
e que os seus a reconheçam». Ao dar conta desta manifestação da Vida em 
si, podemos dizer que, fenomenologicamente, Michel Henry ultrapassa uma 
tradição para a qual a reflexão teológica era quase a única possibilidade de 
escapar ao fideísmo, sem cair na gnose719. A fenomenologia da Vida afirma 
que Deus, mais do que pensamento que se pensa a si próprio, é Vida dife-
renciante, em Si e fora de si, nos seres onticamente determinados.

Assim, afirma ainda o autor, «esta relação a si — este acesso a nós mes-
mos — precede-nos, é aquilo de que nós somos fruto: é o processo da nossa 

716 Michel henry, Incarnation..., § 15, p. 129 [Encarnação..., p. 104]; cf. Michel henry, Vie et 
Révélation, p. 14.
717 Michel henry, Incarnation..., § 15, pp. 122-123 [Encarnação..., p. 99].
718 Michel henry, C’est moi la vérité..., p. 283 [Eu sou a Verdade..., p. 227]: «Eternamente escuto 
o murmúrio do meu nascimento. O murmúrio do meu nascimento é o murmúrio da Vida, o 
infrangível silêncio no qual a Palavra da Vida não deixa de me falar da minha própria vida, 
na qual a minha própria vida, se eu escutar a palavra que nela me fala, não cessa de me falar 
a Palavra de Deus.»
719 Michel henry, Incarnation..., § 46, pp. 330-331 [Encarnação..., p. 254]: «(...) o facto de a 
Encarnação do Verbo na nossa carne finita deve permitir reencontrar a nossa relação inicial 
com Deus e, melhor, sermos feitos Deus — é o que Ireneu declara explicitamente: “A verdade 
(...) aparece quando o Verbo de Deus se fez homem, tornando-se semelhante ao homem e tornando 
o homem semelhante a ele (sublinhado nosso). Foi assim que Ireneu se debateu inicialmente com 
a aporia grega, se é verdade que não se trata só de afirmar o Acontecimento extraordinário 
da Encarnação, mas de estabelecer a sua possibilidade.»
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geração, pois que viemos a nós mesmos, advindo ao si que somos, no processo 
eterno em que a Vida absoluta vem a si. Só nesse processo e por ele os seres 
vivos vêm à Vida. Viventes, somos seres do invisível.»720 A Vida assume 
aqui o lugar do almejado «terceiro género» platónico, pelo que a ideia de 
participação ontológica deveria aqui ser traduzida por circumincessão vital.  
A experiência de si próprio é, pois, possível noutro pathos mais antigo, e todo 
o poder de ver, toda a inteligibilidade, existe em nós segundo uma relação que 
não dominamos: a Arqui-Inteligibilidade que é sempre «antes do mundo» e, 
enquanto condição mais originária deste, «de uma outra ordem». «A Arqui- 
-Inteligibilidade é da Vida — do Invisível. Na Arqui-Inteligibilidade da Vida 
torna-se inteligível a própria vida — o processo da sua autogeração como a 
geração nela do Primeiro Si vivente em que ela se experiencia a si mesma e, 
deste modo, a si mesma se revela —, a geração do seu Verbo que, com efeito, 
vem no princípio, pois que a vida não advém a si nem se experiência senão 
em si (...). É este processo de autogeração da vida como sua auto-revelação, 
no Verbo, que constitui a Arqui-Inteligibilidade de que fala João. Não [é] 
uma gnose, porque nada deve à contemplação da Inteligibilidade, a uma 
qualquer contemplação, mas uma Arquignose.»721

Embora se pudesse objectar que, na auscultação do Prólogo de João, 
Michel Henry distingue muito bem, mas para as opor e não para as relacio-
nar, a noção teológica de mundo da sua noção fenomenológica e cosmológica, não 
se pode, contudo, afirmar que o seu pensamento é ainda uma das múltiplas 
metamorfoses da gnose dualista. Tem ele o cuidado de a denunciar e dela 
expressamente se desvincular, recusando o esforço do pensar como horizonte 
soteriológico para se abrir à iniciativa da Vida — não pensamos a Vida, mas é 
a Vida que nos permite pensar: a «Arquignose é a gnose dos simples»; o cris-
tianismo é uma «gnose bendita», como os Padres alexandrinos não cessam de 
confessar; ademais ao tratar a própria coisa recupera o lugar mais problemático 
da gnose: a carne da encarnação, carne patética e mediadora722, epifania da 
vida, «glória» do espírito723. Por isso, não há nele qualquer demonização do 

720 Michel henry, Incarnation..., § 15, p. 123 [Encarnação..., p. 99].
721 Michel henry, Incarnation..., § 15, pp. 124-125 [Encarnação..., pp. 100-101]; pp. 373.374 
[pp. 285.286]: «À Arqui-Inteligibilidade joânica (...) não será necessário chamar uma Ar-
quignose? Uma forma superior de conhecimento, um conhecimento do terceiro género (...)? 
O cristianismo, há que reconhecê-lo, é uma Arquignose. Ireneu, por exemplo, não critica 
de forma alguma a gnose enquanto tal, mas só “a falsa gnose”.» Por isso, «a Arquignose é a 
gnose dos simples.»
722 aGoStinho, De Trinitate, XIII, xvii, 22: «(...) quam in carne tanti mediatoris (...).» / «(...) 
na carne de tão grande mediador (...).»
723 Leonardo CoiMbra, em A alegria, a Dor e a Graça, in Obras..., pp. 420.421, chega a utilizar as 
expressões como «teofania da Carne», «nova carne de triunfal Alegria».
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mundo, muito menos da fenomenologia ou da consciência intencional, antes 
procura tão-só determinar-lhe os limites, chamando a atenção para as suas 
condições de possibilidade não mundanas e recusando a sua absolutização e 
o seu fechamento mundano, a alucinação do autofechamento. A gnose nega 
a diferença real do mundo, nega a possibilidade de a divindade se diferenciar 
positivamente, como no caso da encarnação, temas que, como veremos, são 
o centro e o solo natal do pensamento trinitário, também ele, como no caso 
agostiniano, inscrito sob o signo da refutação de simbólicas imanentistas. 
Contra a gnose, de que a fenomenologia, no seu fascínio pelo ver724, e grande 
parte da filosofia moderna são ainda expressões fracassadas725, Michel Henry 
não contrapõe uma anti-gnose gnóstica, i.e., não entra na armadilha de todo 
o pensamento que quer ser ele a ir à frente a iluminar tudo, a evidenciar, mas 
cede o passo a uma doação anterior726. 

Neste sentido, a própria noção de revelação deixa de ficar adstrita ao 
registo de uma concessão que Deus faria à criatura. A revelação é a Vida do 
próprio Deus, originário espaço de auto-revelação e manifestação, porque 
nunca jamais o Único terá sido um «» solitário727, mas desde sempre 
epifania de si a si, ideia que permite encarar a outra luz o problema trinitário 
ad intra e ad extra, no sentido em que a oikonomia repetiria a theologia728. Assim, 
a revelação seria, para nós, o prolongamento dessa vida que é sempre em si 
dinamismo de Arquipassibilidade, pathos originário e superveniente. Eis o 
que toda a tradição quer dizer quando afirma que «Deus é vida». «A palavra 
reiterada que determinou o judaísmo e encontrou o seu acabamento no cris-
tianismo — “Deus criou o homem à sua imagem” — encontra uma explicação 
radical na fenomenologia da vida. (...) A geração do homem no Verbo (...) 
repete a geração do Verbo em Deus como sua auto-revelação.»729 É neste 

724 Desde a Alegoria da caverna à Fenomenologia, o grande mito gnóstico em torno das trevas 
e da luz, e suas múltiplas iniciações, determina praticamente toda a dramaturgia filosófica 
ocidental, (cf. Gilbert durand, «Les gnoses, structures... », p. 22).
725 Michel henry, Incarnation..., § 15, p. 124 [Encarnação..., p. 100]: «As teorias do conhecimen-
to, que caracterizarão a filosofia moderna, conservarão a marca desta ambição [da gnóstica 
contemplação], mesmo quando, centradas neste mundo, tornadas prosaicas, abandonaram 
toda a pretensão soteriológica.»
726 Cf. o início do § 15 de Incarnation..., pp. 122 e ss [Encarnação..., pp. 99 e ss].
727 Cf. a este propósito as anotações manuscritas de Hegel em Albert Chapelle, Hegel et la 
religion, pp. 64-65.
728 Cf. a communio caritatis em Basil Studer, «Impulsions patristiques pour un renouvellement 
de la théologie trinitaire», in Connaissance des Pères de l’Église 76 (1999), pp. 2-10 (n.º todo sobre 
La Trinité). 
729 Michel henry, Incarnation..., §§ 35.45, pp. 263.328 e ss [Encarnação..., p. 205.252 e ss]. Cf. 
C’est moi la vérité..., pp. 130 e ss [Eu sou a Verdade..., p. 108 e ss]; Florinda Leonilde Ferreira  
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sentido que a Bíblia, nomeadamente o livro do Génesis e o Prólogo do Evangelho 
de João, além das narrativas de criação, contêm uma doutrina transcendental 
do homo vivens e a primeira análise verdadeira e rigorosa da condição humana730. 
«O Antigo Testamento dizia já do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob que 
ele é o Deus dos Vivos. Com esta Vida, trata-se da vida absoluta que advém a 
si mesma. Como o reconhece, por seu turno, Cirilo de Alexandria: “Só de Deus 
podemos dizer que é naturalmente Vida” (...). Não é que Deus obedeça a alguma 
determinação prévia, a alguma Razão à qual ele próprio se não pudesse subtrair, 
mas porque ele é a Vida e, deste modo, o Deus dos vivos. Não há vivente sem a 
Vida, mas não há Vida sem a Arquipassibilidade da sua Arqui-revelação. Porque 
tudo isto se deve compreender dinamicamente, a possibilidade a priori da Vida 
jamais é uma “pura possibilidade”: sempre e já a vida veio a si mesma, é a eterna 
vinda a si na Arquipassividade em que se experiencia sem cessar a si mesma e 
frui de si no amor infinito com que eternamente a si mesma se ama. O Deus 
cristão não é, pois, o deus grego.»731 Indiscutivelmente, a fenomenologia da vida 
conduziu Michel Henry a um pensamento relacional que somos convidados a 
ler em registo trinitário. Nela, na Vida, «revela-se a originalidade do monoteísmo 
cristão que, se não pode reduzir à afirmação formal e conceptual de um Deus 
único. (...) A Vida absoluta vem a si no seu Verbo, sentindo-se nele (...), na in-
terioridade fenomenológica recíproca que é o seu Espírito comum. É assim que, 
por oposição ao Deus formal do monoteísmo, o Deus trinitário do cristianismo é o 
Deus real que vive em cada Si vivo, sem o qual vivente algum viveria, do qual cada 
vivente dá testemunho na sua própria condição de vivente.»732

Deste modo, a fenomenologia regressa, mas infinitamente alargada nas 
suas possibilidades e expectativas. O que constituía a sua aporia fundamental 
volveu-se agora na sua euporia733 — a sua boa porta de passagem para «um 

MartinS, O humanismo filosófico de Michel Henry: para uma ontologia do sentir, Lisboa, Universida-
de Católica Portuguesa, Faculdade de Ciências Humanas, 2000 [Tese de doutoramento, dact.]); 
Emilio brito, «La différence phénoménologique du Mystère absolu...», pp. 354-356.
730 Cf. Michel henry, Paroles du Christ, pp. 108-109. Por exemplo, p. 135: «(...) a vida divina 
repete em cada vivente a obra que realiza para si mesma, gerando o Primeiro Si no qual, ex-
perienciando-se a si mesma, se revelou para si nesta auto-revelação que é a sua Palavra.»
731 Michel henry, Incarnation..., § 23, p. 175 [Encarnação..., p. 138].
732 Michel henry, Incarnation..., § 33, pp. 244.245 [Encarnação..., pp. 191.192] (itálico nosso).
733 Michel henry, Incarnation..., p. 363 [Encarnação..., p. 278]: «É assim que a aporia do mé-
todo fenomenológico, na qual veio embater Husserl, e que parecia impedir do mesmo modo a 
investigação, aqui empreendida, de uma fenomenologia (...) da vida, se desfaz, pois é a própria 
Vida transcendental que fornece a todo o pensamento, a toda a forma de intencionalidade, a 
autodoação primitiva na qual, postas na posse de si, são susceptíveis de efectivar o seu trabalho. 
Estas anotações largamente desenvolvidas valem, evidentemente, tanto para a teologia como 
para a filosofia, que são, uma e outra, pensamento.»
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modo de manifestação mais originário — a auto-revelação (...) da vida no 
seu invisível pathos — a fenomenologia da vida propõe à investigação tarefas 
inteiramente novas.»734

Por isso, a pergunta fundamental que o ponto de vista fenomenológico, 
na sua radicalidade, lança à história é a de se a verdade do cristianismo se 
deixa reduzir à verdade histórica735. Michel Henry responde que, fenome-
nologicamente, a verdade do cristianismo não reside no cumprimento de 
todas as exigências, critérios e metodologias que definem objectivamente 
uma verdade histórica; «a verdade do cristianismo consiste em afirmar que 
Aquele que dizia ser o Messias era verdadeiramente esse Messias, o Cristo,  
o Filho de Deus, nascido antes de Abraão e antes de todos os séculos, portador 
em si mesmo da Vida eterna. Esta é uma das afirmações mais essenciais do 
cristianismo: só a verdade pode dar testemunho de si. Só ela pode provar-se 
a si mesma — revelar-se a si e por si mesma. A verdade que tem o poder de 
se revelar a si mesma é a verdade de Deus. Mais radicalmente ainda, a essên-
cia divina consiste na Revelação como revelação de si, em si, a partir de si.»736  
É esta a originalidade radical do cristianismo frente a outras religiões ou 
formas de espiritualidade: afirmar a unidade absoluta de todos os «Si vivos», 
sem jamais dissolver ou aniquilar a individualidade de cada um, pelo contrá-
rio, mantendo no mais elevado nível de relação ipseidade e alteridade, visto 
que a «efectuação fenomenológica da Vida no seu Verbo» sustém cada um 
unido a si, gerado como singular, irredutível, ímpar, fora de série. «Que esta 
singularidade irredutível de cada um seja gerada no próprio princípio de toda 
a geração e que, mais ainda, venha a cada um e dele se apodere no processo 
sem Fundo da Vida absoluta, eis uma das intuições mais extraordinárias do 
cristianismo. (...) Dando cada si a si mesmo, permite-lhe crescer a partir 
de si, num processo de autocrescimento contínuo que faz dele um devir (o 
contrário de uma “substância” ou de uma “coisa”) — processo que, no fundo, 

734 Michel henry, Incarnation..., § 15, pp. 128-129 [Encarnação..., p. 103]; id., Phénoménologie 
matérielle, Cap. III, «Pathos-avec», pp. 137-180. Neste capítulo M. Henry apresenta uma das 
suas mais penetrantes análises fenomenológicas da vida, nomeadamente quando faz a «feno-
menologia da comunidade». Apesar disso, as variações eidéticas poderiam ser «exteriormente» 
exemplificadas, com proveito, e sem trair a intenção transcendental do autor, recorrendo às 
conhecidas formas de vida cenobítica, presentes em várias tradições religiosas e espirituais. 
Stanislas breton., «Mythe et imaginaire en théologie chrétienne», in Le mythe et le symbole. 
De la connaissance…, p. 199: «Entre os dois extremos de um “sentir fundamental” que nos 
enraíza nas profundezas de Deus e do seu Cristo e o de uma reminiscência “discursiva” que 
o impele para a claridade, estende-se o que gostaríamos de chamar “o intervalo (...) de um 
pensamento teológico”.»
735 Michel henry, C’est moi la vérité..., p. 12 [Eu sou a Verdade..., p. 16].
736 Michel henry, C’est moi la vérité..., p. 17 [Eu sou a Verdade..., p. 20].
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é tão-só o processo da Vida absoluta.»737 E se quisermos ser absolutamente 
radicais, devemos dizer que a condição de possibilidade Imemorial738 de tal 
efectuação fenomenológica da Vida reside, por fim, na pericorese relacional 
trinitária, onde a unidade jamais dissolve a distinção e esta jamais cinde a 
unidade, mas ambas se cingem em abraço patético. A fenomenologia da 
vida como que requer uma condição fenomenológica absolutamente radical, 
uma «Arqui-revelação, sem a qual nenhum fenómeno é possível». E a cada 
momento, nos dinamismos de unificação, diferenciação e universalização,  
a dimensão trinitária se impõe: «interioridade fenomenológica recíproca de todos 
os viventes no Si único da Vida absoluta, na interioridade fenomenológica recíproca 
deste Si e desta Vida, do Pai e do Filho.»739 «(...) O seio de Deus é a vida invisível 
anterior a qualquer mundo: vida invisível que permanece no seio invisível de 
Deus, que dá a conhecer Deus na invisibilidade, onde Deus se auto-revela 
no e como Arqui-Filho.»740

Assim, a relação do Pai e do Filho é a primeira Relação (Espírito) cons-
titutiva da verdade do cristianismo, relação de interioridade recíproca, pois 
o Filho revela-se na auto-revelação do Pai, a qual se realiza como revelação 
do Filho. «A primordial relação Pai/Filho não é só esta relação cuja essência 
é constituída pela Vida, também não é só esta geração cuja essência gera os 
termos, mas gera-os como interiores um ao outro, de modo a co-pertencerem- 
-se um ao outro, numa co-pertença mais forte que qualquer unidade conce-
bível, na unidade inconcebível da Vida cuja autogeração se faz na unidade 
de geração e de Gerado. O monoteísmo é uma religião ingénua, uma religião 
do entendimento, do pensamento abstracto que pensa a unidade abstracta; 
o Deus do monoteísmo é esta unidade abstracta acompanhada, se possível, 
de uma consciência que a pensa, de um profeta ad hoc que é susceptível de a 

737 Michel henry, Incarnation..., § 48, pp. 355.357 [Encarnação..., pp. 272.273-274]; Vincent 
holzer, Le Dieu Trinité..., n., p. 100: «A perfeição do ser espiritual, em vez de ser reconduzida 
à autonomia de uma substância, à posição de uma “hipóstase”, deveria ser procurada talvez 
numa troca contínua no interior do próprio ser, troca cuja morte e ressurreição de Jesus, na 
sua estrutura essencial (...) são como que a projecção criada (...).»
738 Cf. Michel henry, C’est moi la vérité..., pp. 186-191.280.289 [Eu sou a Verdade..., pp. 151-
154.225.232]; Jean-Louis ChrÉtien, L’inoubliable et l’inespéré, Paris, Desclée de Brouwer, 
1991; Taymaus d’eyperMon, Le mystère primordiale: la Trinité dans sa vivante image, Louvain, 
Desclée de Brouwer, 1950; Claude bruaire, L’être et l’ esprit, p. 42; Stanislas breton, «Mythe 
et imaginaire en théologie chrétienne», in Le mythe et le symbole. De la connaissance…, p. 188: 
«(...) será então também que a “escuta da fé” captará na Palavra o eco de um imemorial cuja 
reminiscência ela aviva. Sem esta profunda sensibilidade anterior, que transforma o revelado 
em revelador, não há revelação.»
739 Michel henry, Incarnation..., § 48, p. 358 [Encarnação..., p. 274] (itálico do autor).
740 Michel henry, C’est moi la vérité..., pp. 105-106 [Eu sou a Verdade..., p. 89].
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enunciar. Quando Deus já não “é”, já não é um objecto da razão, nem a uni-
dade absoluta que o pensa (...), nem nada que se possa ver ou compreender; 
quando a essência divina renuncia a toda e qualquer mediação fenomeno-
lógica estranha à sua fenomenalidade própria e se impõe como efectuação 
fenomenológica da Vida absoluta (...), então os conceitos abstractos dão 
lugar às determinações fenomenológicas fundamentais da vida e à rede de 
relações que as liga. A interioridade recíproca do Pai com o Filho — a autogeração 
da Vida enquanto geração do Primeiro Vivente — [é] fenomenológica por 
essência (...).»741

«Antes do mundo e do seu “aparecer”, a Arqui-Inteligibilidade abriu desde 
sempre a dimensão fenomenológica do invisível — o qual é tudo menos um 
conceito negativo, quer dizer, um conceito antitético do visível. Invisível é a 
revelação originária que cumpre a obra da revelação em relação a si mesma — antes 
de qualquer outra coisa. Pois o aparecer não pode fazer aparecer o que quer 
que seja além dele, se primeiro não aparecer ele próprio, enquanto tal. Só a 
Vida absoluta efectiva a auto-revelação do Começo. É aqui que a pretensão 
do pensamento humano de alcançar a Verdade pela própria força do seu pensa-
mento se dissipa como fumo. É aqui que as intuições fenomenológicas da vida 
e da teologia cristã coincidem: no reconhecimento de um comum pressuposto que 
já não é o pressuposto do pensamento. Antes do pensamento, antes portanto da 
fenomenologia, assim como antes da teologia (e da filosofia ou de qualquer 
outra disciplina teórica), uma Revelação está actuante, a qual nada lhes 
deve, e que todas elas igualmente supõem. Antes do pensamento, antes da 
abertura do mundo [742] e do desenvolvimento da sua inteligibilidade fulgura 

741 Michel henry, C’est moi la vérité..., pp. 87-88 [Eu sou a Verdade..., p. 75]. Neste sentido,  
a título meramente exemplificativo de um pensamento com que M. Henry dialoga, ainda que 
aqui se situe ao nível das relações humanas, citemos uma passagem de Emmanuel lÉvinaS, 
Éthique et infini. Dialogues avec Philippe Nemo, Paris, Arthème Fayard / Radio France, 1982, pp. 
72-73 [Ética e Infinito. Diálogos com Philippe Nemo, trad. port. de J. Gama, revisão de A. Morão, 
Lisboa, Edições 70, 2000, p. 62]: «Um dia pronunciei na casa de Jean Wahl uma conferência 
sobre a filialidade que intitulei “Para além do possível”, como se o meu ser, na fecundidade — e 
a partir das possibilidades dos filhos — ultrapassasse as possibilidades inscritas na natureza 
de um ser. Gostaria de sublinhar o abalo — que isto significa — da condição ontológica e até 
lógica da substância, por um lado, e da subjectividade transcendental, por outro.» Este texto 
recupera, citando, Le temps et l’autre, Fata Morgana, Montpellier, 1979, pp. 78.87: «A relação 
não neutraliza, ipso facto, a alteridade, mas conserva-a. (...) A paternidade não é simplesmente 
uma renovação do pai no filho e a sua confusão com ele. (...) É um existir pluralista.»
742 Ainda que não tenhamos encontrado esta referência em Michel Henry, a verdade é que 
a constante invocação do «Arqui» parece eco da expressão «antes da autora» do Sl 109, 3: 
«(...) in splendoribus sanctorum ex utero ante luciferum genui te». Tal «das entranhas, antes da 
aurora», à luz do Sl 2, 7, «(...) ego hodie genui te», e de Lc 3, 22, foi interpretado pela tradição 
como referindo-se à eterna geração do Verbo, na eternidade («hodie»). Ora, este «hoje te  
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a Arqui-Inteligibilidade da Vida absoluta, a parusia do Verbo com a qual ele 
se abraça. (...) É a embriaguez sem limites da vida, o Arqui-gozo do seu amor 
eterno, no seu Verbo, o seu Espírito que nos submerge.»743

Eis a essência da manifestação como «abraço original da Vida». Resistire-
mos nós a convocar já Agostinho para este diálogo? «Nascendo, ele [o Filho] 
é a vida. O Pai é a vida sem nascer. O Filho é a vida em estado nascente.»744 
«Onde reside, a vida plena e primordial, para a qual não é uma coisa viver e 
outra ser, mas onde ser e viver são o mesmo. Aí habita a inteligência primeira 
e soberana, para a qual não é uma coisa é viver e outra compreender, mas com-
preender, viver e ser constituem uma unidade plena, tal como o Verbo perfeito (...). 
E este abraço inefável do Pai e da Imagem não existe sem fruição, sem amor, sem 
gozo. E esta dilecção, este deleite, esta felicidade, esta beatitude (...).»745

gerei» é citado por Michel henry, em Paroles du Christ, p. 149. Consabidamente, a passagem 
bíblica é também uma fonte de muitas meditações de Agostinho. V.g., Confissões, I, vi, 10; XI, 
xiii, 16: «“anni” tui “dies unus”, et dies tuus non cotidie, sed hodie, quia hodiernus tuus non 
cedit crastino; neque enim succedit hesterno. Hodiernus tuus aeternitas: ideo coaeternum 
genuisti, cui dixisti: “ego hodie genui te”.» / «(...) porque os teus anos não acabam, os teus 
anos são o dia de hoje (...).» «Os teus anos são um só dia, e o teu dia não é todos os dias, mas 
um ‘hoje’, porque o teu dia de hoje não antecede o de amanhã; pois não sucede ao de ontem. 
O teu hoje é a eternidade: por isso, geraste co-eterno contigo aquele a quem disseste: Eu hoje 
te gerei.» (cf. At 13, 33; Hb 1,5; 5,5).
743 Michel henry, Incarnation..., pp. 363-364.374 [Encarnação..., pp. 279.286]; id., Paroles 
du Christ, p. 108: «(...) tal como a Vida permanece no seu Verbo na qual se experencia a si 
mesma, assim o Verbo permanece nesta Vida que nele se experiencia e na qual ele mesmo 
se experiencia. Deste modo o Pai (a Vida omnipotente que se autogera) permanece no seu 
Filho (o Verbo no qual esta Vida se gera, experienciando-se a si mesma e assim se auto-reve-
lando), tal como o Filho (este Filho no qual a Vida se experimenta e se ama infinitamente a 
si mesma) permanece nesta Vida (que se experiencia nele de forma que ele se se experiencia 
nela). Deste modo, estão um no outro, o Pai no seu Filho e o Filho no seu Pai segundo uma 
recíproca interioridade (cada um experienciando-se, vivendo e amando-se no outro) que é 
uma interioridade de amor, que é o seu Amor comum, o seu Espírito.» (itálico nosso) Se alguma 
dúvida persistisse ainda acerca da natureza da manifestação originária, fica desfeita com este 
texto. Com efeito, a Arquipassividade originária não é só experiência recíproca binária (Pai-
Filho), mas antes radicalmente trinitária. Michel Henry não esquece o Espírito, como alguns 
apressadamente observam. É a imediatez da sua presença que submerge qualquer tematização. 
E, depois, Michel Henry sabe que não basta dizer «Senhor, Senhor» ou «Espírito, Espírito», 
como na filosofia hegeliana, que ele tão bem conhecia.
744 In Iohannis euangelium, 19, 13: «Breuiter dixerim: genuit Filium. Neque enim erat sine uita, 
et accepit uitam: sed nascendo [filius] uita est. Pater uita est non nascendo; filius uita est nas-
cendo.» Cf. De Trinitate, XV, xxvi, 47; De Trinitate, XV, xvi, 23: «Sciunt ergo inuicem pater et 
filius: sed ille gignendo, iste nascendo.» / «O Pai e o Filho conhecem-se reciprocamente: mas 
aquele gerando e este sendo gerado.»
745 De Trinitate, VI, x, 11: «Ubi est prima et summa uita cui non est aliud uiuere et aliud esse, 
sed idem et esse et uiuere, et primus ac summus intellectus cui non est aliud uiuere et aliud  
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* * *

Depois deste mergulho na Vida Imemorial trinitária, pode o mundo ser 
ainda um lugar de verdade ou permanece definitivamente um espaço de oclusão, 
onde jamais verdade alguma se dá ou se pode ver? Se M. Henry concluís-
se pela segunda alternativa, o seu pensamento dificilmente se livraria da 
acusação de um terminal e refinado dualismo, cuja principal consequência 
seria opor a Vida íntima trinitária e a ordem da Criação. Mas não é assim. 
Geração e Criação são, de facto, distintas, mas não opostas; o que pode opor 
Geração e Criação, revelação e manifestação, Vida e mundo, é a pretensão 
de este querer ser a partir de si mesmo e a da consciência querer dar a ver 
tudo também apenas por si mesma746. Insista-se em que, em nosso entender, 
Michel Henry apenas delimitou, não denegou, o mundo como espaço de 
revelação / manifestação e a intencionalidade como poder de dar a ver, ao 
reconhecer que a condição de toda a manifestação mundana não pode ser 
mundana. Uma vez reconhecido que a condição arqui-transcendental de 
toda a manifestação e revelação é a essência patética da Vida divina, e que o 
poder de revelação do  mundano e da intencionalidade da consciência 
não são originariamente seus, mas manam de outra fonte, então, a esse clarão 
ante-mundano, o mundo ganha de novo um poder de revelação e de mani-
festação, se bem que não a partir de si747. Luze, mas não é luminoso. É uma 

intellegere, sed id quod est intellegere, hoc uiuere, hoc esse est unum omnia tamquam uerbum perfectum 
cui non desit aliquid et ars quaedam omnipotentis atque sapientis dei plena omnium rationum 
uiuentium incommutabilium, et omnes unum in ea sicut ipsa unum de uno cum quo unum. (…) 
Ille igitur ineffabilis quidam complexus patris et imaginis non est sine perfruitione, sine caritate, sine 
gaudio. Illa ergo dilectio, delectatio, felicitas uel beatitudo, si tamen aliqua humana uoce digne 
dicitur, usus ab illo appellatus est breuiter, et est in trinitate spiritus sanctus, non genitus sed 
genitoris genitique suauitas ingenti largitate atque ubertate perfundens omnes creaturas pro 
captu earum ut ordinem suum teneant et locis suis acquiescant.» (itálico nosso)
746 Embora, por vezes, Michel Henry refira uma estranheza recíproca entre Vida e mundo, isso 
não nos deve levar a uma leitura dualista. V.g., em Paroles du Christ, p. 107, afirma que, na auto- 
-experiência da Vida, «se manifesta para nós uma distinção essencial entre o processo de geração 
e o da criação. A criação é a criação do mundo, consiste na abertura do horizonte de exterioridade, 
deste “Fora” onde qualquer coisa se torna visível mostrando-se-nos fora de nós, portanto como 
exterior, como diferente, outra. A criação é sempre extrínseca... A vida é incriada. Estranha à cria-
ção, estranha ao mundo, todo o processo que dá a vida é um processo de geração.» Mas a razão da distinção 
prende-se aqui com a afirmação da eternidade da Vida, a qual por isso, diferentemente do mundo, 
se subtrai a toda a criação possível, e não a uma oposição ontológica.
747 Um dos textos mais precisos onde isto pode ser confirmado — i.e., que não há dualismo —, 
intitula-se «La peinture abstraite et le Cosmos (Kandinsky)», originalmente publicado em Le 
Nouveau Commerce n.º 43-74, 1989, retomado no capítulo V da obra Vie et Révélation, pp. 65-73. 
Cf. Eberhard JünGel, Dios como misterio del mundo, p. 481.
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espécie de lâmpada iluminada por outra luz, como diriam o Apóstolo Tiago 
ou João Escoto Eriúgena. Torna-se literalmente um símbolo / teofania do Pai 
das luzes; um corpus symbolicum: a presença de uma ausência.

Assim, de acordo com a palavra de João (3, 16), «Deus amou de tal 
modo o mundo que lhe enviou o seu Filho Unigénito, para que aqueles que 
nele acreditem tenham a Vida eterna.» — «Ou[twj ga.r hvga,phsen o` qeo.j to.n 
ko,smon( w[ste to.n ui`o.n to.n monogenh/ e;dwken( i[na pa/j o` pisteu,wn eivj auvto.n mh. 
avpo,lhtai avllV e;ch| zwh.n aivw,nion». A vinda do Verbo transfigurou o mundo, 
revelou-lhe o véu rasgando-o, mesmo que permaneça a possibilidade do seu 
não-reconhecimento: a inconsciência é sempre a ausência mais próxima da 
consciência. Nesse sentido, apesar de Michel Henry, ao longo deste percur-
so, delimitar o alcance da via simbólica enquanto poder de dar a conhecer, 
tal só acontece quando o ícone se torna ídolo, i.e., quando a consciência e a 
imaginação mundanas se se arrogam o poder exclusivo e autónomo de dar a 
ver a partir de si, fora da Vida. Por outras palavras: quando a luz do mundo 
(genitivo subjectivo) se transforma em ouropel «angelus lucis», fazendo crer 
que temos a Vida a partir de nós, como nossa posse particular: «eritis sicut 
dii».748 Mas quando o poder poiético transcendental se reconhece como advindo 
na Vida, opera-se então a inversão da fenomenologia e a simbólica que ela 
possibilita é de todo recuperada749. Quer isto, portanto, dizer, que, longe de 
qualquer gnose, e uma vez reconhecida a fonte da transfiguração da matéria 
em glória, se pode de novo recorrer a todos os elementos do mundo. Pois todas 
as coisas, em relação ao seu princípio, se podem tornar finalmente viáticos ou 
obstáculos: tudo depende da orientação do olhar. Teremos oportunidade de 
ver até que ponto esta posição coincide com a de Agostinho: «Retinham-me 
longe de ti aquelas coisas que não seriam, se em ti não fossem.»750 Não basta 

748 2 Cor 11, 14; Gn 3, 5. 
749 Mircea eliade, Images et symboles, pp. 212.223-224: «(...) a fé cristã está suspensa de uma 
revelação histórica: é a manifestação de Deus no Tempo que assegura, aos olhos do cristão, a 
validade das Imagens e dos símbolos. (...) Do ponto de vista da história das religiões, o judeo-
cristianismo apresenta-nos a hierofania suprema: a transfiguração do acontecimento histórico em 
hierofania. (...) Mas este “acontecimento histórico” que constitui a existência de Jesus é uma 
teofania total. (...) Após a Encarnação de Cristo, supõe-se que o cristão vá procurar as inter-
venções de Deus não só no cosmos (chamando em seu auxílio as hierofanias cósmicas, imagens  
e símbolos), mas igualmente nos acontecimentos históricos. A empresa nem sempre é fácil; 
decifram-se sem demasiada dificuldade os “sinais” da presença divina no cosmos, mas “sinais” 
semelhantes estão também camuflados na História.» [Imagens e símbolos, pp.  160.168.169]
750 Confissões, X, xxvii, 38: «Ea me tenebant longe a te, quae si in te non essent, non essent.» 
Cf. os esquemas agostinianos muito similares de aversio a Deo / conversio ad creaturas; aversio a 
creaturis / conversio ad Deum em Marcel neuSCh, Augustin. Un chemin de conversion, Desclée de 
Brouwer, Paris, 1986.
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ver de longe a pátria e saber o caminho por onde seguir; importa segui-lo de 
facto751. E o caminho é a Vida que se fez caminho752.

Do mesmo modo, se encaram positivamente o tempo e a história como 
espaços dessa revelação753, nada obstando a que, nesse sentido, sejam acolhi-
das as afirmações de uma tradição religiosa — a cristã; pois esta introduziu 
na história, não um princípio de exclusão, mas um horizonte diferenciante, 
unificante e universalizante.

751 De Trinitate, IV, xv, 20: «Sed quid prodest superbienti et ob hoc erubescenti lignum 
conscendere de longinquo prospicere patriam transmarinam?» / «Mas que vantagem tem o 
orgulhoso e, consequentemente, invejoso de embarcar no madeiro, e de avistar de longe a 
pátria ultramarina?» (cf. xvii, 23).
752 Cf. Sermão Dolbeau 26, «Contra os pagãos», 61; Confissões, VII, xxi, 27 (cf. o já referido 
estudo de Goulven MadeC, La patrie et la voie. Le Christ dans la vie et la pensée de Saint Augustin, 
Paris, Desclée, 1989).
753 Cf. Claude treSMontant, Le problème de la Révélation, Paris, Seuil, 1969, «Introdução», pp. 
7-47, passim.





PARTE II

SER, RElAçãO E TRInDADE





«Ille igitur ineffabilis quidam complexus
 patris et imaginis non est sine perfruitione, 

sine caritate, sine gaudio (...).»

De Trinitate, vi, x, 11

Introdução

Na Primeira Parte desta investigação, como atrás se esclareceu, pros-
seguindo uma intencionalidade colhida da leitura de De Trinitate, de Santo 
Agostinho, procurámos mostrar não apenas a feição relacional do pensamento 
contemporâneo, que assim resgatava uma das categorias mais obliteradas 
do pensamento ocidental — a relação —, mas evidenciar igualmente que 
algumas orientações da fenomenologia contemporânea, encontrando na Vida 
a manifestação de um pathos original, legitimam a tese da existência de uma 
intencionalidade relacional na filosofia.

Referimos na Introdução geral a afirmação agostiniana com que Husserl 
termina a Quinta Meditação Cartesiana, como que inscrevendo o futuro da Feno-
menologia na tradição do socratismo cristão: «Noli foras ire, in te redi, in interiore 
homine habitat veritas»754. O fecho-de-ouro, contudo, carece de hermenêutica 
cautelosa, sobretudo se for encarado como prolegómeno prescritivo da fe-
nomenologia, tanto mais que Husserl corta deliberadamente com o escopo 
agostiniano, que prossegue: «et si tuam naturam mutabilem inueneris, transcende 
et te ipsum» — «e se encontrares a tua natureza mutável, transcende-te tam-
bém a ti mesmo.»755

 Seja como for que se leia a intenção de Husserl ao terminar daquele modo, 
as orientações fenomenológicas acima referidas interpretaram a referência 
como uma via irrecusável do projecto fenomenológico, acabando por transgre-
dir ou por inverter de dentro a Fenomenologia ao reconhecerem manifestações 
originárias — o «fenómeno saturado», a «Vida» — independentes de qualquer 
horizonte mundano e da consciência transcendental constituinte. Era possível, 
deste modo, superar a oposição tradicional entre a ideia de manifestação do 

754 De Vera religione, 39, 72: «Não vás para fora, volta para ti próprio, no homem interior habita 
a verdade.»
755 Continuação que deve ser interpretada à luz da célebre passagem de Confissões, III, vi, 11: 
«Tu autem eras interior intimo meo et superior summo meo» / «Mas tu eras mais interior do 
que o íntimo de mim mesmo e mais sublime do que o mais sublime de mim mesmo», estabe-
lecendo uma íntima conexão entre interioridade e transcendência.
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ser, conativa da filosofia, e a da (auto)revelação divina, afirmada pela teologia, 
e encontrar um lugar onde ambas poderiam convergir, em quiasma superador: 
na afirmação de uma Vida patética originária que, auto-experienciando-se, se 
revela a si mesma e revela a própria ideia de revelação, ou seja, outorga todo 
o poder de dar a ver próprio da fenomenologia. A linguagem simbólica, por 
seu lado, cuja essência se verificou ser ternária, revelou-se particularmente 
apta, se bem que insuficiente, para sugerir a auto-revelação da Vida nos seus 
dinamismos de unificação, de diferenciação e de universalização.

Podemos, pois, dizer que foi na procura de um ângulo de abordagem à 
obra De Trinitate, de modo que com ela pudéssemos sustentar a nossa tese 
— afirmar a índole principial da relação e a intencionalidade trinitária da 
filosofia —, que se nos impôs aquela prolepse. Procurávamos, neste desvio, 
não apenas uma pertinência e plausibilidade filosóficas que, numa primeira 
análise, pareciam faltar à nossa tematização, mas também distanciar-nos 
de um texto demasiado denso e ao qual, então, estávamos excessivamente 
presos. Podemos dizer que a busca de uma metodologia nos trouxe mais do 
que uma metodologia: abriu um espaço de pericorese em relação ao texto, de 
uma distância, portanto, também de uma busca: «Quaerite faciem eius semper». 
Com tal distanciamento pudemos diferenciar e alargar as possibilidades da 
sua leitura, de modo a captar o movimento sinuoso, com avanços, recuos e, 
por vezes, aporias, que tece por dentro o texto de Agostinho.

Neste sentido, impunha-se-nos nesta segunda parte regressar, quer dizer, 
levar a efeito a correlativa analepse, recuperando a primeva intuição da nossa 
leitura: que De Trinitate de Agostinho de Hipona é um momento fundamental 
do pensamento ocidental sobre Deus, no sentido em que, mesmo ao arrepio 
de certa inclinação imutabilista de Agostinho, este reconhece um Deus per-
corrido por íntimas diferenciações, por relações cujo acúmen é a caritas que 
o Espírito expressa de forma apropriada. 

Assim, uma primeira constatação era inevitável: a própria obra ator-
mentada de Agostinho revela-se um espaço de confronto, quanto à questão 
em apreço: como podemos articular em Deus a unidade e a diferença, que 
a tradição confessante afirma? Em face das duas posições extremas e in-
conciliáveis — arianismo e modalismo —, Agostinho tenta elaborar, neste 
texto, uma teoria das relações em Deus que mantenha o que aquelas atitudes 
inviabilizam. Mas, porque parte de uma visão onde a unidade divina tem a 
primazia756 — esta posição deve decerto muito ao seu percurso pessoal de 

756 Ainda assim, adiante haveremos de ver a parcialidade desta tese, cujo pai foi Théodore de 
Régnon, afirmando que Agostinho, partindo da unidade da substância divina, não dá conta 
das relações trinitárias, da temporalidade, da realidade da história da salvação, etc., em suma:  
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passagem pelo maniqueísmo e de luta contra este, tendo como adjuvante a 
influência da henologia neoplatónica —, o debate centra-se sobremaneira 
na articulação entre a identidade da substância e a diferenciação pessoal 
introduzida pela teoria das relações. A leitura e a interpretação que o jovem 
Agostinho fez das Dez Categorias de Aristóteles, como se verá, também não 
foram indiferentes para a sua orientação matricial.

E é por esta razão que decidimos começar com um capítulo onde nos 
debruçamos directamente sobre os textos aristotélicos atinentes à relação, 
especialmente as obras Categorias e Metafísica, para averiguar no pensamento 
do Estagirita o lugar e o valor da relação () frente à substância (). 
Determinada a relevância da relação, do ponto de vista lógico, no quadro 
mais amplo da predicabilidade e das múltiplas acepções do ser, verificou-se 
todavia que, na ordem metafísica, a relação aparecia como uma das categorias 
mais afastadas da substância, num lugar ontologicamente deficiente. Este 
quadro metafísico de preeminência da  dá-nos ainda um eco muito 
perceptível do fundo mítico-trágico do pensamento grego, que, confrontado 
com a multiplicidade dos entes, tende a refugiar-se no Uno primordial ou, 
pelo menos, na nostalgia dele ainda presente nas reminiscências filosóficas. 
Se a multiplicidade é vista predominantemente como expressão de degra-
dação de uma unidade primordial, a metafísica, a lógica, a ética e a política, 
daí decorrentes, tenderão a privilegiar a identidade perante a diferença, que 
seria assim fragilizadora. Mas o nosso escopo não é começar por criticar 
Aristóteles (representante ainda da tendência dolente do pensamento grego 
perante a pluralidade), mas verificar que, embora a introdução da relação 
assuma relevância positiva no debate trinitário dos sécs. III e IV, a sua des-
valorização ontológica se repercute, contudo, negativamente nesse mesmo 
debate, deixando o pensamento numa espécie de dilema — ou a substância 
ou a relação — que a teoria agostiniana das relações (De Trinitate V-VII) 
procurará superar.

Por outro lado, visto que na reflexão agostiniana confluem a especulação 
grega e a confissão trinitária cristã, após a análise daquela e da sua orienta-
ção — predomínio da substância sobre a relação —, impunha-se observar 
se e como é que a tradição eclesial confessante, desde as primeiras comuni-
dades, trata esta questão. É o que fazemos no segundo capítulo onde, mais 
do que qualquer teoria da relação, se apresenta a experiência cristã como 

da economia. Cf. a contrario José Jacinto Ferreira de fariaS, «Trindade e pós-modernidade...», 
p. 514: «(...) o Espírito Santo é compreendido, desde Santo Agostinho, como communio não 
só ao nível do mistério das relações intra-trinitárias, como também ao nível da abertura da 
Trindade à história.»
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existência-em-relação. No cristianismo primitivo, as comunidades nascentes 
não procuraram justificar-se teoricamente no confronto com a sabedoria do 
mundo: vivem uma vida nova. É uma radical experiência de relação. Em primeiro 
lugar, experiência de relação directa com o Senhor Ressuscitado, que, como 
veremos, tem desde muito cedo expressões trinitárias, as quais mergulham 
na própria vida e acção de Jesus, prolongando-se, depois, no Pentecostes, 
no kerigma, na doxologia baptismal, na organização da vida comunitária, nas 
fórmulas confessionais. Neste sentido, sem teoria expressa, a tradição eclesial 
confessante testemunhou uma vida em relação à luz do modelo trinitário e 
das inauditas possibilidades relacionais que ele inaugurava757.

Contudo, apesar da tónica posta no agir diferenciante, na relação celebrada, 
os pensadores cristãos (até por razões de percurso pessoal, como São Justino) 
tiveram, desde muito cedo, de confrontar a filosofia e a religião gregas e romanas 
com a nova concepção de Deus em jogo, até porque as acusações mais insistentes 
dirigidas contra os cristãos eram as de ateísmo e de impiedade. Deveras importan-
te neste debate, foi o fascínio que a dialéctica e as categorias de Aristóteles, bem 
como a sua concepção do divino, exerceram em alguns cristãos, acto contínuo 
acusados de heresia. Notar-se-á assim que a aceitação, ou não, da linguagem e 
das categorias aristotélicas, especialmente a da relação, nos debates trinitários 
dos sécs. III e IV, constituía como que uma espécie de linha de demarcação ténue 
entre a ortodoxia em processo de constituição e a heterodoxia. No terceiro capí-
tulo, apresentamos apenas algumas linhas gerais deste debate, que decorre entre 
os sécs. II e IV e tem o seu auge no confronto entre Atanásio e Ário e, depois, 
entre os arianos antinicenos e os Padres Capadócios, mormente Eunómio de 
Cízico e Basílio de Cesareia. O debate interessa-nos quer por ser um momento 
matricial da cultura ocidental em que se defrontam duas concepções de Deus 
totalmente opostas — uma relacional e outra, no pólo oposto, de um Deus separado 
—, quer porque, cerca de cinquenta anos depois, apesar da clarificação trazida 
pelo Concílio de Constantinopla (381), ele se repercute na obra De Trinitate, de 
Agostinho de Hipona, sobretudo no seu «coração especulativo» (livros V-VII).

Apesar de o nosso intento se dirigir para este núcleo textual — conside-
rando a intencionalidade geral de De Trinitate e, sobretudo, depois do que, na 
Primeira Parte, se afirmou sobre a linguagem simbólica —, impunha-se aten-
der à interpretação que Agostinho efectua das chamadas teofanias trinitárias 
(capítulo IV). Se, prima facie, a exegese por ele feita relativamente às teofanias 
trinitárias do Antigo Testamento, logo a abrir a obra De Trinitate, valoriza 
extraordinariamente todas as mediações simbólicas (quer cósmicas quer 

757 Uma obra importante para a compreensão da presença da matriz relacional no pensamento 
ocidental (e de crítica da inversa) é de Carver T. yu, Being and Relation. A Theological Critique 
of Western Dualism and Individualism, Edimburgo, Scottish Academic Press, 1987.
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angelológicas), logo se tornarão patentes as suas limitações, e até as impos-
sibilidades, enquanto via de acesso a uma melhor compreensão da Trindade. 
Apesar de Agostinho ser, em termos doutrinais, profundamente optimista — 
seguindo Paulo, na Carta aos Romanos758 — quanto à possibilidade de a razão 
progredir do visível para o invisível, a Trindade jamais se mostra como é em 
si mesma. Com efeito, facilmente se verificará que, na passagem da primeira 
para a segunda parte da obra, todos os intermediários cósmico-angelológicos 
dão lugar a uma simbólica antropológica, feita de presença-ausência da própria 
Trindade no interior intimo da alma, consumando-se também no pensamento 
agostiniano a orientação para uma ontologia relacional da interioridade, que 
dependerá de uma ontologia trinitária, mediante a noção de pessoa.

No quinto capítulo, iremos acompanhar pari passu os «partos de indigência» 
de Agostinho, patentes nos livros V-VII de De Trinitate. O que mais nos impres-
siona como leitores e investigadores é a dificuldade real que o Bispo de Hipona 
manifesta em reconhecer em Deus, de forma inteligível, a categoria da relação. 
Veremos como, de certo modo, ele mareia à bolina, avança em ziguezague, 
tornando fecundas as aporias, desbravando ondas e construindo um percurso 
com os destroços que vai deixando. E acaba assim por formular uma teoria das 
relações onde a pessoa, enquanto dinamismo agápico, constitui o quiasma que 
integra e supera as categorias de substância e relação — i.e., unidade diferencia-
da —, abrindo-se o seu pensamento a uma exigência que, porém, não formula: 
uma ontologia da relação. E não a formula porque, chegado à noção de pessoa 
enquanto realidade que pode dar conta do ser para si mesmo (esse in) de Deus e 
do ser para outro (esse ad) das pessoas divinas, ela lhe parece demasiado pobre. 
Por isso, no livro VIII, Agostinho como que opera um ressalto metodológico — 
não se acede à Trindade pelo pensamento, mas pela acção. Assim, em vez de 
uma ontologia relacional, que está lá, mas não tematizada, alcandora-se a uma 
ontologia do amor: «Immo vero vides trinitatem si caritatem vides» (capítulo VI).

Em suma, será este o movimento geral da Segunda Parte: do ser para a 
relação e da relação para as pessoas, na Trindade. A pessoa surgirá, pois, como 
noção integradora do ser e da relação, cuja máxima expressão se cumpre no 
amor-caritas. Comecemos, então, por apresentar a posição aristotélica quanto 
ao nexo entre substância () e relação ().

758 1, 19-21: «Quia quod notum est Dei manifestum est in illis Deus enim illis manifestavit invi-
sibilia enim ipsius a creatura mundi per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur sempiterna 
quoque eius virtus et divinitas ut sint inexcusabiles (...).» / «Porque o que se pode conhecer de 
Deus é para eles manifesto, tendo-lho Deus dado a conhecer. De facto, as perfeições invisíveis 
de Deus, o seu poder eterno e a sua divindade, deixam-se ver a partir da criação do mundo 
quando se contempla as suas obras. De modo que não têm desculpa.»





1. Substância e relação: a posição aristotélica

Principiamos mencionando a séria ironia de Stanislas Breton e uma afirmação 
sua que realça a urgência de reabilitação de algumas categorias consideradas 
marginais pelo pensamento tradicional. A propósito, o autor revisita, em regime 
livre, o locativo aristotélico (onde) precisamente a partir da pergunta feita a Jesus: 
«Mestre, onde moras?», cruzando a pergunta com a recente reflexão filosófica 
sobre o morar, o habitar, o ser-no-mundo. Afirma Breton: «Outrora, no capítulo 
do “categorial”, os nossos manuais distinguiam duas classes: a classe nobre 
(substância, qualidade, quantidade) e a classe das “marginais”, fenómenos de 
acompanhamento, de serviço auxiliar. Exteriores ao ser, que apontavam de fora, 
arrumavam-se na rubrica do circunstancial. Entre estes “mínimos” da ontologia, 
um pouco abaixo da relação, figurava o circunstancial locativo. A inversão operada 
por uma certa fenomenologia, de tendência hermenêutica, parece dar de novo à 
questão “onde” os seus pergaminhos.»759 

Apesar da generosidade de S. Breton que, relativamente ao lugar (), 
coloca a categoria da relação () um pouco acima, nesta ‘classificação 
social’ — o eterno problema dos segundos lugares760 —, nem por isso ela deixa 

759 Stanislas breton, Philosophie buissonnière, p. 84. Apesar de a délicatesse de S. Breton não referir 
ninguém, pode consultar-se Joseph de finanCe, Connaissance de l’être. Traité d’Ontologie, Paris / 
Bruges, Desclée de Brouwer, 1966, na p. 475, onde, a despeito do subido elogio, conclui que a 
relação deverá ser «classificada entre os acidentes». Mas um «mestre» que, indiscutivelmente, 
tem em mira é Ferdinand Van Seteenberghen, para quem «a relação como tal é uma abstracção»; 
outro, provavelmente, é A. Krempel, relativamente ao qual, apesar do grande respeito, reconhece 
«divergências muito graves» quanto à doutrina da relação. Embora noutros textos a atenção de 
Stanislas Breton vá toda para a esmoler categoria da relação (), neste o autor está apostado 
em recuperar o locativo onde () do desprezo a que foi votado pela filosofia clássica, não só por 
ser equivocamente invocado por algum pensamento ecológico contemporâneo (morar, habitar, per-
manecer...), mas também porque responde à pergunta essencial que os discípulos de João fazem 
a Jesus: «Onde moras?» (Jo 1, 38-39). Quanto à desconsideração aristotélica e escolástica do onde 
e do quando (), cf. Constantine CavarnoS, The Classical Theory of Relations. A Study in 
the Metaphysics of Plato, Aristotle, and Thomism, Belmont / Massachusetts, Institute for Bizantine and 
Modern Greek Studies, 1975, pp. 61 e ss; 69-102.
760 Apesar de vir mesmo a propósito, Stanislas Breton não refere a passagem evangélica em que 
Jesus baralha a lógica dos lugares de honra. Lc 14, 7-10: «Ao reparar como alguns convidados 
escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus disse: “Quando alguém te convidar para um 
casamento, não te sentes no lugar principal, porque pode acontecer que tenha sido convidado 
alguém mais importante do que tu. Então, aquele que convidou os dois terá que te dizer: ‘Dá 
o lugar a este.’ Ficarás depois envergonhado quando tiveres de procurar o último lugar. Por 
isso, quando fores convidado, senta-te no último lugar, e assim quando vier o que te convidou, 
dirá: ‘Amigo, passa para um lugar mais honroso’. Nessa altura, ficarás muito honrado diante 
de todos os que estiverem contigo à mesa.”» (cf. Lc 11, 43; Mt 23, 6, et passim)
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de participar da marginalidade que, em grau diverso, contamina também o resto 
das ancilares categorias — a quantidade, ; a qualidade, ; o lugar, ; 
o tempo, ; a posição, ; a possessão, ; a acção, ; 
e a paixão,  —, as quais, destarte, se volvem em predicamentos 
quase-párias, se não mesmo parasitários da . Recordemos, aliás, que um 
sentido originário de  é acusar (por oposição a  / elogiar), 
identificar alguém, em público, na ágora, apontar-lhe o dedo, no sentido de 
lhe imputar um predicado considerado infamante («alcunha»?). É por exten-
são neutralizante que passa, depois, a ter o sentido técnico de atribuição ou 
atributo. É com esta significação que Aristóteles trabalha, embora o primevo 
significado continue a estar presente: os nove predicamentos são atributos 
que indiciam a substância. Começam por ser fundamentalmente deícticos, no 
sentido de que cada um, a seu modo, aponta a riqueza da . Mas, se assim 
é, o que é que a própria substância, enquanto categoria, denuncia, se é ponto 
assente que ela jamais pode ser predicado de outrem? Nesse caso, parece 
que a noção de «categoria» só seria aplicável aos nove predicamentos, não à 
substância, visto que seria esta justamente a indiciada. Ou, ao invés, haverá 
na doutrina aristotélica da substância a remissão para uma suposta dimensão 
pré-categorial, justamente o ser aquém do «dizer-se de muitos modos», no 
sentido sugerido pela leitura heideggeriana de Parménides? Mas isto levar- 
-nos-ia à temível questão: «que é o ser?» («;») ou, de outro modo, 
«que é a substância?» («;»)761. A impossibilidade de resposta di-
recta e unívoca impele à cautela de um rodeio: «o ser diz-se de muitos modos»  
(«»)762. Mas não será, então, preciso insistir mais 
junto de Aristóteles, inquiri-lo, interrogá-lo a fundo sobre as razões desse 
dizer múltiplo, indo além da mera constatação dos muitos modos de o ser se 
dizer? Talvez por aí se pudesse regredir a um plano anterior à discriminação 
categorial, onde assentaria então a diferenciação tardia entre substância e 
acidentes, fundo de onde os nove predicamentos caem como possibilidades 
de um dizer plural. E, então, será a esse «fundo sem fundo», que, à falta de 
palavra, se deverá chamar relacionabilidade primordial, a condição radical 
de relação entre Uno e Múltiplo, lugar onde a identidade e a diferença são 
pensáveis (já que consideradas absolutamente são impensáveis)? Com efeito, 

761 Cf. Jean-François Courtine, «, substance, sujet», p. 81; Joaquim Cerqueira 
GonçalveS, «Aristóteles e a Metafísica», in Biblos 53 (1977), pp. 126 e ss; Stanislas breton, 
L’«esse in» et l’«esse ad» dans la métaphysique de la relation, p. 162: «A “substantia” aristotélica, sob 
a forma humílima de “corpus”, é um tertium quid que resulta de uma causalidade originária.»
762 Cf. Metafísica, , 1003 b 5; , 1019 a 5;  1028 a 10-15. Mas também o «relativum multipliciter 
dicitur. Simples fenómeno de acompanhamento na relação predicamental (...).» (Stanislas bre-
ton, L’«esse in» et l’«esse ad» dans la métaphysique de la relation, p. 162; cf. também p. 150).
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Aristóteles parece por vezes reconduzir ou reduzir o  à  e esta 
ao  enquanto horizonte de unificação e possibilidade de dife-
renciação763. A escolástica do séc. XIV, pensando a questão no quadro dos 
transcendentais, orientou-se para uma relatio transcendentalis como horizonte 
último de convertibilidade, expressando assim uma relação inscrita no próprio 
ser (que possibilitava a predicação, as relações matéria-forma, potência-acto, 
substância-acidentes, relação portanto lógica e ontologicamente anterior à 
relatio praedicamentalis)764. Deste modo, toda e qualquer categoria — inclusive a 
categoria  do quadro aristotélico — seria apenas uma expressão modal 

763 Metafísica, Z, 1029 a 1: «» / 
«Porque o sujeito primeiro parece ser a substância em grau sumo.» Cf. ainda 1029 a 18-19; , 
1070 a 31 – b10, referindo-se à matéria, , como fundamento. Noutro passo da Metafísica, , 
1035 a 2, afirma que a  tanto pode dizer a matéria, a forma ou a síntese () 
de ambos: «(...) (...).» / «(...) e se é 
substância a matéria e a espécie e o composto de ambas (...).»
764 Cf. Iosephus Gredt, Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae, II. Metaphysica, theologia 
naturalis — ethica, Sumptibus Herder, Barcinone et alii, 1961, pp. 162 e ss. Se a noção de 
relação transcendental foi ou não aceite por São Tomás, é uma questão que tem feito correr rios 
de tinta e dividido alguns dos mais eminentes tomistas: Joseph de finanCe, Connaissance de 
l’être, p. 467: «No século XIV, aparece a expressão relação transcendental para designar uma 
relação que se não acrescenta a uma realidade já constituída (como a relação categorial ou 
predicamental), mas está inscrita no ser e [para designar], por outro lado, a significação de 
uma realidade “absoluta” (...). Uma tal relação faz corpo com os termos que une (...). Estas 
relações dizem-se transcendentais para destacar que não constituem um género à parte, mas 
se podem encontrar em todos. A noção de relação transcendental foi vivamente criticada nos 
nossos dias. (...) Ao pensamento tomista repugna identificar, fora do ser divino, o absoluto e 
o relativo. É por isso que, na sua vertente mais clássica, este pensamento recusa ver na rela-
ção de criação (relação da criatura ao Criador) uma relação transcendental. A negação total 
desta é apenas uma continuação desta repugnância levada ao extremo.» Cf. Marie-Dominique 
philippe, «La notion de relation transcendantale est-elle thomiste?», in Revue de Sciences Phi-
losophiques et Théologiques (1958), pp. 265-275. Uma meditação muito actual sobre o sentido 
relacional dos transcendentais surge em Paul Gilbert, La patience d’être. Métaphysique, pp. 171 
e ss. No âmbito da teologia trinitária a questão é diferente, pois aí a relação não pode ser nem 
acidental nem acrescentar uma quaternitas: daí a famosa definição de «relação subsistente». Cf. 
Tomás de Aquino, Quodlibetum IX, q. 2 a. 3, quanto à «relatio realis»; Summa Theologiae, I, q. 
28, a.1: «Respondeo dicendum quod relationes quaedam sunt in divinis realiter» / «Respondo 
afirmando que algumas relações existem em Deus realmente»; I, q. 29, a.4: «Persona igitur 
divina significat relationem ut subsistentem.» / «Pessoa divina significa, portanto, uma relação 
enquanto subsistente.» Em De Potentia, VII, 8, em registo proclive à física aristotélica, São Tomás 
dá a seguinte definição de relação: «Relatio autem non significat, ut Boetius dicit, ut in subiecto 
manens, sed ut in transitu quodam ad aliud.» No que respeita à Pessoa humana, um texto muito 
actual sobre o sentido relacional implícito no pensamento do Aquinate é o de Norris W. clarke, 
Person and Being, Milwaukee, Marquette University Press (The Association of Jesuit University 
Presses), 1998. A tese do autor é a seguinte: o Ser é um Acto dinâmico (pp. 6-24) de cuja aplicação 
à Pessoa humana (pp. 25 e ss) decorre uma concepção relacional ou autocomunicativa.
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e regional daquela relacionabilidade mais arcaica, que a escolástica afirmará 
como pulchritudo dos transcendentais — unum, bonum et verum convertuntur765. 
Cremos ser neste sentido que Louis Lavelle, por exemplo, afirma a relação 
como outro nome da univocidade do ser,766 e Joseph de Finance se lhe refere 
como categoria da totalidade767. 

Podemos, pois, dizer que é talvez no quadro mais amplo da pluralidade 
de significações do ser que a questão da relação se deve encarar. A doutrina 
da potência () e do acto () começa por responder à questão, 
colocando entre o ser e o não-ser uma terceira possibilidade, inviabilizada pelos 
eleatas: o poder-ser. Assim, de certo modo, o ser pode tornar-se outro, sem dei-
xar de ser o mesmo. Esta é, desde logo, uma constatação da utilização prática 
da linguagem que, de acordo com Pierre Aubenque, possibilita igualmente 
a atribuição segundo a distinção quer substancial () quer acidental 
(). Paralelamente, uma outra significação geral, e relativamente  

765 Convertibilidade que, explicitamente formulada por Filipe, o Cancelário (séc. XIII; m. 
1236), na Summa de Bono, já de certo modo se insinuava nos Soliloquia, I, 1, 3.4, de Santo 
Agostinho: «(...) Deus Veritas, in quo et a quo et per quem uera sunt quae uera sunt omnia. 
Deus, Beatitudo, Bonum, et Pulchrum, in quo et a quo et per quem bona et pulchra sunt 
quae bona et pulchra sunt omnia.» / «Ó Deus verdade, em quem, por quem e para quem são 
verdadeiras as coisas verdadeiras. Deus, Felicidade, Bem e Beleza, em quem, por quem e para 
quem boas e belas são todas as coisas que são boas e belas.»
766 Louis lavelle, De l’Être, Paris, Aubier-Montaigne, 1947, p. 290: «(...) o ser é unívoco o que 
quer dizer que onde se apresenta, apresenta-se todo inteiro, e que podemos estabelecer uma 
hierarquia entre os seus modos, mas de modo nenhum no ser destes modos, de tal forma que 
a própria relação que os une é apenas uma expressão ou outro nome da univocidade.»
767 Joseph de finanCe, Connaissance de l’être, pp. 474-475: «De resto, em vez de procurar a 
realidade da relação abaixo dela, naquilo que a funda em cada termo, não será necessário 
procurá-la antes acima, na totalidade de que ela é o vínculo? Por outras palavras: a categoria 
da relação não seria a expressão, para nós, de uma categoria que nos falta ou, pelo menos, que 
não chegamos a captar na sua essência própria: a categoria da totalidade?» Também a obra 
de Harald höffdinG, La relativité philosophique: totalité et relation (trad. fr. du danois par J. De 
Coussange), Paris, Alcan, 1931, tem como tese central a articulação entre a totalidade e a relação; 
cf. também, ainda que com diverso escopo, a obra de E. ladezève, La loi universelle de la relation, 
Paris, Librairire Félix Alcan, 1913. Curiosamente, contudo, Aristóteles relaciona a totalidade 
não com o , mas com o número três, como se a tríade fosse a forma mais perfeita, mais 
completa e mais simples de multiplicidade. De Caelo, I, 1, 268a, 9-13: «Não existem outras 
grandezas () [linha, superfície e corpo] além destas, pela razão de que o três a todos 
e que três vezes equivale a totalmente ( ). 
Com efeito, como também diziam os Pitagóricos, o todo () e a totalidade das coisas 
() são determinados pelo número três (); fim (), meio 
() e princípio () formam o número característico do todo e o seu nome é a tríade 
().» 
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à qual Aristóteles parece oscilar, ou evoluir, entre um sentido meramente 
lógico e outro ontológico, diz respeito à concepção aristotélica do logos apo-
fântico, isto é, da determinação do verdadeiro e do falso768. Em resumo, o ser 
começa por se dizer em quatro sentidos primordiais: o primeiro, potência-acto; 
o segundo, substância-acidentes; o terceiro, verdadeiro-falso. Estes são como 
que as primeiras possibilidades de o ser «se dizer», i.e., os diferentes modos 
de atribuição que determinarão, de modo mais regional, o quarto sentido, 
presente no esquema das categorias (769), «for-
mas de atribuir o predicado (acidental ou essencial) a um sujeito, isto é, as 
significações possíveis da cópula ser.»770 Deste modo, muito aquém do dilema 
lógico-linguístico / ontológico, as categorias teriam, antes de tudo, um valor 
pragmático771, no sentido de uma diferenciação linguística da experiência 
imediata e compacta. Recorde-se, como contraponto, que a interpretação 
heideggeriana de  partia de uma dimensão eminentemente poiética.  
É assim que «a  conserva, no próprio Aristóteles e mesmo mais tarde, 
o sentido originariamente prático de bens familiares, de bens patrimoniais, 

768 Cf. esta «dualidade» em Pierre aubenque, Le problème de l’être..., pp. 165-166.
769 Cf. Metafísica, , 1051 a — 1052 a. Cf. George rudebuSCh, «Aristotellian Predication, 
Augustine, and the Trinity», in The Thomist 53 (1989), pp. 588. 
770 Pierre aubenque, Le problème de l’être..., p. 164. V.g.. também Jean-François Courtine, 
«L’être et l’autre. Analogie...», p. 358: «Se, com efeito, o ser se diz primeiro em quatro 
sentidos: segundo a  e a , segundo a substância e a acidentalidade ( 
— ), segundo o ser — verdadeiro ou falso, segundo as figuras da predicação (es-
sência, quantidade, qualidade, etc.) — o que é que unifica e ordena uma tal multiplicidade? 
— Conhecemos o princípio da resposta aristotélica: as acepções do ser, embora distintas e 
diferenciadas, não sucumbem contudo à dispersão total, a uma disseminação sem regra: entre a 
pura equivocidade e a univocidade demasiado estreita há lugar para um estatuto intermediário, 
à imagem do dos parónimos, no plano dos nomes: é o de uma multiplicidade ordenada numa 
série regulada, o de uma “unidade focal” (focal meaning), segundo a feliz expressão de G.L.E. 
Owen [«Logic and Metaphysics in some earlier Works of Aristóteles», repris in Logic, Science 
and Dialectis, Collected Pappers in Greek Philosophy, ed. M. Nussbaum, Ithaca, N.Y., 1986, pp. 
192-93].» Poderíamos assim dizer que a categoria da relação stricto sensu não esgota toda a 
questão da relacionabilidade em Aristóteles, visto que todas as «acepções do ser» tendem elas 
mesmas (incluindo o ) para uma «unidade focal». (cf. id., «Différence ontologique et 
analogie de l’être», in Les catégories de l’être, pp. 191-211)
771 Cf. Fernando Gil, Mediações, p. 262. As categorias, pelo menos desde Aristóteles, significam 
conceitos gerais, cuja generalidade, porém, não deriva da experiência, precedendo-a de qual-
quer modo. Tais noções ou conceitos, por outro lado, estarão ligados às estruturas universais 
do pensamento ou relacionam-se antes com as particularidades semânticas e sintácticas de 
um sistema linguístico particular?
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disponíveis para o uso nos limites do mundo circundante. O termo  
designa, pois, “bens”, “possessões”, “propriedade”, “fazenda”.»772

Relativamente ao carácter deíctico dos predicamentos em relação à subs-
tância, é, segundo parece, na revalorização da experiência sensível de esta 
realidade concreta aqui (), contra o suposto separatismo intelectual do 
 platónico773, e ainda no transplante semântico de  da retórica 
forense para a metafísica, que radica a marginalidade acidental dos predica-
mentos. Por isso, se a afirmação de S. Breton constitui para ele um programa 
de reabilitação da marginalidade do lugar, a nós interessa-nos para já investi-
gar a índole da relação, aprofundando a génese dessa mesma marginalidade. 
Note-se, contudo, que a ironia de S. Breton (insuspeita, aliás) visa mais os 
tratadistas aristotélicos do que Aristóteles ou a doutrina das categorias — 
que aprecia, embora em diversa ordem —, pois a dimensão formal desta e o 
esforço do Estagirita não lhe merecem reparo. Ademais, cada um diz o que 
pode, a partir da sua circunstância. E não seria legítimo pedir a Aristóteles ou 
esperar dele o que, naturalmente, não poderia dar. Também a nossa leitura, 
portanto, se orienta mais para uma hermenêutica compreensiva do que para 
um juízo axiológico, mesmo que em função da nossa tese não possamos deixar 
de julgar as consequências de tal orientação.

A relação, como se sabe, é uma das categorias ou predicamentos expressa 
por Aristóteles com a locução adverbial , que significa «ser em re-
lação a»774. Dizer que é uma categoria é afirmar, por conseguinte,  

772 Martin heideGGer, Phänomenologische Interpretationen zu Aristóteles, p. 26 [Interpretaciones 
fenomenológicas sobre Aristóteles, p. 58]. Na linha desta poiética originária da  (
), acrescenta (p. 79) que «o ente é sempre categorialmente algo que se mostra 
como isto ou aquilo, o que significa que o sentido do ser é, por princípio, diverso (múltiplo)»; 
daí, a afirmação (p. 85) de que Aristóteles «interpretou ontologicamente a acidentalidade», 
sentido, porém, que logo «se perde» (!) no próprio Aristóteles.
773 Cf. Metafísica , 987 a 29 – b 8; , 1029 a 27-29; , 1078 b 30 – 32; 1086 a 32 – 34.  Cf. 
Carver T. yu, Being and Relation., pp. 94-95. No âmbito geral do pensamento aristotélico, Paul 
riCoeur, Être, essence et substance chez Platon et Aristote, [Curso na Universidade de Strasbourg 
1953/4], Société d’Édition d’Enseignement Supérieur, CDU-SEDES réunis, Paris, 1982,  
p. 210, considera que o primado da substância primeira («») se fica a dever à «priori-
dade do concreto sobre o abstracto» e «do indivíduo sobre as suas propriedades». Cf. Fernando 
Gil, Mediações, p. 254: «(...) a ontologia de Aristóteles permanece essencialmente material», e 
p. 265: «(...) a teoria categorial grega permanecia ligada a um saber do sensível (...).»
774 Categorias, 7, 6 a 37 ss: «
  �
» / «Chamam-se relativos todas aquelas coisas que são ditas ser o que são de, ou do que, 
outras coisas, ou de alguma outra maneira em relação a outra coisa.» Cf. Constantine CavarnoS, 
The Classical Theory of Relations., p. 44, considera, sem dar a referência, que esta definição de 
relação é uma reminiscência do  de Platão (cf. Parménides, 164 b-c)
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que qualquer coisa se  pode considerar em relação a qualquer outra coisa 
(como maior ou menor; dobro ou metade, e assim por diante, o que vale 
igualmente para os nomes comuns relativos: a , possessão; a, 
disposição; a, sensação; a, ciência; a, posição; ...)775. 
Nesse sentido, «a própria ideia de relativo pressupõe a de uma alteridade 
complementar: não se é relativo a si mesmo.»776 Isto pressupõe, ou parece 
exigir, antes de mais, que haja ‘coisas’, i.e., realidades identificadas e de-
terminadas777, totalidades discretas entre as quais as relações poderão ser 
consideradas778: . Precisando melhor: «para todos estes termos 
(«»), o seu ser consiste em serem ditos de outra coisa («
»).»779 Como tal, prima facie, se não houver substâncias 
não haverá relação780, tal como, correlativamente, se não houver ‘Senhora’, 

775 Cf. Categorias, 7, 6 b 2-3.11.
776 Françoise GauJoulle-zaSlawSky, «Les relatifs dans les Catégories», in Concepts et Catégories 
dans la Pensée Antique, (éd. Pierre Aubenque), Paris, Vrin, 1980, p. 183.
777 Mas isto mesmo é altamente problemático, já que a Lógica e a Metafísica de Aristóteles 
parecem andar de candeias às avessas: só há ciência do universal (da definição essencial), jamais 
havendo ciência do particular. Mas só este é ontologicamente real (Aristóteles recusa realidade 
ontológica às Formas separadas de Platão); cf. Paul Gilbert, La patience d’être. Métaphysique, pp. 
34 e ss: «La science aristotélique et les Catégories». Apenas no problemático reino das «subs-
tâncias segundas» («») a Lógica e a Metafísica parece que dariam as mãos... 
Refere a propósito Adélio Melo, Categorias e Objectos. Inquérito semiótico-transcendental, Lisboa, 
IN-CM, 2000, p. 132, citando Aristóteles e Paul Ricoeur, que «Aristóteles vinca expressamente 
(depois de afirmar que “a definição só pertence à ciência”): “...a definição de um indivíduo é 
sempre precária [...], sendo impossível uma verdadeira definição” (Metafísica, , 1040a, 5-6). 
E Paul Ricoeur comenta com justeza: — o individual “escapa ao trabalho de aproximação da 
definição porque a sua compreensão é infinita”; excede a ínfima espécie ou diferença, “não 
porque se oponha como o singular ao universal, mas como o contingente ao necessário”. (cf. 
Paul riCoeur, Être, essence et substance..., p. 233)». Todavia, algo converge neste desnível entre 
a Lógica e a Metafísica, porque a afirmação da substância primeira, do ponto de vista das 
determinações atributivas acidentais, afirmadas ou negadas num juízo, parece corresponder 
directamente ao mesmo problema onto-lógico de ter de parar (: Metafísica, 
, 1070 a 4) num princípio explicativo. De contrário, os juízos atributivos prosseguiriam ao 
infinito, nunca definiriam substantivamente um ser e ficaria inviabilizado «», 
i.e., a razão e o saber da substância.
778 E afirma ainda Carver T. yu, Being and Relation., p. 98: «Assim é absolutamente claro que 
a relação ou a interacção dinâmica entre estes corpos individuais e naturais pertence tão-só 
ao reino do acidental (symbebêkos). A única relação essencial é uma relação formal de classi-
ficação.»
779 Categorias, 7, 6 b 3-4.
780 Apesar da lista categorial de Categorias, 4, 1 b 25-30, afirmar que as mesmas são expressões 
sem qualquer ligação («...») e, nesse 
sentido, se dever supor que são os géneros mais gerais do ser (conforme a interpretação do  
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não haverá ‘servas’. Por conseguinte, a categoria de relação, como todas as 
outras, mesmo as «damas de honor» (quantidade e qualidade781), implica a 
rainha das categorias: a «substância» — : o que é «em si mesmo» — que 
jamais pode aparecer em público sem as suas auxiliares —  — que a 
anunciam, a manifestam e a seguem, segurando o manto782. Afirma-se, com 
efeito, que a substância carece necessariamente de todas as outras categorias 
para se determinar, sem as quais não pode aparecer, o que lhes outorgaria 
um alcance ontológico783. Deste modo, «aplicadas à categoria sui generis da 
substância, a quantidade, a qualidade, a relação, etc., manifestam uma capa-
cidade de identificação da experiência (...).»784 Porém, Aristóteles afirma que 
estas «nem sequer são entes» («»), mas tão-só «qualidades 
e movimentos» («»)785. Como defender, pois, uma 
ontologia categorial ou, a fortiori, relacional?

Outra questão pertinente, que não vamos desenvolver, é se , em 
vez de se traduzir por substantia, se não deveria traduzir antes por essentia786, 

Comentador do séc. VI, Simplício, na obra In Aristotelis Categorias Commentarium), irredutíveis 
entre si, tal afirmação não resultará (ou suporá), afinal, de uma dedução empírica de natu-
reza gramatical? Os exemplos aduzidos, com efeito, parecem permitir essa interpretação: 
«», «dobro»; «», «metade»; «», «maior»; (que, depois, requerem ser 
unidos - «» - no enunciado: «» / afirmação ou «» / negação). Só 
assim se mantém a irredutibilidade ou simplicidade das mesmas, a qual, por outro lado, dificil-
mente pode ser mantida se se considerar que as categorias são, não só expressões linguísticas, 
mas modos de a realidade se dizer, caso em que se podem compor e ordenar hierarquicamente 
a partir da . Mas, deste ponto de vista, a relação -  - perde autonomia, visto que 
depende das coisas em presença, sem as quais não é.
781 «De honor» porque, depois da substância, em praticamente todas as ordenações, são 
consideradas as mais importantes. Adélio Melo, Categorias e Objectos, p. 143, seguindo Jules 
vuilleMin, De la logique à la théologie: cinq études sur Aristote, Paris, Flammarion, 1967, pp. 77- 
-90, coloca a relação ao lado da quantidade e da qualidade, pondo em último lugar a categoria 
da disposição ().
782 Se entre as substâncias, a melhor fosse considerada «divina» (objecto formal da «teologia»), 
como aconteceu, ficava claro quem deveria assumir o papel de «petite servante». Recorde- 
-se, para que o alvitre semântico de préstito não pareça gratuito, que «» / 
«», i.e., os casos imprevistos ou as circunstâncias acidentais / o carácter não-
necessário e inessencial de algo, derivam do verbo , cujo sentido primeiro, militar, 
é «marchar em conjunto». 
783 Cf. Paul Gilbert, La patience d’être. Métaphysique, pp. 36-38.
784 Fernando Gil, Mediações, p. 255.
785 Metafísica, , 1069 a, 21.22.
786 Este problema, o da tradução latina de  por substantia e não por essentia, é uma autêntica 
caixa de Pandora que não queremos abrir, ainda que à frente refiramos a questão de passagem, 
uma vez que Agostinho preferia essência a substância (De Trinitate, V, 9, 10) sendo ele, no fim  
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como o próprio Agostinho preferia787. Jean-François Courtine considera que 
a  se não deveria traduzir por substância788, mas preferencialmente por 
essência, embora a explanação das , no contexto mais vasto do 
aproveitamento latino das categorias (político, jurídico, retórico, teológico), 
tenha outorgado a preeminência à tradução por substantia. Afirma a este 
propósito Thierry Delooz que, «além do facto de a tradução de ousia por 
substância apenas dar conta de um dos sentidos da palavra ousia, a saber, “no 
plano linguístico” do sujeito de atribuição e “no plano físico” do substrato da 
mudança, negligenciando por consequência o sentido aristotélico bem con-
firmado “da forma e da configuração de cada coisa”, [essa tradução] tende 
também a tornar plausível a ideia de que o ser é essencialmente a substância, 
no sentido em que substância significa o que é em si e por si mesmo (...) 
esperando petrificar-se num “em si” auto-suficiente. O resultado  é o que po-
deríamos chamar um bloqueio substancialista que nos põe graves problemas. 
Efectivamente, substancializar assim o ser é tender a dividi-lo e a retalhá-lo 
num multidão de centros ontológicos não apenas autónomos, mas sobretu-
do votados a uma espécie de suficiência ontológica. Pois a profundidade do 
fundamento e da permanência de ser que constituem a ideia de substância 
torna difícil, para não dizer impossível, o todavia necessário pensamento da 
relação, com os seus atributos e com as outras substâncias.»789

Efectivamente, de entre as primeiras categorias (quantidade, qualidade), 
a relação é a mais longínqua da substância, afirma Aristóteles. Fica-se lá pela 
orla do manto790. Ou seja, o que a relação atribui à substância é, entre os pri-

do séc. IV, o grande introdutor do termo essentia na língua latina. Agostinho, porém, estava 
consciente de que se tratava de um nome novo: «novo quidem nomine» (cf. De moribus..., II, 2, 2; 
De Ciuitate Dei, XII, 2). Para um conspecto muito preciso desta problemática seguimos minu-
ciosamente o estudo de Jean-François Courtine, «Note complémentaire pour l’histoire du 
vocabulaire de l’être. (Les traductions latines d’ et la compréhension romano-stoïcienne de 
l’être)», in Concepts et Catégories..., pp. 33-87 (cf. especialmente pp. 56 e ss); cf. também Carver 
T. yu, Being and Relation., Capítulo 4: «The Concept of Being as Being-in-Itself in Western 
Tradition», pp. 64-114, especialmente as pp. 88-98, relativas a Aristóteles.
787 De Trinitate, III, xi, 21: «Quapropter substantia, uel si melius dicitur, essentia Dei (...).» / 
«Daí que a substância ou, se se pode dizer melhor, a essência de Deus (...).»
788 Jean-François Courtine, «Note complémentaire pour l’histoire...», pp. 33-34.
789 Thierry delooz, Pour une ontologie de la relation. L’être et la relation, (dact., Thèse de Doctorat 
d’État soutenue à l’Université de Paris-Sorbonne – Paris IV, au 11 mars 1994, sous la direction 
du Prof. Pierre Aubenque), p. VIII.
790 Stanislas breton, na obra já citada Matière et dispersion, p. 103, considera que a relação é 
categoria mendiga, pede esmola; para outras possibilidades de coordenação destas noções, cf. 
Hadwig Müller, «Passion de la relation. Passion du manque», in Revue de Sciences Religieuses 
74 (2000/2), pp. 194-210,
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meiros caracteres que se podem predicar, o menos entitativo ou consistente791. Em 
sentido inverso, o em si da substância antecede e fundamenta a relação, a menos 
dotada das categorias; esta funda-se naquela, precisamente por ser carente da 
substancialidade que a outra detém. Temos, portanto, que, numa leitura não- 
-linguística, à graduação do espectro categorial corresponde directamente um 
princípio de subordinação e de degradação ontológicas a partir da substância;  
a hierarquia volve-se axiologia792. Deste modo e apesar de as categorias visa-
rem diferenciar uma totalidade obscura e equívoca (por exemplo, o «Caos» ou 
«Noite» hesiódica, mas também o «Ser» de Parménides793) em graus de ser, não 
constituem apologias (termo que se opõe directamente a categoria) da diferenciação, 
situando-se ainda em subtil continuidade com o fundo mítico-trágico do pensa-
mento grego, na figura da cisão originária, que, confrontado com a pluralidade, 
visa progressivamente uma redução à unidade primeva, à custa das diferenças794. 

791 Constantine CavarnoS, The Classical Theory of Relations, p. 51: «A relação é de todas as 
categorias a mais inferior (lowest) a respeito do ser. Isto é patente, diz Aristóteles, pelo facto 
de a relação pressupor as categorias de quantidade e qualidade, as quais, por seu turno, pres-
supõem a categoria da substância como aquilo a que elas inerem. Isto pode ver-se através de 
uma inspecção dos factos, especialmente os de mudança acidental. Uma substância adquire 
ou perde uma relação apenas incidentalmente, ao mudar algumas das suas características in-
trínsecas, quer no referente quer no relatum, ou em ambos.».
792 Note-se que ao explicar, em Categorias, 12, 14 b 7, o sentido de anterioridade, afirma que é «o 
melhor e o mais estimável», etc., caucionando, assim, uma releitura «social» da primazia (cf. 
também Metafísica, , 11, 1018 b 9 e ss, apesar de esse sentido aí não constar).
793 Intuito diferenciador que, pela primeira vez, a pitagórica «tábua de opostos» visava cumprir, 
diversamente da compacta totalidade parmenideana.
794 Cf. Joaquim Cerqueira GonçalveS, «Filosofia e Relação. Interpretação Cristã da Categoria 
Grega», in Biblos 56 (1980), pp. 187 e ss; Paul Gilbert, La patience d’être. Métaphysique, p. 170: 
«A invenção dos sucessivos sistemas categoriais e predicamentais é rica de ensinamentos. A 
unificação do mundo tornada possível pela proposição de Porfírio e a assunção das espécies 
pelos géneros não realizam inteiramente o desejo intelectual de unir todos os elementos da nossa 
experiência. Os “géneros” unem, de facto, as “espécies” do nosso mundo, suprimindo porém 
os seus “próprios” e as suas “diferenças específicas”. O género mais vasto, o ser, é incapaz de 
assumir os entes que, precisamente como entes, são todos diferentes uns dos outros. O ser, 
diz com razão a escolástica, não é um género. Nem as categorias, nem os predicamentos são 
capazes de levar a bom termo o esforço intelectual que visa unir o mundo, sem nada perder das 
suas diferenças imanentes.» Ora, id., «La négation immanente à la philosophie contemporaine 
et l’affirmation théologique», in Fé e Razão: caminhos de diálogo, Lisboa, Didaskalia, 2000, p. 42: 
«as realidades são sempre únicas. A questão essencial para Aristóteles, e que continua para 
nós em aberto, é saber como falar racionalmente destes únicos. Como compreender as coisas 
reais, sem as reduzir a uma generalidade que não são? Mas como entendê-las, também, sem 
que o saber renuncie às suas condições de universalidade, aos seus conceitos e às suas ideias, 
aos seus instrumentos necessários? O pensamento parece, aqui, destinado a resolver em si 
mesmo a impossível quadratura do círculo. Vê os únicos, mas só o pode fazer sob a aparência 
de uma generalidade. Para resolver este impasse, Aristóteles inventa a teoria da analogia.»
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A existência de múltiplos entes como que atesta uma visão desgarrada do 
ser, repercutindo-se ao nível da consciência numa espécie de lamento e de 
profunda incomodidade por algo que não deveria ser. No fundo, abaixo da 
realidade una e suprema nada parece verdadeiramente digno de existir, pelo 
que a pluralidade é experimentada com desconforto, experiência de contínua 
agonia, onde tudo faz obstáculo à unidade originária, essa sim realmente 
divina, perfeita, eterna, inalterável, portanto sem alteridade. E se o aspecto 
existencial é mais notório em algum platonismo e no neoplatonismo, o mesmo 
não deixa de estar presente ainda na frieza de alguns esquemas lógico-formais 
de Aristóteles795 e de Porfírio. Afirma neste sentido Ernst Cassirer, que «é 
sobretudo a categoria de relação que se encontra relegada pela metafísica de 
Aristóteles para um estatuto dependente e subordinado. Frente ao conceito 
que define propriamente a essência, a relação permanece desprovida de toda 
a independência; apenas pode, no máximo, juntar-lhe depois modificações 
exteriores que não põem em causa a sua própria natureza.»796

795 João duque, «Texto, identidade e alteridade», p. 366: «Mesmo as tendências mais atentas 
à diferença das realidades concretas (empíricas) — como foi o caso de grande parte da filoso-
fia de Aristóteles — nunca abandonaram por completo o horizonte ontológico-metafísico da 
recondução de tudo à unidade no ser. O ser-assim particular de cada ente ou de cada pessoa 
— mesmo no interior de uma mesma espécie — passaria, desse modo, para segundo plano, 
absorvido pela universalidade ontológica originária. Quando muito, assumia pertinência 
pragmática, no interior da polis, de acordo com os papéis de cada um — mas não possuía 
valor originário.»
796 Talvez valha a pena alargar a citação, dada a sua importância. Substance et fonction. Éléments 
pour une théorie du concept, pp. 18-19.23: «Em Aristóteles, a lógica está sob a dependência estreita 
da noção que ele tem de ser. O próprio Aristóteles, sem dúvida, teve o cuidado de distinguir 
entre as diferentes espécies e as diferentes significações do ser. A tarefa essencial da sua dou-
trina das categorias é operar e precisar esta distribuição do ser nas suas diversas espécies. É 
assim que Aristóteles acentua bem a distinção entre o ser, designando a simples relação no 
juízo e o que designa a própria essência das coisas, entre o ser da síntese conceptual e o ser do 
sujeito concreto. Mas nem por isso é menos verdade que, em todos os seus esforços tentados 
para estabelecer uma rigorosa articulação, a noção de substância conserva a precedência 
lógica. Só as substâncias, cuja existência é dada, podem servir de referência e de suporte à 
diversidade das determinações do ser. (...) Quantidade e qualidade, determinações espaciais e 
determinações temporais, não têm subsistência em si e por si; valem apenas na sua qualidade 
de propriedades que exprimem realidades absolutas, bastando-se a si mesmas. Mas é sobretudo 
a categoria de relação que se encontra relegada pela metafísica de Aristóteles para um estatuto dependente 
e subordinado. Em face do conceito que define propriamente a essência, a relação permanece desprovida de 
toda a independência; apenas pode, no máximo, juntar-lhe depois modificações exteriores que não põem em 
causa a sua própria natureza. (...) A relação da coisa com as suas propriedades permanece para 
sempre o paradigma fundador e o traço dominante, enquanto as determinações simplesmente 
relativas são assumidas na única medida em que é possível, no fim de contas, traduzi-la [à 
relação (...)] em estados momentâneos unidos a um sujeito ou a uma pluralidade de sujeitos.  
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Sabemos bem como, historicamente, este lugar terciário pesou sobre 
a relação como se fora uma natureza (!), desvalorização expressa amiúde 
pelas curiosas expressões minus ens, ens diminutum, ens minimum797. Uma das 
razões por que a relação determina um «mínimo de entidade substancial» é 
o facto de, pretensamente, só ela não ter «nem génese nem corrupção nem 
movimento, como são o aumento e a diminuição para a quantidade, a altera-
ção para a qualidade, a translação para o lugar, a génese ou a corrupção em 
sentido absoluto para a substância.» À primeira vista, a relação logicamente 
considerada não estaria sujeita a este tipo de deveniência, «porque, sem que 
uma coisa mude, ela pode ser maior, menor ou igual, bastando que mude 
uma outra coisa segundo a quantidade.»798

Ao invés, também as substâncias jamais podem dizer a relação, caso em 
que não seriam perfeitas e completas em si mesmas, indicando uma defectuo-
sidade ínsita precisamente no seu ser para. Isto é claro no caso das substâncias 
primeiras (), pois ninguém pode predicar um determina-
do homem de outro homem ou um determinado boi de outro boi799. Pode 

Os manuais de lógica formal, por outro lado, não deixam de sublinhar, a este propósito, que as 
relações são normalmente consideradas no número dos índices que são «exteriores à essência» 
de um conceito e, por esse facto, podem ser ignoradas sem prejuízo para a sua definição. (...) Os 
“conceitos” com que Aristóteles se preocupa em definitivo, e que retêm muito particularmente 
o seu interesse, são os conceitos genéricos próprios da ciência descritiva e classificadora da 
natureza. É da “forma” da oliveira, do cavalo, do lobo que se trata de dar conta e estabelecer. 
Mas logo que abandona o terreno da biologia, a sua teoria do conceito perde a facilidade que 
até aí tinha.» (itálico nosso)
797 Este carácter mínimo, como é evidente, prestava-se bem à intencionalidade teológica  de salva-
guardar a realidade singular da Trindade e de cada uma das “pessoas”, sem nela introduzir uma 
quaternitas. Restaria saber se isso era um ‘perigo’ ou um desfecho ‘inevitável’, no âmbito da assumptio 
Mariae, como quis Carl Gustav JunG, Symbolik des Geistes, Walter Verlag, Düsseldorf, 1984; cf. o 
excelente estudo de Bernard kaemPT, «Trinité ou quaternité?», in Études théologiques et religieuses, 
62e année (1987/1), pp. 59-79. Apesar de bem longe desta tese junguiana, Stanislas breton conclui 
a sua obra L’«esse in» et l’«esse ad» dans la métaphysique de la relation com uma referência mariana 
algo enigmática (p. 178): «Son [da relação] esse minimum invoque l’absolu. Tel est même le sens 
profond de son message. Ancilla Domini. Servante du Seigneur et Annonciation.» Quanto ao 
carácter mínimo da relação, remetemos de novo para a já referida obra de Rodolphe GaSChÉ, Of 
Minimal Things. Studies on the Notion of Relation, Standford, Standford University Press, 1999, pp. 
3 e ss, bem como para o último capítulo da obra de Constantine CavarnoS, The Classical Theory of 
Relations, pp. 69-102, todo dedicado à questão da relação no tomismo.
798 Vitor Mathieu, «Relazione», in Enciclopedia Filosofica, vol. V, (dir., Felice Battaglia), Florença, 
G.C. Sansoni Editore, 1967, col. 665. No mesmo sentido, Jules vuilleMin, De la logique à la 
théologie, p. 107.109: «A categoria da relação não é susceptível de movimento e assim igual-
mente para a categoria do estar disposto para, porque esta é como [se fosse] o acto da relação. 
(...) Porque a relação é naturalmente estranha ao movimento, ela comunica esta estranheza 
ao estar disposto para, que lhe está paronimicamente subordinado.»
799 Categorias, 7, 8 a 15-20. 
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falar-se, é verdade, de que suportam contrários, mas não que possam 
ter contrários800, ao invés de , que «pode ter contrários» e «admitir 
o mais e o menos.»801 Aristóteles salvaguarda, contudo, que, de facto, nem 
todas as relações estão sujeitas à contrariedade — os exemplos em causa são 
retirados da matemática: v.g., o dobro, o triplo, onde pode haver conversão,  
o que é bem diferente de contrariedade — ou ao mais e ao menos, como acontece 
com a virtude, o vício, a ciência, etc., que são termos relativos que admitem 
contrários. Mas que a substância jamais possa dizer a relação é ainda mais 
claro, e afirmado com toda a veemência, relativamente à substância divina, 
conforme a doutrina da segunda parte do livro  da Metafísica, como adiante 
se verá802.

A dúvida poderia levantar-se apenas a propósito de algumas substâncias 
segundas () que são predicados das substâncias primeiras803 

800 Metafísica, K, 1068 a, 10-11; Categorias, 5, 3 b – 4 a. Veremos adiante o aproveitamento desta 
ideia em baSílio de CeSareia, Contra Eunomium, II, 28, no sentido em que, numa substância 
única, pode haver propriedades distintas, sem que isso rompa a unidade da substância. É 
evidente, por outro lado, que pensar a relação entre a substância única de Deus e a distinção 
de pessoas, segundo o esquema substância-propriedades, supõe uma alteração no entendi-
mento destas enquanto acidentes, pelo menos no que respeita às «propriedades» da substância 
divina: «É, com efeito, da natureza das propriedades mostrar a alteridade na identidade da 
substância.»
801 Categorias, 7, 6 b 15: «» / «Nos relativos 
há contrariedade», e 7, 6 b 20: « 
.» / «Parece que os relativos admitem o mais e o menos.»
802 Não deixa de ser, por outro lado, extremamente paradoxal, em Aristóteles, que o mais 
divino dos fenómenos («»), privado por completo de qualquer rela-
ção heterológica, seja a razão da máxima relacionabilidade de tudo o que é outro que não ele, 
justamente na figura do desejo () como relação teleológica que percorre todas as regiões do 
real, mormente a razão humana (cf. Constantine CavarnoS, The Classical Theory of Relations., 
pp. 57 e ss). Pierre aubenque, Le problème de l’être..., p. 47, sublinha outro aspecto: «Ora, 
veremos que a filosofia primeira, primeiro definida como ciência do ser separado e divino, se 
tornará de facto na ciência da categoria que, entre as categorias do ser, melhor imitam o ser 
divino: a essência.» Como é compreensível, não iremos reabrir aqui o complexo dossier das 
 (coisas que estão depois da física) remetendo para a ampla discussão do problema 
feita por Pierre aubenque, na «Introdução» a Le problème de l’être..., pp. 21-68, ainda que a 
oscilação do sentido de metafísica entre  e/ou  (Teologia ou Filosofia 
Primeira) seja uma questão a ter em conta, já que o primeiro sentido metafísico-teológico 
restringe e separa, e o segundo, ontológico, amplifica e reúne (cf. Le problème de l’être..., pp. 31 
e ss, passim; Joaquim Cerqueira GonçalveS, «Aristóteles e a Metafísica», p. 127; Metafísica, 
, 1, 1026 a 10-20). 
803 A este propósito afirma Jules vuilleMin, De la logique à la théologie, p. 226: «(...) o ser é 
utilizado em diferentes acepções, mas estas são ordenadas no sentido de que derivam todas, 
mais ou menos directamente, de uma acepção fundamental que é a atribuição de uma subs-
tância segunda a uma substância primeira. A esta ordem sintáctica corresponde naturalmente  
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— mas seria preciso discutir o seu estatuto lógico-ontológico —, uma vez 
que «a cabeça se diz cabeça de alguém, e a mão, mão de alguém; por isso, 
estas coisas parecem pertencer à relação». Apenas parecem — «
»804 — porque, até nestes casos mais problemáticos, «não 
é o mesmo dizer que essas coisas pertencem a outro e dizer que são em si 
mesmas uma relação.»805

Diga-se, a propósito desta passagem, que a existência, ou não, em Aris-
tóteles, de uma doutrina expressa sobre a categoria da relação enquanto tal 
(num plano abstracto) ou apenas sobre os termos relativos (considerando tão-só 
realidades concretas em relação), é algo que divide com razão os especia-
listas, uma vez que existem hesitações no texto806, provavelmente fruto já 
do carácter zetético da investigação e dos métodos de trabalho do Liceu, já 
das circunstâncias que rodeiam a redacção e a transmissão do texto. Cons-
tantine Cavarnos, por exemplo, considera que a relação tem uma essência 
distinta dos termos807, se bem que não exista sem eles, afastando-se da tese 

uma ordem morfológica: é a substância — e, acima de tudo, a substância primeira — que é 
a principal das categorias.» Cf. a discussão da questão de se as substâncias segundas podem 
entrar nos relativos, em Françoise GauJoulle-zaSlawSky, «Les relatifs dans les Catégories», 
p. 179.182-183.
804 Categorias, 7, 8 a 27-30. Cf. Vitor Mathieu, «Relazzione», in Enciclopedia Filosofica, Vol. V, 
Florença, 1967, cols. 663-675, cuja exposição também tivemos em conta.
805 Categorias, 7, 8 a 35: «... 
» As lectiones variam nesta passagem decisiva, uma vez que obrigaria 
a diferenciar dois tipos de relação. V.g., Jules triCot, Catégories, Paris, Vrin, 1994, p. 40, 
seguindo a lectio de Theodorus waitz, traduz: «(...) mais le fait pour une chose d’être rap-
portée à quelque autre chose ne la rend pas essentiellement relative.» Harold P. cooke, The 
categories, Loeb Classical Lybrary Cambridge et alii, Harvard University Press, p. 61, traduz: 
«but the fact that a thing is explained by a reference to something outside it is not the same 
thing as to say that it is of necessity relative.»
806 De facto, mais do que noutras categorias, Aristóteles parece ter tido mais dificuldades na 
determinação do que é a relação. Cf., v.g., as hesitações de Categorias, 6 a 37; 8 b 24.
807 Cf. The Classical Theory of Relations., pp. 44 e ss; 60.63-64; v.g., p. 44: «A sua essência é ser 
para, ou de, algo distinto do termo que a tem.» A relação, por conseguinte, é «um tópico filosófico 
geral». E considera ainda o autor que o facto de Aristóteles utilizar a expressão  não 
só para exprimir «a relação, mas também os termos relativos», pode ocasionar alguma confusão. 
Mas, p. 45, que «Aristóteles teve uma concepção de relação e que discutiu a relação como dis-
tinta dos termos é, penso, desde logo evidente.» Mais ainda: «ninguém pode ter uma concepção 
de termo relativo sem ter uma concepção de relação.» Com esta afirmação pretende também 
responder a Francis MacDonald Cornford, a Bertrand Russell e a Alfred Whitehead que na 
sua lógica das relações apenas tiveram em conta os textos lógicos de Aristóteles, pondo de parte 
os que remetiam para um debate ontológico labiríntico (Constantine Cavarnos, citando, faz 
aqui sua a tese de Raphael deMoS, «Types of Unity to Plato and Aristotele», in Philosophy and 
Phenomenological Research VI [1946/n.º4], p. 537).



Substância e relação: a posição aristotél ica • 307

de Francis McDonald Cornford, segundo o qual Aristóteles apenas trata os 
termos relativos, mas não a relação em si mesma qua talis808. É esta também 
a posição de Françoise Zaslawsky, ao recusar, por exemplo, que se aplique 
ao plural  a denominação genérica e abstracta de , termo 
bastante mais tardio, uma vez que Aristóteles nunca terá usado tal expressão 
com esse sentido809.

Por outro lado, não resolve a questão pensar que o problema da articulação 
ontológica do género com a(s) espécie(s), e desta(s) com cada ente singular, 
desaparece, se se atender à condição de possibilidade ontológica da própria 
relação, isto é, se se recuperar o fundo relacional que os vincula. Com efeito, 
se desviarmos o olhar para esse fundo, emerge uma possibilidade ontológica 
cuja tematização é paradoxal, porque Aristóteles tanto almeja (no quadro 
de uma  / philosophia prima) como recusa (no quadro de 
uma  / theologia) esse fundo relacional, que permitiria precisamente 
o trânsito em todos os modos de o ser se dizer. A categoria da relação, no 
sentido aristotélico, não é apta para tematizar tal possibilidade, porque se 
encontra já envolvida em tal possibilidade; situa-se num nível regional inferior, 
redutor quanto à questão mais fundamental da relacionabilidade da realidade 
em geral, como mais tarde vai ser patente, primeiro na doutrina da analogia 
(categorial) do ser — expressão que Aristóteles jamais utiliza para referir as 
categorias à substância primeira como  / ad unum, i.e., como relativa 
à unidade daquelas810.

O problema a colocar seria então: como conceber uma relação sem ter-
mos? Ou será o ‘como’ ainda uma estratégia representativa a que é preciso 
escapar? Michel Serres, como aliás alguns dos filósofos referidos na Parte I, 
insiste em que é precisa uma outra inteligência da relação, que não esta que 
discrimina e classifica, acusando o real. É evidente que todo o pensar categorial 
visa relacionar, mas depois de ele mesmo fracturar aquilo que intende unir; 
em vez de distinguir para unir, divide antes para depois reinar, arrogando- 
-se destarte o monopólio das representações sintéticas. Ora o pensamento 
da relação requereria um outro acerto, uma outra capacidade de estar junto 

808 Cf. Francis MacDonald Cornford, Plato’s Theory of Knowledge, Londres, Paul Kegan, 
Trench, Trubner, 1935, pp. 282-283; Joseph de finanCe, Connaissance de l’être, p. 466, afirma: 
«Aristóteles distingue igualmente, ainda que lhe falte uma terminologia adequada, os relativos 
dotados de uma certa realidade absoluta, mas conotando a relação (que os escolásticos chama-
rão: relativa secundum dici) e os relativos cujo ser é todo ad aliquid e que são, por consequência, 
relação pura (relativa secundum esse). São estes os relativos no sentido próprio.»
809 Cf. Françoise GauJoulle-zaSlawSky, «Les relatifs dans les Catégories», pp. 174.181
810 Cf. Jules vuilleMin, De la logique à la théologie, p. 63.75.123; Adélio Melo, Categorias e 
Objectos, p. 142 (cf. pp. 140 e ss; 179-180, passim).
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à realidade, sem a fatiar. O pensamento da relação requer de si mesmo um 
pensar relacional. Nessa tangência, a relação diria antes o universo de uma 
presença que escapou às lógicas representativas, fossem elas conceptuais, 
fossem já simbólicas. Michel Serres diz isto mesmo, de um modo inultrapas-
sável, no seu texto Para celebrar a partilha:

«Os ocidentais pretendem: isto simboliza o fogo, o céu ou a terra, aquilo 
significa o vento ou as forças de reprodução. Para significar ou simbolizar, 
é preciso um transporte ou uma tradução, como a passagem da flor à alma 
ou da pedra à nuvem, é preciso portanto que, primeiramente, haja flores ou 
vento, quero dizer, lilases separados das bagas de lódão. Aparentamos não ver 
que o símbolo supõe um divórcio entre o mesmo e o outro e que só podemos 
fazer sinais de uma margem à margem oposta, através de um fosso ou por 
cima dele. Aqui [no parque Katsura, no Japão] nada simboliza nada, nada 
tem sentido ou faz sinal, uma vez que os objectos, como os conceitos, imergem 
no universal do cambiante, e como nenhuma coisa se relaciona com qualquer 
outra, separado delas, perco os meus meios habituais de pensar.»811

Deixemos, contudo, este inciso crítico das lógicas representativas da re-
lação e voltemos à questão de se há, ou não, em Aristóteles uma doutrina da 
relação como tal, independente da dos relativos. Esta questão não deixa de 
ser importante. Mas, para lá da querela dos especialistas no pensamento de 
Aristóteles, das lições que a história do texto disponibiliza, num ou noutro 
sentido, não restam muitas dúvidas sobre o aspecto essencial que nos ocupa: 
sempre que se pronuncia sobre a natureza do ou das ,  
o seu entendimento vai no sentido de uma contraposição com a , quer 
a sua concepção se oriente para uma relacionabilidade genérica, quer a en-
tenda ao modo de relação quase-topológica de objectos concretos. E assim, 
de um ou de outro modo, com mais esta ou aquela inflexão hermenêutica, foi 
este o sentido que acabou por constituir uma herança, no tocante ao valor da 
relação, para os comentadores e os historiadores da filosofia, não obstante 

811 Michel Serres, Pour célébrer l’échange, Kyoto, Villa Kujoyama, s.d., p. 10 (conferência pro-
ferida no dia 5 de Novembro de 1992, por ocasião da inauguração da Villa Kujoyama, em 
Kyoto). Se seguirmos M. Serres, talvez devamos dizer que a lógica aristotélica só pode atirar 
a relação para o domínio do quase não-ser. Esta ‘lógica média’ e esta ‘ontologia material’ 
de ‘objectos’ grosseiros hipostasiam certas escalas da quotidiana realidade, substancializam 
certas totalidades ‘písticas’, onde a relação definha como subproduto abstracto das ‘coisas 
relativas’. Mas, se se descesse na escala, o que aparecia como totalidades e substâncias não se 
revelaria vibrátil e relacional? Contudo, sem os bordões das representações estabilizadoras, 
sem a lógica da identidade e seus princípios, o pensamento como que é aí tomado de vertigens. 
Significativamente, é a esta linguagem que os Capadócios e Agostinho recorrem, quando se 
querem referir às dificuldades de pensar a Trindade.
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os dilemas a que conduz. De facto, «a filosofia aristotélica não deixa de pro-
vocar um grave dilema, com inevitáveis consequências no tema da relação: 
se se insiste na substância primeira, não se vê lugar e razão para a categoria 
da relação; se se fixa na substância segunda, como a sua gnosiologia parece 
exigir, a relação, nesse caso, subsistirá apenas a nível lógico, para não dizer 
gramatical.»812 Num caso ou noutro, parece não haver espaço para uma di-
ferença ontológica relacional.

Nesta linha, a Metafísica dá toda a razão à leitura social ou ‘nobiliárquica’ 
de S. Breton e àquela tradição de desvalorização, quando afirma: «de entre 
todas as categorias, a relação ( é a que tem menos natureza () 
ou substância (); é mesmo posterior à qualidade () e à quantida-
de (). É uma afecção da quantidade, não a sua matéria (...). Nada, de 
facto, é grande ou pequeno, ou relativo em geral, que não seja qualquer outra 
coisa, a saber, aquilo que é muito ou pouco, ou grande ou pequeno, ou de 
qualquer modo relativo.»813  Noutra passagem, a Metafísica chama a estas re-
lações «» / «afecções e acidentes»814. Não restam, pois, 
dúvidas sobre o lugar menor que a relação ocupa na metafísica aristotélica, 
por contraposição à preeminência da substância. De tal modo que alguns, 
v.g., Kant, alargando a comparação ao resto dos predicamentos, consideram 
que o princípio de dedução que vincula a categoria de substância com o resto 
dos predicamentos não passa praticamente de uma improvisação rapsódica 
paronímica815. Esta acusação tem sido rebatida por vários autores. Enfim,  
a questão de se a dedução das categorias é empírico-linguística ou decorre de 
um princípio transcendental não nos interessa directamente, porque num caso 
ou noutro o que nos importa é o valor ontológico que Aristóteles atribui a uma 
delas em particular, i.e., a relação. E, desse ponto de vista, não há grandes 
hesitações: a categoria da , por relação às , mantém sempre 
os seus cabedais e prerrogativas, determinando um processo de declinação 
ou de hierarquização, no qual a relação aparece como um quase não-ser. Ora,  

812 Joaquim Cerqueira GonçalveS, «Filosofia e Relação», p. 189. E, de facto, Aristóteles 
afirma que «os universais não existem» («», Metafísica, 
, 1071 a, 19-20), afirmação cujo sentido exige cuidada hermenêutica.
813 N, 1088 a 22-29: «[]

» 
814 N, 1088 a 17: « 
(...)» / «Pois estas coisas são antes afecções e acidentes do que sujeitos dos números (...).»
815 Para utilizar a distinção básica das Categorias 1, 1-15 (sinonímia, paronímia e homonímia), 
reforçada na Metafísica, , 4, 1030 a-b, que regula toda a organização categorial. «Paronímia» 
de , «transformar uma palavra», e , «formação de uma palavra tirada 
de outra com uma ligeira alteração». Quer dizer que as «categorias auxiliares» derivariam da  
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a ordenação das categorias constituiu um dos lugares mais importantes nos 
antigos comentários à obra de Aristóteles816, uma vez que os comentadores 
(salvo raras excepções) viam nessa ordenação não apenas uma questão 
pedagógica, mas antes uma graduação ontológica, uma classificação hierar-
quizante onde estava implícito um juízo quanto ao valor ontológico relativo 
de cada uma. É este o caso do Comentário de Simplício que, a partir de uma 
«ordem natural» das categorias, coloca a relação depois da qualidade, a qual, 
porque existe «num sujeito», diz mais da , apesar de ambas surgirem 
como acidentes. Os relativos, mormente na sua expressão topológica — como 
por exemplo: «estar à esquerda de» —, são expressões incompletas, já que 
exigem que algo seja discriminado e acrescentado para a relação se completar.  
«Em último recurso, o comentador [Simplício] recorre ao testemunho do 
próprio Aristóteles, que tinha comparado o que é relativo a um rebento 
() do ser. Ora, se o relativo é uma espécie de ramo adjacente que 
cresce ao lado da árvore principal (a das coisas que são pensadas em si mes-
mas), como poderia ele, o relativo, não vir depois da qualificação?»817

substância como se fossem declinações parónimas (i.e., casos: cf. Categorias 1, 14; porque não 
inclinações ou vénias?) de um termo-base, permitindo pela analogia escapar quer à univocidade 
tautológica (sinonímia) quer à equivocidade (homonímia); cf. Paul Gilbert, La patience d’être. 
Métaphysique, pp. 75-89. Foi Kant (Kritik der reinen Vernunft, A81 / B106, in Immanuel Kant Werke 
in sechs Bänden [Herausgegeben von Wilhelm Weischedel]. Band II., p. 119) quem chamou 
«rapsódica» («rhapsodidistich») à tábua categorial aristotélica, porque lhe parecia não deduzida 
sistematicamente de um princípio (no caso, da faculdade de julgar), mas antes composta de 
improviso, pela experiência da língua. Podemos dizer: «costurada» de forma livre a partir de 
um refrão, lembrando talvez os métodos de composição e recitação dos rapsodos (, cos-
turar). E ainda nos Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten 
können, in Immanuel Kant Werke in sechs Bänden [Herausgegeben von Wilhelm Weischedel]. 
Band III. Schriften zur Metaphysik und Logik, Darmstadt, Wissenschaflitche Buchgesellschaft, 
1998, § 39, A 121, p. 194: «Das Wesentilche aber in diesem System der Kategorien, dardurch 
es sich von jener alter Rhapsodie, die ohne alles Prinzip fortging, (…).»
816 Françoise GauJoulle-zaSlawSky, «Les relatifs dans les Catégories», pp. 168 e ss. V.g., p. 
170, refere que Andronico de Rodes remetia o  para o último lugar.
817 Françoise cauJolle-zaSlawSky, «Les relatifs...», p. 169. Ética Nicomaqueia, 1096 a 19-
23: «  

.» / «Bonum autem dicitur et in eo quod quid, et in quali, et in ad 
aliquid. Quod autem secundum se ipsum et substantia, priora natura eo quod ad aliquid. 
Propagini enim hoc assimilatur, et accidenti entis.» / «Mas o Bem diz-se igualmente daquilo 
que é, da qualidade e da relação; mas o que é absoluto ou substância é, por natureza, anterior 
à relação, a qual parece ser uma espécie de rebento ou acidente do ser.» Plotino, Enéades, VI, 
ii, 16, também se refere ao  como «uma espécie de ramificação de ser» (). 
Adiante, em Eunómio de Cízico, vamos encontrar um termo sinónimo de , que é 
 (rebento ou produto), formalmente aplicada ao Filho por relação à primeira, única e 
verdadeira substância, que seria o Deus não-gerado.



Substância e relação: a posição aristotél ica • 311

Voltemos, contudo, ao texto: «Ad aliquid vero minime praedicamentorum omnium 
natura quaedam aut substantia est», reza a tradução latina818. Poderia sustentar- 
-se que esta afirmação pretende ser apenas um juízo de facto, não envolvendo 
qualquer pronunciamento quanto ao valor ontológico da relação. Se tal poderia 
ser defensável no âmbito de uma interpretação estritamente lógico-atributiva819 
ou, concedendo muito, como solução ‘nominalista’ para um  ‘substância 
segunda’ (o próprio Aristóteles admite que isso é válido para algumas820, como 
se viu), tal já não é sustentável no domínio das , nem de certas 
821, nem menos ainda numa interpretação ontológica do «ser 
que se diz de muitos modos» — «»822. Nesta leitu-
ra, um entendimento ontológico da cópula verbal «é» poderia constituir o tal 

818 N, 1088 a 22: «De todos os predicamentos, a relação é a que tem menos natureza ou subs-
tância (...).» Para a tradução latina da Metafísica seguimos a edição trilingue (grego, latim, 
espanhol) de Valentín GarCia yebra, Madrid, Gredos, 1990. Para outras referências latinas 
do opus aristotélico consultou-se o Aristoteles Latinus (em CD-ROM), edição conjunta da Union 
Académique Internationale, do Aristoteles Latinus Centre Institute of Philosophy, KU, Leuven, e 
do Centre Traditio Litterarum Occidentalium (CTLO), Brepols Publishers, [Turnhout], 2003.
819 Nos termos da interpretação escolástica: secundum dici por diferenciação de secundum esse 
(cf. Categorias, 7, 8 a 25 e ss; para o aprofundamento da distinção é clássico o Tractatus de 
Signis, l. 0, cap. IV, de João de São Tomás; cf. trad. port., introd. e notas de Anabela Gradim 
Alves: Tratado dos Signos, Lisboa, IN-CM, 2001, pp. 93-99). Também para o casal Kneale 
(William kneale & Martha kneale, The Development of Logic, The Clarendon Press, Oxford, 
1962, p. 23; [O Desenvolvimento da Lógica, trad. port. de M. S. Lourenço; Lisboa, FCG, 1980, 
p. 25] as categorias são uma «classificação de tipos de predicados», tomando assim partido 
pela interpretação lógico-linguística. Reconhecem, porém, que Aristóteles também as enten-
de taxonomicamente enquanto classificação de seres. A lista das categorias, por outro lado, 
apresenta algumas variações, razão por que alguns as vêem como deduzidas empiricamente da 
experiência falante (parece confirmar isso o exemplo dos correlativos, onde, afirma Aristóteles 
— Categorias, 7, 7 a 5. b 12-13 — «por vezes, é preciso criar um nome especial» para designar 
uma correlação). Pierre aubenque, «Préface», in Concepts et Catégories..., p. XII, rejeita esta 
tese: «As categorias têm esta singularidade: ser conceitos que não são tirados da experiência, 
mas lhe impõem um quadro a priori, pelo qual ela chega a um grau mínimo de organização e 
inteligibilidade.» Cf. a apresentação sintética do problema em Fernando Gil, Mediações, pp. 
258 e ss; Carver T. yu, Being and Relation, p. 93, considera que a «classificação de todos os 
entes de ordem natural corresponde à classificação dos vários entes na estrutura da linguagem. 
Aristóteles combina o princípio lógico, que identifica uma entidade na estrutura da linguagem, 
com o princípio metafísico, que identifica uma entidade na ordem da natureza.» Quanto ao rol 
completo do quadro predicamental, encontra-se em Categorias 4, 1 b 25; Tópicos I, 9, 103 b 21-
23. Nos Analíticos Posteriores, 83 b, 15-17 e na Física V, 225 b, 6-8, apenas lista oito categorias, 
deixando de lado a posição () e a possessão (). Na Metafísica K, 1068 a, 8-9, só 
aparecem sete: às duas anteriormente omitidas acresce a omissão do tempo ().
820 Cf. Categorias, 7, 8 a 14-16.25
821 Cf. Categorias, 7, 8 a 23.
822 Cf. Metafísica, , 2003 b 5; , 1019 a 5;  1028 a 10-15.
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vínculo ante-categorial a que já se aludiu. Todavia, o ser em Aristóteles não é 
entendido como meta-categoria de subsunção, i.e., não é visto pelos intérpretes 
como constituindo uma trans-categoria ou um género supremo823. Deste modo 
e relativamente ao «», as categorias responderiam 
logicamente apenas como figuras de toda a predicação possível (existencial, es-
sencial e acidental), elementos irredutíveis do juízo ou ordenadores linguísticos 
da experiência. E apesar de esta posição, pondo a tónica na linguagem, parecer 
refrear uma leitura ontológica das categorias, acaba ainda assim por reforçar 
os privilégios da substância primeira, como também sustenta Jules Vuillemin: 
«A preeminência do juízo de predicação na lógica de Aristóteles é apenas (...) a 
expressão do privilégio concedido à substância e, particularmente, à substância 
primeira nas Categorias.»824

Mas, para os intérpretes, o problema reside justamente aqui, numa oscila-
ção entre uma solução mais realista ou mais nominalista dos modos como o ser 
se diz, portanto, também das categorias. Com efeito, por que não admitir que as 
categorias apenas são, afinal, conceitos gerais, quais organizadores linguísticos 
da percepção e da compreensão, estreitamente ligados «às particularidades 
semânticas ou sintácticas de um determinado sistema linguístico»825, cuja 
universalidade real, por conseguinte, deverá ser seriamente questionada? Não 
deveríamos admitir ou suspeitar que, afinal, em Aristóteles o modelo retórico 
pervaga todos os domínios do saber, ainda que na retórica da substância se 
tenha de certo modo subtilizado?826 Como muitos se interrogam, pelo menos 
desde a suspeita que Nietzsche fez pesar sobre a gramática827, as estruturas 

823 Em De libero arbitrio II, 3, 7, um Agostinho ainda próximo do neoplatonismo, no âmbito de 
uma reflexão sobre a tríade «esse-vivere-intellegere», parece entender o «ser» como género supremo 
(se bem que, para Plotino, o ser não seja um género supremo; cf. Enéades, VI, i-iii, «Acerca dos 
géneros supremos de ser»); cf. Paul Gilbert, La patience d’être. Métaphysique, p. 169. 
824 De la logique à la théologie..., p. 112.
825 Pierre aubenque, «Préface», in Concepts et Catégories..., p. VII.
826 Adélio Melo, Categorias e Objectos, p. 147, admite que «toda a representação categorial» seja 
«uma repetição ôntica especular. Descobre-se ou recita-se o ser das coisas e os seus variadíssimos 
como-ser (...)». Esta observação é sumamente sugestiva: porque não entender tautologicamente 
o discurso das categorias como uma espécie de recitação ou salmodia da mesma substância, algo 
como um antecipado Tratado dos Nomes Divinos (i.e., da Substância), onde todos sempre dizem, 
mas jamais esgotam, o Nome por excelência?
827  Friedrich nietzSChe, Götzen-Aämmerung, in Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, Band 
6, p. 78: «Die “Vernunft” in der Sprache: oh was für eine alte betrügerische Weibsperson! Ich 
fürchte, wir werden Gott nicht los, weil wir noch na die Grammatik glauben...» / «A “razão” 
na linguagem: oh, que velha horrível e hipócrita! Temo que não possamos desembaraçar-nos 
de Deus porque ainda acreditamos na gramática...». [Le crépuscule des idoles, (textes et variants 
établis par Giorgio Colli et Mazzino Montinari, traduit de l’allemand d’après les manuscrits 
originaux de l’auteur par Jean-Claude Hémery), in Oeuvres Complètes de Friedrich Nietzsche, VIII 
vol., Gallimard, Paris, 1974, p. 78].
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categoriais e o pensar analítico que lhes corresponde não dependem tão-só 
de uma idiossincrasia da gramática grega, no âmbito mais geral das línguas 
indo-europeias?828

Sabemos, através de Simplício, que a possibilidade (não nestes termos 
anacrónicos que utilizamos) de as categorias serem totalmente adstritas à 
língua já ocorrera aos antigos comentadores — as categorias seriam apenas 
«sons com significado». Mas Simplício rejeita com veemência a «solução 
gramatical», não afirmando, contudo, explicitamente que, ao invés, as catego-
rias são ordens de ser, uma vez que por elas os seres seriam inteleccionados, 
orientando-se antes para uma espécie de «solução semântica», no sentido da 
interpretação de Porfírio: as categorias são «os sons simples que significam 
os estados de coisas, considerados enquanto significantes, e não enquanto 
são simplesmente da ordem do dizer.»829 Só no séc. XIX, com Trendelen-
burg830, e depois no séc. XX, com Émile Benveniste, a solução gramatical 
foi acolhida abertamente e sem reservas, consistindo em «ver em cada uma 
das categorias a transposição de uma relação gramatical determinada: a 
categoria da substância reflectiria a forma verbal do substantivo, as de 
quantidade e de qualidade diversas formas do adjectivo, a relação reen-
viaria para a forma do comparativo, a acção para a voz activa, a paixão 

828 Cf. Adélio Melo, Categorias e Objectos, p. 151, onde aponta para tal possibilidade, invocando 
nesse sentido os estudos de Jean-Louis Gardies e de Benjamim Lee Whorf. Mas teríamos de 
ir também a línguas não indo-europeias como, mais judiciosamente, refere George Steiner, 
After Babel..., pp. 77 e ss [Depois de Babel..., pp. 103 e ss, passim]. Fernando Gil, «Como pensa 
a língua?», in Análise 12 (1989), pp. 179-199, procurou fazer uma interessante aplicação ao 
português.
829 SiMplíCio, In Aristotelis Categorias Commentarium, éd. C. Kalbfleisch, Berlim, 1907, p. 10, 
1. 22-23, apud Pierre aubenque, «Préface», in Concepts et Catégories..., p. VIII. E acrescenta 
Pierre Aubenque: «As categorias são, pois, o ponto de encontro da coisa na sua manifestação 
e da palavra na sua intenção significante. Não existe categoria nem para uma palavra não 
intencional (aqui chamada de lexis), nem para uma coisa apenas “existente”. A categoria ex-
clui os dois pólos da existência bruta (aqui chamada hypostasis) e do dizer puro (lexis): ela é 
de uma ou de outra forma o lugar em que o ente se abre a ser-dito e o próprio dizer sai de si 
mesmo para “significar” o ente. Sublinhemos de passagem que uma interpretação intencional 
da significação permite utilizar facilmente, numa óptica que é historicamente a dos estóicos, 
a terceira interpretação mencionada por Simplício: os nomes apenas se tornam significantes 
na medida em que são animados por um acto do espírito, um “pensamento” (ennoia, noema), 
o único que pode fundar um querer-dizer.»
830 Cf. Friedrich Adolf trendelenburG, Elementa logices aristoteleae, Berlim, 18929, pp. 56 e ss 
(non vidi), apud Jules vuilleMin, De la logique à la théologie, pp. 75-76.
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para a voz passiva, ter reenviaria para o perfeito dos verbos, etc.»831. De 
acordo com esta interpretação, «o , que se apresenta sozinho, 
apenas exprimiria “a propriedade fundamental dos adjectivos gregos, isto 
é, fornecer um comparativo.”»832 

Redargúi com pertinência Jules Vuillemin, mostrando o mal fundado 
destas acusações ou sugestões: «Do facto de uma filosofia pedir empresta-
dos, às oposições de uma língua, os conceitos e as oposições reconhecidos 
fundamentais para o pensamento (...) é ilegítimo concluir que a tábua das 
categorias de pensamento reflecte as categorias da língua. Para poder ir até 
aí, seria preciso ter mostrado que o quadro das categorias de pensamento 
tomadas de empréstimo à língua é também o quadro completo destas categorias 
no que respeita à língua. Caso contrário, haveria aí uma selecção e se o filó-
sofo escolheu as categorias linguísticas, é porque a sua escolha não foi ditada 
unicamente pela consideração da língua.»833 Do mesmo modo, comentando 
a conclusão prudente de Trendelenburg — «a forma gramatical orienta, 
mas não decide» —, afirma Pierre Aubenque que esta reserva é «capital, 
porque significa que, se a linguagem parece proibir ao pensamento pensar 
o que ele não pode exprimir (o que põe o difícil problema da possibilidade 
de um pensamento trans-categorial, que estaria de qualquer forma para lá 
da linguagem), ela é suficientemente rica (...) para deixar à análise filosófica 

831 Pierre aubenque, «Préface», in Concepts et Catégories..., p. XII, conclui que «uma tal consta-
tação, se se verificasse, seria (...) desastrosa para a doutrina das categorias», já que lhe cortaria 
cerce o , i.e., o escopo da obra: a universalidade. Mas até o próprio F. 
Trendelenburg acabou por reconhecer que, ultimamente, «a forma gramatical orienta, mas 
não decide nada». Pierre Aubenque remete ainda para a «descoberta» desta solução, «feita» 
por Émile benveniSte, cem anos mais tarde, em «Catégories de pensée et catégories de lan-
gage», in Problèmes de linguistique générale, Paris, 1966, pp. 63-74 (artigo original: in Les Études 
philosophiques 4 [1958/oct.-déc.], pp. 419-429). V.g.: «Cada uma delas [das categorias] — diz 
Benveniste — é dada por uma designação e é seguida do seu equivalente:  (“substância”), 
substantivo; ,  (“em que número, qual”), adjectivos derivados de pronomes, do tipo 
lat. quantus e qualis;  (“relativamente a quê”), adjectivo comparativo;  (“onde”),  
(“quando”), advérbios de lugar e tempo;  (“estar disposto”), meio;  (“estar em 
estado”), perfeito;  (“fazer”), activo;  (“sofrer”), passivo.» Cf. Jules vuilleMin, 
De la logique à la théologie..., pp. 75-76 e ss; Adélio Melo, Categorias e Objectos, pp. 149-150, onde 
introduz ainda a tese de J. Derrida a este propósito: o ser seria em Aristóteles «a categoria das 
categorias» que permite finalmente a «osmose de todas as categorias». Mas o sentido aristotélico 
do ser () não inviabiliza esta solução, como já se disse?
832 Jules vuilleMin, De la logique à la théologie..., p. 76, citando É. benveniSte, «Catégories de 
pensée et catégories de langage», in Les Études philosophiques 4 [1958/oct.-déc.], p. 425.
833 Jules vuilleMin, De la logique à la théologie..., pp. 76-77.
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(...) decidir o que veicula de fundamental e essencial, i.e., de determinante 
para a nossa compreensão do mundo.»834

Seja como for, para lá ou independentemente da tese linguística — com 
efeito, no âmbito do seu projecto teórico-bélico contra o platonismo835, o Esta-
girita investiga por avanços e recuos, mas termina a investigação do , 
no capítulo 7 de Categorias, afirmando que «nenhuma das substâncias entra nos 
relativos»836 —, o facto de Aristóteles fragilizar a relação frente à substância, 
remetendo-a para um quase não-ser, introduziu nela uma debilidade que, se a 
menorizou ontologicamente, lhe permitiu ser integrada na teologia trinitária, 
sem o risco de uma quaternitas em Deus e, mais recentemente, escapar às 
críticas de Heidegger à metafísica ontoteológica ocidental837. E, deste modo, 
acaba por recuperar relevância no pensamento ontológico contemporâneo.

De acordo com Pierre Aubenque, a questão geral da relação, ou melhor, 
da relacionabilidade em geral, antes de se focar no âmbito categorial, deveria 
encarar-se no horizonte mais amplo de discussão das respostas às aporias 
do pensamento eleático que, v.g., os pluralistas, os atomistas, os sofistas, os 
cínicos, os megáricos, os discípulos do heraclitiano , como Crátilo, 
etc., haviam desenvolvido à exaustão (v.g., «como é que se pode falar sobre o 
que não é?»; «O homem é a medida de todas as coisas», afirmava Protágoras) 
configurando um movimento que tendia a dissolver o em si. «Enquanto Platão, 
para resolver estas últimas dificuldades, tinha oposto a alteridade ao ser e, 
deste modo, fizera dela um não-ser, Aristóteles, consciente das contradições da 
solução platónica e da sua incapacidade para dar conta do discurso atributivo, 
restitui a alteridade ao próprio ser como um dos seus sentidos (a relação), ao 
mesmo tempo que reconhece uma tal alteridade na linguagem sobre o ser, 

834 Pierre aubenque, «Préface» a Concepts et Catégories..., p. XIII. Françoise GauJoulle-zaSla-
wSky, «Les relatifs dans les Catégories», pp.179-180, nota que, por vezes, a categoria da relação 
parece assumir essa trans-categorialidade por via de uma presença transversal nas outras 
categorias: «cada uma delas está em comunicação mais ou menos surda com os relativos.»
835 A expressão é de Adélio Melo, Categorias e Objectos, pp. 135.137 e ss, passim, e, se traduz 
bem não só a polémica entre Aristóteles e Platão, é de igual modo um diagnóstico quanto ao 
modo — bélico, identitário, policiador e domesticador da diferença — como a categoria da 
substância foi utilizada no pensamento ocidental.
836 Categorias, 7, 8 b 23-24: «(...) �
» Avanços e recuos: quanto à convertibilidade das relações, por exemplo, considera 
nas Categorias que a relação «cognoscente/cognoscível» é convertível, mas na Metafísica, sem 
dar razões, defende o contrário (cf. Constantine CavarnoS, The Classical Theory of Relations, 
p. 46).
837 Numa história onde se critica o que é por ter sido erigido em princípio de coerção do pensar e 
do agir, o que não é, ou melhor, o que só é para e a partir de ressurgia como horizonte libertador. De 
novo a passagem da Metafísica, , 1076a: «Que haja apenas um!» / «»
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sob a forma de uma pluralidade de significações.»838 Distinguir para relacionar 
poderia ser assim o mote que Aristóteles encontrou para escapar quer ao risco 
de deriva indeterminada de significações do ser — como as escolas pluralis-
tas, sofísticas, etc., patenteavam —, quer à unicidade e, por conseguinte, à 
equivocidade que a própria ideia parmenideana de «ser» gerava.

Mas, não obstante a diferenciação da totalidade e a descompactação da ex-
periência que uma visão categorial comporta, não se pode daí inferir que Aris-
tóteles valorize mais a relação enquanto tal do que o pensamento parmenidea-
no. Com efeito, a doutrina que outorga prioridade à substância frente à relação 
encontra uma das suas expressões mais acabadas justamente no âmbito da 
teologia aristotélica, expressa no livro  da Metafísica839, em termos que recor-
dam o Poema de Parménides, na oposição entre  (o ser840) e  
(as aparências). O divino é aqui apresentado como «substância eterna, imó-
vel e separada» das coisas sensíveis841. Princípio de si mesmo e não depen-
dendo de nada, «impassível e inalterável» («»)842,  
puro pensamento de si próprio, é, por isso, a «substância mais nobre» 
(«»). É certo que, diferentemente de Parménides, consi-
dera que a esfera do divino é pensamento e vida, o que parece aproximá-lo 
de uma concepção mais relacional do divino. Deus «tem vida, pois o acto de 
pensamento é vida, e é acto. E o acto a partir de si é a vida mais excelente e 
eterna. Portanto, Deus é um vivente eterno e excelentíssimo.»843 É, todavia, 

838 Pierre aubenque, Le problème de l’être..., p. 163. Claro que o debate com sofistas, cínicos, 
megáricos, etc., não acontece todo na mesma frente, mas até em frentes opostas: cf. Adélio 
Melo, Categorias e Objectos, pp. 138 e ss; v.g., p. 139: «(...) contra a ontologia aberta dos sofistas, 
e contra a ontologia fechada dos megáricos, Aristóteles terá de distinguir, “no plano do Ser”, entre 
substância e acidentes, e no “plano da linguagem”, entre predicações essenciais e predicações 
acidentais.» (Adélio Melo remete para o estudo de Jean larGeaut, Enquête sur le nominalisme, 
Lovaina / Paris, Nauwelaerts, 1971, pp. 58 e ss).
839 Mas não só. De facto, os textos fundamentais para a compreensão da concepção aristo-
télica do divino são o livro  da Metafísica e os livros VII e VIII da Física. Consultou-se a 
este propósito, com muito proveito, o quinto estudo de Jules vuilleMin, De la logique à la 
théologie, pp. 164-232, que no geral confirma a nossa leitura, isto é (pp. 169.207), «a priorida-
de da substância em relação às outras categorias»; (p. 172) «é a categoria da substância que 
comanda as outras». 
840 Segundo alguns especialistas, a expressão seria uma contracção intencional de 
 e .
841 Metafísica, , 1071 b, 4-5: «...» (1072 a, 25-26); 
1073 a, 4: «...»
842 Metafísica, , 1073 a, 11.
843 Metafísica, , 1072 a, 26-30. V.g., «(...)  (...).» 
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uma estranha vida, mais parecida com uma «celeste Eternulidade»844. Com 
efeito, à ideia de um divino com Vida corresponde normalmente um dinamis-
mo ad extra, uma saída de si — criação, emanação, aliança, encarnação, ou 
qualquer outra exuberância. Nesse sentido, a afirmação de um divino vivente 
eterno, que não comporta qualquer intencionalidade relacional, nem em si nem 
fora de si, é uma contradição vital, pois afirma uma vida estéril e ensimesmada, 
um eterno círculo de autocontemplação e de auto-reflexão, estranha a tudo 
o que é outro de si. Este Deus não estabelece relações, porque se basta a si 
mesmo. Não pode sequer pensar a diferença — quanto mais pô-la, criá-la, 
querê-la ou amá-la! —, pois, se pensasse algo diferente de si, tenderia para 
o pior, isto é, para outro de si mesmo. Qualquer forma de relação o fragilizaria, 
pelo que este  (espírito diviníssimo) só se pode pensar a si 
mesmo, numa espécie de espelhismo eterno. 

Eis a célebre fórmula aristotélica que, se consagra a sua suprema excelên-
cia, consagra também de um modo definitivo a sua natureza separada: «(...) e 
o seu pensamento é pensamento do pensamento» / «(...) �
»845. Sem dúvida, Aristóteles não nega um certo tipo de «mo-
vimento» de si a si adentro do divino, justamente na circularidade especulativa 
da intelecção que se tem a si mesma por objecto, nem exclui, antes afirma, uma 
relação que atesta a indigência e a penúria no pólo oposto, expressando-se 
numa erótica: enquanto desejável e inteligível, o  «move por atracção»846 

844 A curiosa expressão é de Jules laforGue, Les complaintes. Préludes autobiographiques, 
apud François varillon, La souffrance de Dieu, p. 61 [cf. Les complaintes, Paris, Flammarion, 
1997].
845 Metafísica, , 1074 b, 34-35. Deste modo, o problema da relação culminaria no problema mais 
amplo da articulação entre Física e Metafísica, por via da causa final. Considerar este divino 
como causa final (Motor Imóvel, Acto Puro, substância imaterial e eterna) permite constituir 
uma física capaz de dar conta dos fenómenos numa escala média e qualitativa. Martin heide-
GGer, Phänomenologische Interpretationen zu Aristóteles, p. 42 [Interpretaciones fenomenológicas sobre 
Aristóteles, pp. 75-76]: «(...) a ideia de divino que Aristóteles maneja não surge da explicação 
de um objecto a que se acede por meio de uma experiência religiosa fundamental. Pelo con-
trário, o  expressa o carácter ontológico supremo que resulta da radicalização ontológica 
da ideia de ser-em-movimento. O  é porque apenas um inteligir deste 
género — considerado no seu carácter ontológico, quer dizer, na sua actividade — satisfaz 
de forma mais pura a ideia de ser movido como tal. Este ente deve ser inteligência pura, isto é, estar 
livre de toda a relação emocional como o seu domínio de intelecção. O “divino” não pode ser 
ciumento, não porque seja a bondade e o amor absolutos, mas porque no seu ser, enquanto 
pura actividade, não pode odiar nem amar.»
846 Joaquim Cerqueira GonçalveS, «Filosofia e Relação», p. 190: «Não obstante algumas 
sugestões em sentido oposto, a Divindade grega não é livre e generosa, mas antes causa final 
e ponto de unificação de tudo o que existe, aliás sem razão positiva. Deus não se comunica 
generosamente, mas apenas atrai, de modo a não perder a sua estéril unidade.» Diferenciando 
justamente estas duas concepções opostas de amor, afirma Agostinho, em De Catechizandis  
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— «»847: como o amado move o amante. Outro movi-
mento, qualquer réstia de relação () que não aquela eterna coincidência 
especulativa, introduziria no divino grego uma abominável defecção. Porque 
é o mais belo, contempla-se a si mesmo e assim atrai tudo o mais, inauguran-
do uma ordem mimética848. A este «resto» fica sempre a consolação de poder 
«imitar» a divina perfeição e, assim, paliar a insanável separação que a teíssima 
transcendência impõe.

Deste modo, em virtude da imobilidade e da impassibilidade, prisioneiro 
da sua transcendência, nele não há diferenciação: é um divino tautológico. 
Fastidiosa perfeição! Não deixa de ser sintomática de toda uma ambiência de 
pensamento ansioso de unidade, com expressões, aliás, noutros domínios da 
realidade, a citação com que termina o livro  da Metafísica: «O governo de 
muitos não é boa coisa. Que haja apenas um soberano!»849

rudibus, 4, 7, que «Enim gratior amor est, ubi non aestuat indigentiae siccitate, sed ubertate 
beneficentiae profluit. Ille namque amor ex miseria est, iste ex misericordia.» / «Na verdade, 
tanto mais grato é o amor quanto menos se perturba com a secura da indigência e mais abun-
dantemente dimana da benevolência: aquele brota da miséria, este da misericórdia.»
847 Metafísica, , 1072 b, 4.
848 Christian duquoC, Dieu différent: essai sur la symbolique trinitaire, p. 123: «O Deus assim des-
crito com entusiasmo, e que marcou tão profundamente o pensamento ocidental, é um Deus 
virado para si mesmo; o excesso da sua felicidade atrai a si todos os seres, mas Ele não se volta 
para nenhum. O Deus designado pela “simbólica trinitária” segue um diferente movimento: 
se atrai para a sua comunhão e não para a contemplação de nós mesmos, imagem na nossa 
condição frágil da sua vida e da sua felicidade, é porque sai de si e vem à criatura. “Veio ao 
seu próprio bem”, [«in propria venit»] escreve João (1, 11).» A expressão «ordem mimética» 
é de Thierry Delooz.
849 1076 a, 3-4 (Ilíada, II, v. 204): «» / «Non bonum 
pluralitas principatuum. Unus ergo princeps.» Segundo algumas interpretações, é a situação política 
e social da Atenas do séc. IV a.C., no rescaldo das fracturas do séc. V a.C., que se rebate aqui 
no plano metafísico e teológico. Assim, com este mote homérico, Aristóteles estaria tão-só a 
fazer o elogio e a legitimar a política de Alexandre Magno.



2. A experiência cristã da relação

A experiência cristã, antes de se constituir em fides quae, i.e., num corpo 
de proposições racionalmente formuladas e apresentadas a um conjunto de 
fiéis para serem acreditadas (Credo), com todos os recontros doutrinais que 
este processo gerou, começou por ser um modo de vida agápico e relacional. 
Na existência encarnada, e não em qualquer teoria justificativa, estar-em-
relação era a atitude natural e o modo de vida do cristão, porque ele próprio, 
à semelhança do estilo de vida de Jesus, só se compreendia em relação850. 
Neste sentido, a existência cristã começa por ser uma ligação real, ontológica, 
com a pessoa de Jesus Cristo, o Senhor / : com a sua vida, os seus 
ensinamentos e sinais, com a sua morte e a experiência da ressurreição851, 
na fé de que nele se revelara o mistério de Deus. «Sem mim, nada podeis 
fazer», dissera Cristo852. Tal fé na comparticipação numa vida nova em Cristo 
constitui o ponto de partida da experiência cristã nascente. Mas a fé cristã 
primitiva não é tão-só, ou sobretudo, um apelo emotivo, um grito: «surrexit 
sicut dixit», «vidimus Dominum», «Dominus est»853, expressando-se ab origine 

850 Cf. Werner JaeGer, Early Christianity and Greek Paideia, Cambridge / Massachussets,  
Harvard University Press, 1961 [Das frühe Christentum und die griechische Bildung, (deutsch 
von Walther Eltester), Berlin/New York, De Gruyter, 1963; Cristianismo primitivo e paideia 
grega, (trad. port. de T. L. Pérez; revisão da trad. de A. Morão), Lisboa, Edições 70, 1991]. 
Estudámos também este aspecto, de uma perspectiva mais cultural e menos ontológica, nos 
artigos «Cultura clássica e Cristianismo nascente. Continuidade ou ruptura», Communio 6 
(1998), pp. 496-510, e «O Cristianismo face à Cultura Clássica», in 2000 Anos que mudaram o 
Mundo, Lisboa, Edição Agência Ecclesia, 1999, pp. 37-39. Cf. ainda o texto de Mário San-
tiago de Carvalho, «Filosofia Bárbara. Considerações sobre a Patrística», in Itinerarium 153 
(1995), pp. 345-368.
851 Cf. Cf. Eberhard JünGel, Dios como misterio del mundo, pp. 438-469: «Jesus crucificado 
como vestigium trinitatis»; J. Galot, «Le Dieu trinitaire et la Passion du Christ», in Nouvelle 
Revue Théologique 104 (1982/1), pp. 70-87; Eduardo Malvido, «Tambiém Jesús Resucitado es 
el primer y el mejor Relevador de la Trinidad», in Revista Augustiniana vol. 33, n.º 100 (1992), 
pp. 495-519.
852 Jo 15, 5. Daí a afirmação de Joseph ratzinGer, Einführung in das Christentum: vorlesungen 
über das Apostolische Glaubensbekenntnis, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1977, p. 
128: «So wird christliche Existenz mit Christus unter die Kategorie der Beziehung gestellt.» 
/ «A existência cristã com Cristo centra-se na categoria da “relação”.» [Foi chrétienne hier et 
aujourd’hui, trad. fra. de E. Ginder et P. Schouver), Tours, Maison Mame, 1969, p. 118]
853 Lc 28, 6; Jo 20, 25; 21, 7; cf. Henry duMÉry, La foi n’est pas un cri suivi de Foi et institution, 
Paris, Seuil, 1959, pp. 9-173; v.g., p. 71.73: «O primado da tradição poderia sugerir a alguns 
leitores que a fé é apenas um grito, uma vez que é anúncio e proclamação. Mas isto é apenas 
uma aparência. (...) O Evangelho, mesmo anunciado oralmente antes de ter sido fixado por  
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como uma realidade positivamente diferenciada854. Assim, e à medida que 
a experiência cristã se afirmava, procurava também autocompreender-se e 
formular-se num espaço incoativo de identificação frente ao judaísmo e ao 
paganismo e, outrossim, encontrar a expressão indispensável ao anúncio do 
Evangelho855. Nesse sentido, a comunidade cristã primitiva, no rescaldo da 
experiência pós-pascal e na sequência do Pentecostes, foi compreendendo que 
o cerne da vida íntima de Jesus mergulhava numa relação de comunhão com 
o Pai —  — e o Espírito, isto é, numa imemorial manifestação 
de Vida856. O próprio Jesus amiúde se referira a esta relação misteriosa, de 
modo especial no Evangelho de João, e qualquer tentativa séria de compre-
ender a experiência cristã da relação não pode iludir esse aspecto857: a palavra,  

escrito, nunca foi um grito indistinto, um acto de fé arbitrário e gratuito.» id., Philosophie de 
la religion. Essai sur la signification du christianisme, II., pp. 3-21; p. 107: «(...) a fé é aquilo que 
não permite nenhuma lassidão na interrogação.» cf. Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, pp. 
259 e ss; Georges van riet, Philosophie et religion, Lovaina / Paris, Presses Universitaires de 
Louvain / Éditions Béatrice-Nauwelaerts, 1970, pp. 273-294. Como é evidente, a tese de H. 
duMÉry visa directamente o «kerigmatismo» bultmanniano.
854 Christian duquoC, Dieu différent: essai sur la symbolique trinitaire, p. 87: «O “kerigma” não 
recobre todas as possibilidades de expressão da doutrina: é um género literário particular, 
cujo conteúdo é limitado pelo contexto da fé judaica. Existem outras expressões condensadas 
de doutrina. Chamo-as “formulários da fé”. Estes formulários são variados, em razão da sua 
diversidade de origem: o baptismo, as orações litúrgicas, as doxologias, a catequese, a polémica 
contra os pagãos ou os judeus, a pregação.» Daqui também que o esquema de complexificação 
do fenómeno religioso de M. Eliade, genérico e excessivamente linear — liturgia, rito, fé, 
doutrina — deva ser repensado quando aplicado ao cristianismo nascente.
855 Cf. Rm 10, 14.
856 Wolfhart pannenberG, Systematische Theologie, p. 286: «Im Munde Jesu ist die Bezeichnung 
Gottes als “Vater” zum Eigennamen geworden.» / «Na boca de Jesus, a designação de Deus 
como “pai” converte-se em nome próprio.» [Teologia Sistemática, p. 285] Cf. Eberhard JünGel, 
Dios como misterio del mundo, pp. 447 e ss. Agostinho, De Trinitate, I, i, 3: «(...) incommutabilis 
est vita filli sicut patris.» / «(...) incomutável é a vida do Filho, assim como a do Pai.»
857 Christian duquoC, Dieu différent: essai sur la symbolique trinitaire, p. 143.145: «O Deus de 
Jesus (...) não é conforme a uma ideologia unitária. A simbólica que emerge da prática de 
Jesus apresenta-o como integrando diferenças; a unidade deste Deus não é o esquecimento 
ou a abolição destas diferenças; ao invés, são estas a condição daquelas. Consequentemente, 
a actividade criadora de Deus simbolizada pelo Sopro, Espírito, suscita diferenças. Prossegue 
uma obra de disseminação mais do que um projecto de identidade. (...) A simbólica trinitária 
significa para nós Deus em “aberto”.» Thierry delooz, Pour une ontologie de la relation. L’être 
et la relation, vol. I, pp. 276.277: «(...) o Deus-Trindade, que é Relação, é o abismo de um sur-
preendente encontro entre Deus e o homem (...). O logos divino manifesta-se como Caminho 
aberto, não impasse (...). A Trindade é abertura infinita.» Notemos apenas, de passagem, que 
a ideia de diálogo em aberto, que Dídimo o Cego aplica à Trindade na obra De Spiritu Sancto, 
153-158, é essencial na hermenêutica contemporânea (v.g., em Gadamer), bem como a de 
entretien infini na recente filosofia da linguagem.
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a acção, a vida e toda a pessoa de Jesus estão suspensas dessa relação com o 
Pai. «(...) o Filho dirige-se ao Pai chamando-o “Tu”; isto não é uma encenação 
para o homem, um baile de máscaras na cena da história da humanidade, 
mas a expressão de uma realidade.»858 Atente-se no breve, mas significativo, 
ramalhete de perícopes: «O Pai, que me enviou, dá testemunho de mim» (Jo 
8, 16-19.28-29); «Saí de Deus e dele venho» (Jo 8, 42); «Que eles sejam um, 
como nós somos um» (Jo 10, 15)859; «O meu pai, que me deu tudo, é maior 
do que todos (...). Eu e o Pai somos um» (Jo 10, 29-30)860, «Quem me vê, vê 
aquele que me enviou» (Jo 12, 45), «(...) eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro 
Paráclito, para que convosco permaneça sempre o Espírito da verdade» (Jo 
14, 16-17)861; «o Pai é maior do que eu» (Jo 14, 28)862; «saí do Pai e vim ao 
mundo; de novo deixo o mundo e vou para o Pai» (Jo 16, 28). À luz destas 
passagens do Evangelho de João dificilmente se pode sustentar a opinião, 
que fez escola entre a teologia liberal do séc. XIX, de que a confissão trini-
tária não bebe na experiência cristã primitiva, não teria raízes evangélicas 
e neotestamentárias, mas seria uma deformação helenística do Evangelho e 

858 Joseph ratzinGer, Einführung in das Christentum, p. 113: «Wenn Gott als Sohn auftritt, der 
zum Vater Du sagt, ist es kein für den Menschen aufgeführtes Theater, kein Maskenball auf 
der Bünhe der Menschlichen Geschichte, sondern Ausdruck von Wirklichkeit.» [Foi chrétienne 
hier et aujourd’hui, p. 103]
859 Agostinho, em De Trinitate, IV, ix, 12, interpreta a unidade impetrada para os discípulos 
como concórdia de vontades, «fogo unificante do amor»: «(...) sed etiam per eandem in eandem 
beatitudinem conspirantem concordissimam uoluntatem in unum spiritum quodam modo cari-
tatis igne conflatam. Ad hoc enim ualet quod ait: “ut sint unum sicut et nos unum sumus” (...).» 
/ «(...) mas [sejam um] ainda na identidade de uma vontade que conspira em perfeito acordo 
para a mesma felicidade, de certo modo fundida no fogo da caridade de um só espírito. É este 
o sentido do que foi dito: “que eles sejam um como nós somos um”.» Só uma grande torção 
hermenêutica pode levar alguns a comparar esta prece de Jesus (Jo 17, 22) com o voto do 
autor da Ilíada, citado por Aristóteles: «Que haja apenas um!».
860 Este último versículo de João é considerado o fundamento bíblico da noção de pericorese 
() trinitária. A noção foi cunhada por Gregório de Nazianzo, em 
âmbito cristológico, para designar a relação entre as naturezas humana e divina de Cristo, 
e só mais tarde João Damasceno a aplica à teologia trinitária. A expressão circumincessio 
surge pela primeira vez, no séc. XII, pela pena do tradutor de João Damasceno, Burgúndio 
de Pisa. Um século depois, Boaventura tradu-la por circumsessio (donde circuminsessio, com 
sentido mais estático: in-habitação) e Tomás de Aquino por circumincessio (com sentido mais 
activo: compenetração).
861 Em Jo 14, 26, o Paráclito é nomeado «Espírito Santo»: «o` de. para,klhtoj( to. pneu/ma to. 
a[gion o] pe,myei o` path.r evn tw/| ovno,mati, mou (...).» / «O Paráclito, o Espírito Santo que o que 
Pai enviará em meu nome (...).» (cf. também Jo 16, 7.13)
862 Ver-se-á adiante que Ário e Eunómio invocam constantemente este texto em favor da sua 
tese, i.e., da desigualdade de substância entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo.
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um produto tardio de um séc. IV ‘contaminado’ de filosofia grega863. Pode 
mesmo afirmar-se, ao invés, que «paradoxalmente, o Concílio de Niceia, 
cuja pesada responsabilidade foi introduzir na confissão de fé as palavras da 
filosofia grega, de facto “des-helenizou” a mensagem cristã. Os termos gregos 
foram utilizados para exprimir um sentido que jamais ocorrera a esta filosofia. 
A inculturação no domínio da linguagem é definitivamente uma vitória da 
mensagem recebida (...) sobre os a priori da razão humana.»864 As categorias 
são gregas, mas o conteúdo é totalmente novo865. «Vinho novo em odres ve-
lhos», poderia dizer-se, os quais, em vez de se romperem, foram alargados 
e regenerados com o novo conteúdo. Deste modo, «os esquemas trinitários, 
tornados confissões de fé, revelaram-se o meio mais adequado de transmitir 
o advento de Cristo (...). A “simbólica trinitária” não se deve, portanto, nem 
a uma influência estranha nem a uma vontade de defender a fé em Cristo. 

863 Boris bobrinSkoy, «Expérience vécue et doctrines trinitaires en Orient et en Occident», 
in Monothéisme et Trinité, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1991, p. 49; p. 45: «É 
preciso dizer que o dogma trinitário não é o produto de uma elaboração tardia dos Padres e 
dos concílios, mas constitui o alfa e o ómega da revelação evangélica em si própria. O conteú-
do da revelação neotestamentária é essencialmente trinitário. Frequentemente, ainda hoje 
encontramos a ideia de que a cristologia constitui o dado neotestamentário de base e que o 
dogma trinitário foi promulgado durante os séculos ulteriores, culminando no grande século 
trinitário, o séc. IV, e só então a Igreja teria tomado consciência dele. Isto é perigoso e é preciso 
sublinhar as raízes evangélicas da doutrina trinitária.» Fernand GuiMet, Existence et eternité, 
Paris, Aubier Montaigne, 1973, p. 74: «Longe de aparecer como uma construção arbitrária, 
uma extrapolação indevida, como produto tardio de um conceptualismo imaginário, totalmente 
estranho à fé apostólica, a fé no mistério da Trindade afigura-se ao contrário como a única 
capaz de dar conta do próprio movimento da fé apostólica (…)». Cf. ainda neste sentido Walter 
kaSPer, Le Dieu des chrétiens, pp. 352-363, opondo-se directamente à tese de Oscar Cullmann, 
segundo o qual a fé neotestamentária seria exclusivamente cristológica.
864 Bernard SeSboüÉ, Dieu peut-il avoir un fils?, p. 231.
865 Martin heideGGer, Phänomenologische Interpretationen zu Aristóteles, p. 42 [Interpretaciones 
fenomenológicas sobre Aristóteles, p. 76], afirmara, em sentido totalmente oposto, que o  
aristotélico, i.e., a «inteligência das inteligências», determinou como pressuposto ontológico 
«o ser divino no sentido especificamente cristão (actus purus) e a vida intradivina (Trindade), 
ao mesmo tempo que a relação ontológica de Deus com o homem e o sentido ontológico do 
mesmo homem. A teologia cristã, a “especulação” filosófica que se encontra sob sua influência, 
bem como a antropologia que a acompanha em contextos deste tipo, expressam-se em catego-
rias emprestadas e alheias ao seu próprio âmbito ontológico.» Este texto merece ser criticado, não 
só pela apressada identificação do «Deus cristão» com o «actus purus» (manifesta a tal visão 
que apenas atenta na «via real» da história do ser e em alguns «pensadores oficiais»), mas 
também pela associação totalmente espúria entre a vida/movimento próprios da aristotélica 
«inteligência das inteligências» e a pericorese trinitária da confissão cristã. Para o carácter 
«alheio e emprestado» das categorias, além do que já se disse, basta a anterior observação de 
Bernard Sesboüé.
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Realça, em fórmulas lapidares, o que constitui a estrutura da Revelação: o Pai 
revelando-se na humanidade de Jesus e concedendo-nos o dom messiânico 
do Espírito. (...) A “simbólica trinitária” (...) tem por critério de interpretação 
a acção de Jesus.»866 Sublinhe-se bem este aspecto: aquelas perícopes, do 
ponto de vista da autocompreensão da experiência cristã primitiva, mostram 
Jesus não como um mero intermediário cuja acção se limitaria a apontar para 
Deus, mas como a manifestação e a comunicação do próprio Deus867: Palavra 
de Deus, como afirma o Prólogo do mesmo Evangelho. Para João e para a 
sua comunidade, portanto, existe uma relação íntima, fenomenológica, entre 
Deus e Jesus868. Deus revela-se (e esconde-se) em Jesus; este é o revelador 
por excelência: «Quem me vê, vê o Pai» (Jo 14, 9)». Quer dizer: tudo nele é 
revelação, expressão e comunicação de Deus, precisamente porque «ninguém 
jamais viu a Deus» (Jo 1, 18); «Deus habita numa luz inacessível» (2 Tm 
6, 16), mas «o Filho único que permanece no seio do Pai é que o revelou» 
(Jo 1, 18). Como acima se viu, a fenomenologia da Vida de Michel Henry 
faz desta relação patética originária, cerne da revelação cristã, a essência 
fenomenológica de toda a revelação, reconduzida assim à automanifestação 
imemorial do ser, no seio da Vida divina que se frui a si mesma. E os textos 

866 Christian duquoC, Dieu différent: essai sur la symbolique trinitaire, pp. 93.94.
867 Gisbert GreShake, An den drei-einen Gott glauben, p. 16: «Assim considerada, a fé no Deus trino 
não se fundamenta numas quantas passagens do Novo Testamento, nem é fruto da reflexão 
e da especulação, mas representa a experiência neotestamentária básica. (...) A Trindade não 
é originalmente uma fórmula de fé, nem um dogma, nem uma doutrina ou ideologia, mas um 
acontecimento [ein Ereignis] que se narra, uma experiência de que se dá testemunho.»
868 ireneu de lião, Aduersus Haereses, IV, 6, 6 (SC 100, 448-450): «Et per ipsum Verbum 
visibilem et palpabilem factum Pater ostendebatur; etiamsi non omnes similiter credebant ei, 
sed omnes viderunt in Filio Patrem: invisibile etenim Filii Pater, visibile autem Patris Filius.» 
/ «O Pai manifestou-se pelo Verbo tornado visível e palpável. E se nem todos acreditaram nele 
do mesmo modo, no Filho todos viram o Pai. A realidade invisível que se via no Filho era o 
Pai, e a realidade visível na qual se via o Pai era o Filho.» Cf. Henry duMÉry, Philosophie de 
la religion. Essai sur la signification du christianisme, II., pp. 102, n. 5-103.104. V.g.: «A equação 
entre o Verbo encarnado e o Verbo trinitário segue logicamente (...) toda a iniciativa que 
assume Jesus como revelador do Pai. Trata-se, para o filósofo da religião, não de procurar 
romper o vínculo entre os dois Verbos, como queria fazer Brunschvicg, mas de estudar porque 
é que a consciência religiosa tem necessidade de passar por objectos reveladores para visar o 
próprio Deus.» id., La foi n’est pas un cri suivi de Foi et institution, p. 213 («Révélation et visée 
intentionelle»): «(...) a intencionalidade da fé reúne duas perspectivas, a perspectiva per e a 
perspectiva in. O crente passa pelo mediador para visar Deus: per Christum. Ao mesmo tempo, 
apercebe-se e adora Deus na pessoa de Jesus: in Christo. Por outras palavras, parece apoiar-
-se numa mediação para ir além dela. Mas, na realidade, descobre que o além dela já está na 
mediação. Na cristologia, tudo isto é completamente claro: o fiel compreende que Deus e o 
seu mediador são apenas um.»
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bíblicos são para ele, neste particular, um contínuo estímulo à reflexão e à 
inteligência que a si se experiencia na mesma vida, e nunca um bloco granítico 
contra o qual o pensamento bate e salta, fazendo ricochete.

Acresce que aquela autofruição não é estéril ou tautológica — o que 
supõe, de facto, para os cristãos, uma alteração decisiva na concepção da 
realidade divina e também uma diversa apreciação dos seres, assim nomeados 
criaturas. Antes de mais, relativamente a Deus, fica claro que Ele está longe 
de ser encarado como substância suprema, separada, encerrada em si em 
autocontemplação eterna. Apesar de Aristóteles, como se viu, se referir tam-
bém ao divino como «Vida excelente e eterna», a experiência cristã, quando 
afirma que Deus é Vida, refere-se a um poder e a um acto de manifestação 
de ser — «(...) Verbo da Vida, porque a Vida se manifestou e nós vimo-la 
(...).»869 —, ideia naturalmente ausente no Estagirita, i.e., a de um dinamismo 
amoroso e voluntário de geração, de relação e de manifestação ad intra e ad 
extra: «nele era a Vida e a Vida era a luz dos homens» e «(...) quem tem o 
Filho tem a Vida; quem não tem o Filho não tem a Vida.»870 Assim, a relação 
e o diálogo íntimos entre o Pai e o seu Unigénito871, confirmada não só pelo 
esquema messiânico do Espírito que repousa em Cristo — «O Espírito de 
Deus está sobre mim (...)» (Lc 4, 16) — mas também pelo dom d’Aquele que 

869 1 Jo 1, 1-2: «(...) ai` cei/rej h`mw/n evyhla,fhsan peri. tou/ lo,gou th/j zwh/j — kai. h` zwh. 
evfanerw,qh( kai. e`wra,kamen kai. marturou/men kai. avpagge,llomen u`mi/n th.n zwh.n th.n aivw,nion 
h[tij h=n pro.j to.n pate,ra kai. evfanerw,qh h`mi/n.» / «(...) as nossas mãos palparam o Verbo da 
vida — porque a vida se manifestou e nós vimo-la e testemunhamos e anunciamo-vos a vida 
eterna que estava junto do Pai e se nos manifestou.»
870 Jo 1, 4: «evn auvtw/| zwh. h=n( kai. h` zwh. h=n to. fw/j tw/n avnqrw,pwn.» / «Nele estava a vida e a 
vida era a luz dos homens») 1 Jo 5, 12: «(...) zwh.n aivw,nion e;dwken h`mi/n o` qeo,j( kai. au[th h` zwh. 
evn tw/| ui`w/| auvtou/Å» / «(...) Deus deu-nos a vida eterna, e esta vida é o seu próprio Filho.»
871  Monogenh/j também significa «único», «predilecto». Joseph ratzinGer, Einführung in das 
Christentum: p. 126: «Mit der Einsicht, daß Gott substantial gesehen Einer ist, daß es aber in 
ihm das Phänomen des Dialogischen, der Unterschiedenheit und Bezogenheit des Gespräschs 
gibt, erhielt für das christliche Denken die Kategorie der Relatio eine völlig neue Bedeutunf. 
Für Aristoteles stand sie unter den “Akzidentien” den zufälligen Zuständlichkeinten des Seins, 
die  sich von der Substanz als der allein tragenden Form des Wirklichen abheben. (...) Num 
wird klar, daß neben der Substanz der Dialog, die Relatio, als eine gleichermaßen ursprüngli-
che Form des Seins steht.» / «Esta descoberta de um Deus que é único na sua substância, mas 
no qual existe um fenómeno de diálogo, de conversação, com o que ela implica de distinção 
e de relação, conferiu à categoria de relação um significado absolutamente novo no pensa-
mento cristão. Para Aristóteles, tal categoria fazia parte dos “acidentes”, das determinações 
secundárias e fortuitas do ser, distinta da substância, única forma subsistente do real. (...) É 
agora claro que, ao lado da substância, o diálogo e a relação representam uma forma de ser 
igualmente original.» [Foi chrétienne hier et aujourd’hui, p. 116]
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foi prometido872 — o «Espírito que o Pai enviará em meu nome» (Jo 14, 26); 
«Recebei o Espírito Santo» (Jo 20, 22) —, repercute-se na ordem narrativa 
(i.e., na «economia»), na progressividade da manifestação trinitária, ordem 
que a recitação doxológica e as confissões de fé sempre manterão873. Jesus 
«afasta-se», quer dizer, «volta ao Pai», abrindo, pela promessa do Espírito 
que há-de vir, o espaço de uma distância relacional, na qual ganha sentido 
a liberdade da acção humana e o horizonte de diferenciação positiva que a 
mesma comporta: «O Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor aí há liber-
dade» / «Dominus autem spiritus est ubi autem spiritus domini ibi libertas» (2 Cor 
3, 17). De igual modo, o longo ‘discurso de despedida’, no Evangelho de São 
João (capítulos 13-17), não só testemunha a relação íntima e coordenada 
entre Pai, Filho e Espírito, como alarga a relação aos próprios discípulos, 
colocando a experiência cristã sob o signo da unidade/diferença que os 
constitui: «Como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti, que eles estejam em nós, 
para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste 
para que sejam um, como nós somos um: eu neles e tu em mim (...).»874 Por 
conseguinte, a fé que a experiência cristã inaugura é uma fé trinitária, num 
Deus que se revela com diferenciações íntimas, que não é uma mónada fe-
chada, compacta e solitária875, e que, nas diferenciações, mantém a unidade 

872 Cf. Jo 1, 18; 15, 26; Lc 24, 49; At 2, 33. Os dois «esquemas» convergem na leitura de 
Agostinho: De Trinitate, XV, xxvi, 46: Jesus como homem, forma servi, recebe o Espírito; 
como Deus, forma Dei, infunde-O. Jean daniÉlou, La Trinité et le mystère de l’existence, p. 63: 
«Podemos dizer que o movimento da Trindade é um movimento, primeiro, de comunicação 
no Filho e, em seguida, de recolhimento no Espírito, e que o próprio ritmo da vida trinitária 
é constituído simultaneamente por este duplo movimento de dom e de retorno. Este retorno 
exprime como esta vida se basta plenamente e se realiza em si mesma (...).»
873 Cf. Pierre Maraval, «Catéchèses baptismales (et mistagogiques) de Cyrille de Jérusalem et 
le témoignage d’Égérie», in Connaissance des Pères de l’Église 91 (2003/sept.), p. 32; Paul beau-
ChaMp, «Chemins bibliques de la révélation trinitaire», in Monothéisme et Trinité, Bruxeles, 
Facultés universitaires Saint-Louis, 1991, pp. 15 e ss. Note-se que este autor relê a Trindade 
a partir da chamada «teologia narrativa». Nesta linha, com Gadamer e Ricoeur, ganhou rele-
vância o que se pode chamar uma «hermenêutica da recitação», na qual se recolhe o sentido 
confessado de uma tradição, rasgando assim um espaço de diferença e de proximidade (v.g., 
a recitação é um lugar por excelência de reconhecimento da diferença e da fusão dos horizontes, 
na medida em que atenua a distância por comparticipação).
874 Jo 15, 15: «Já não vos chamo servos, mas amigos»; Jo 17, 11.21-23; Jo 14, 20.23: «Nesse 
dia compreendereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. (...) meu Pai o amará, 
viremos a ele e faremos nele morada.». 
875 De Trinitate, VII, i, 1: «(...) consequens est ut nec deus singulus (...).» / «(...) segue-se que 
não é mais um Deus sozinho (...).» Afirma Joseph ratzinGer, citado por Thierry delooz, 
Pour une ontologie de la relation. L’être et la relation, vol. I, p. 286: «O Novo Testamento não fala 
de Deus em si, mas de Deus em relação com.» 
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nas relações; é um Deus Vivo, quer dizer, onde a diferença e a unidade se não 
opõem, mas comparticipam. «As diferenças significam uma maneira própria 
de cada “figura” existir no único Deus. As diferenças são a sua vida, a sua 
vida é “comunhão”.»876 Aquilo que para uma filosofia da substância excelsa e 
do Absoluto surgia como desprovido de dignidade — a relação —, eis que se 
torna agora, de facto e menos em tese, para um pensar trinitário, criacionista 
e encarnacional, naquilo que mais importa877. 

Por outro lado, é na rememoração vital das palavras e acções de Jesus, 
na auscultação da sua experiência filial, que, na confissão eclesial, na tra-
dição orante, na prática litúrgica e doxológica878, vai ganhando corpo uma 
«simbólica» e uma ontologia trinitárias879. Estas exprimem a convicção da 

876 Christian duquoC, Dieu différent: essai sur la symbolique trinitaire, p. 120.
877 Christian duquoC, Dieu différent: essai sur la symbolique trinitaire, p. 121: «A “simbólica” trini-
tária enquanto pensamento do Absoluto abre para um outro juízo acerca da nossa existência 
e do mundo. Para uma filosofia clássica do “teísmo”, a diferença é depreciativa. De facto, é 
pensada como limite, como sinal de uma falta. (...) Por consequência, o Absoluto situa-se no 
termo de um percurso que afasta toda a diferença: a lógica do Absoluto é a da identidade, 
condição de expressão da sua perfeição. Por isso, a perfeição é descrita como “suficiência em 
si mesmo”, i.e., como não-necessidade do outro para a sua própria realização. Deus seria esta 
suficiência, seria a identidade consigo mesmo, pura contemplação de si, e tal contemplação 
enchê-lo-ia de satisfação. Este pensamento sobre Deus justificou, por vezes, ideologicamente 
comportamentos depreciativos de toda a diferença... (...). Deus, tal como é significado pela 
“simbólica trinitária”, não pode fazer o papel de suporte de uma ideologia da identidade ou 
da unidade, se respeitarmos a lógica implicada na trindade das suas figuras.»
878 «Doxologia» refere-se a uma oração de acção de graças ou uma oração de glória a Deus, 
por exemplo, na saudação epistolar a uma comunidade. Cf., v.g., 2 Cor 13, 14 (13): «A graça 
de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão (communicatio) do Espírito Santo 
esteja com todos vós. Ámen.» A expressão mais comum é o «Glória ao Pai, ao Filho e ao Es-
pírito Santo», chamado por Walter kaSPer, Le Dieu des chrétiens, p. 337.439, o «Sitz im Leben» 
da confissão trinitária, a «gramática da doxologia», porque aí os cristãos são introduzidos na 
glória eterna e recíproca entre o Pai e o Filho e o Espírito (Jo 17, 5). Cf. Boris bobrinSkoy, 
«Expérience vécue et doctrines trinitaires en Orient et en Occident», p. 49, a propósito dessa 
dimensão doxológica, vivida, de louvor e de adoração. O autor sublinha «o primado doxológi-
co», afirmando que «toda a teologia é doxologia»; caso contrário é «teologia morta». Cf. Jean 
anSaldi, «Approche doxologique de la Trinité de Dieu: dialogue avec Jean-Luc Marion», 
in Études théologiques et religieuses, 62e année (1987/1), pp. 81-95; Catherine PickSTock, After 
Writing. On the Liturgical Consummation of Philosophy, Oxford / Malden, Blackwell Publishers, 
1998; e Catherine Mowry laCuGna, em God for Us. The Trinity and Christian Life, Harper San 
Francisco (A Divison of Harper Collins Publishers), Nova York, 1991, pp. 342 e ss, sublinha a 
«doxology as a way of life».
879 «Símbolo» aqui, à luz do que atrás se disse, não é algo oposto a «realidade», nem tem ainda o 
sentido técnico do formulário antignóstico da regula fidei vel veritatis que culminará no Symbolum 
(Credo). Significa antes uma dimensão realizante de sentido, na qual Deus é reconhecido; os  
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comunidade cristã sobre a Vida de Deus. «A manifestação trinitária de Deus 
estava tão profundamente enraizada na mentalidade cristã da época apostólica 
que, sem exagero, se pode dizer que era uma categoria espontânea.»880 Como 
sublinham, aliás, alguns autores, entre os quais o próprio Santo Agostinho,  
a revelação trinitária adentro da experiência cristã não só pressupunha, como 
potenciava uma inteligência trinitária da mesma fé881. Esta expressa-se de 
modo peculiar na liturgia baptismal, onde assume um alcance radicalmente 
prático, uma transformação existencial882 com alcance ontológico, simbolizada 
precisamente pelo nome novo: o mesmo passa a ser outro. De acordo com o 
mandato de Jesus — Ide e baptizai...883 — o cristão torna-se tal imergindo na 
água «Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo», i.e., mergulhando simboli-
camente na própria communio vitae trinitária, comunhão que, quotidianamente, 
a cruz persignada inscreve no seu corpo cruciforme. O centro da experiência 
cristã baptismal é a confissão eficaz desta presença trinitária884. Por isso, se 
P. Hadot afirmou, a propósito da filosofia deste período tardo-imperial, que 
ela era sobretudo um modo de vida, um exercício espiritual, isto vale, mutatis 

símbolos, nesta perspectiva, exprimem implicações concretas de relação entre uma comuni-
dade e Deus. Cf. Christian duquoC, Dieu différent: essai sur la symbolique trinitaire, pp. 81 e ss; 
Oscar CullMann, Les premières confessions de foi chrétiennes, Paris, PUF, 1948. Emilio brito, 
«La différence phénoménologique du Mystère absolu...», pp. 359: «Na sua figura terrestre, o 
símbolo diz o Mistério que ultrapassa tudo o que é terrestre. O ente fala aqui do Supra-ente. 
No símbolo, o homem experimenta tanto a proximidade como o afastamento. Deus exprime-
se na sua aparição, isto é, no seu símbolo; e o homem, reencontrando o símbolo, experimenta 
o que (ou Aquele que) está, ao mesmo tempo, acima de todo o símbolo. É evidente que o 
símbolo, assim compreendido, não é um simples invólucro que se pode deitar fora à vontade. 
O Mistério não tem outro nome senão precisamente o de símbolo. Não podemos, graças a 
palavras mais apropriadas, colocar o Mistério, de qualquer forma, ao lado do símbolo. Trata- 
-se apenas de experimentar o símbolo precisamente como símbolo, quer dizer, como palavra 
borbulhante do Mistério numa figura terrestre.»
880 Christian duquoC, Dieu différent: essai sur la symbolique trinitaire, p. 89.
881 Cf. Gisbert GreShake, An den drei-einen Gott glauben, pp. 21-22. Comentando directamente 
excertos do De Trinitate de Agostinho, Matthias Albert SMalbruGGe, La nature trinitaire de 
l’intelligence de la foi, Amsterdão, Rodopi, 1988, aprofunda precisamente esta natureza trini-
tária da fé.
882 Boris bobrinSkoy, «Expérience vécue et doctrines trinitaires en Orient et en Occident», 
p. 59: «A teologia trinitária é em si mesma existencial (...).»
883 Mt 28, 19: «Euntes ergo docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris et Filii et 
Spiritus Sancti.» / «Ide e ensinai todos os povos baptizando-os em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo.» (cf. também 1 Cor 6, 11) 
884 Cf. Wolfhart pannenberG, Systematische Theologie, p. 292 [Teologia Sistemática, p. 290]; 
Walter kaSPer, Le Dieu des chrétiens, pp. 338.354 e ss.
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mutandis e a fortiori, para o cristão885: ser cristão é um modo de vida radical-
mente relacional. Se não se assumir este modo de vida agápico, nada se sabe 
de Deus — pelo contrário, confessando-o, é-se mentiroso886. Na mistagogia 
baptismal primitiva, mais do que adquirir um saber, uma ‘verdade’ objectiva 
sobre a Trindade, os catecúmenos eram convidados a viver trinitariamente, 
a exercitar-se neofitamente, a tornarem-se na nova vida trinitária887, em cujos 
mistérios iriam ser imersos. As catequeses, sobretudo as pós-baptismais, eram 
instruções espirituais cuja finalidade residia na transformação da vida em 
ordem à santificação e, finalmente, na incorporação na própria vida trinitária. 
Neste sentido, ser cristão é uma prática radical de unificação, de diferenciação 
e de universalização no âmbito de uma communio — a ecclesia: a comunidade 
dos reunidos em nome da comunidade trinitária888. Communio significa pre-
cisamente uma mediação entre identidade e diferença; distinção na unidade, 
realizando esta pela concertação da pluralidade que aquela comporta889: foi 

885 O sentido técnico de «exercício espiritual» é válido sobretudo para o que o autor chama 
de «cristianismo filosófico»; mas no sentido de «modo de vida em relação» podemos decerto 
alargá-lo à existência cristã como tal. Pierre hadot, «Exercices spirituels antiques et “phi-
losophie chrétienne”», pp. 60.63: «(...) o exercício espiritual cristão assume um sentido novo 
em virtude do carácter específico da espiritualidade cristã, inspirada ao mesmo tempo pela 
morte de Cristo e pela vida trinitária das Pessoas divinas. (...) Com estes exercícios espirituais 
introduziu-se assim, no cristianismo, um certo estilo de vida, uma certa atitude espiritual, uma 
certa tonalidade espiritual que aí originalmente se não encontrava. O facto é significativo: 
mostra que se o cristianismo podia ser assimilado a uma filosofia, é precisamente porque a 
filosofia em si mesma já era acima de tudo um modo de ser, um estilo de vida.» Evágrio o 
Pôntico, dirá mesmo (cf. , 3; ou Do monge Evágrio), num 
sentido que nos interessa sublinhar, que a «
 (...)» / o «Reino de Deus é o conhecimento da Santa Trindade (...)».
886 Cf. 1 Jo 2, 4.9-11.22; 4, 8.20.
887 Recorde-se o que acima se disse sobre o alcance ontológico dos símbolos lustrais e baptismais. 
No mesmo sentido, afirma Fernand GuiMet, Existence et éternité, p. 79: «Todas as teologias da 
Trindade, mesmo as mais audaciosas e as mais sábias, são catequeses baptismais.»
888 Para a dimensão trinitária da comunidade crente (ecclesia) cf. Bruno forte, La Chiesa, icona 
della Trinità: breve eclesiologia, Brescia, Queriniana, 1988; Gisbert GreShake, An den drei-einen 
Gott glauben, pp. 89 e ss.
889 João duque, «Texto, identidade e alteridade», pp. 379.380-381: «Essa relacionalidade [da 
universalidade e da particularidade] situa-se no cerne da identidade cristã. (...) Ser-cristão é, 
segundo essas linhas direccionais, ser-pelo-outro (archê transcendente), ser-para-o-outro (telos 
transcendente), ser-com-o-outro (saeculum transcendente). A alteridade é, como tal, a mais 
profunda marca da identidade cristã. Isso significa, basicamente e antes de tudo, a superação 
ontológica de toda a “ontologia da violência”, que apenas considera as diferenças como origem 
de conflito insuperável, porque apenas controlável pela violência, isto é, por novo conflito. 
A identidade cristã, considerada como diferença (...) constitui a superação da violência do 
conflito entre identidade e diferença, entre ipseidade e alteridade, entre texto e acção, entre  
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assim no Pentecostes, quando todos se entendiam na diversidade de línguas 
em que cada um se exprimia, assim é na teologia paulina dos carismas: «os 
dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo»890. Deste modo, a fé de que em 
Jesus se manifestara o mistério mais íntimo do próprio Deus determina uma 
atitude de vida radicalmente em relação891 — com Deus, em cuja vida rela-
cional-trinitária se vê imerso pelo baptismo, e igualmente com os outros, com 
o futuro, com a história, com a cultura e com todas as criaturas. A confissão 
trinitária diz-nos que fazemos parte de uma história radicalmente inacabada, 
e que é bom que assim seja892. «O espantoso desta revelação consiste nisto: 

indivíduo e sociedade, entre tradição e invenção, etc. — porque essa relação não-violenta é 
origem de ser, enquanto identidade. Essa superação instaura um excesso de sentido (...) que 
encontra o seu fundamento na referência ao Deus uni-trino, fundamento ontológico de toda a 
relação não-violenta das diferenças. Esse sentido primeiro e último, articulado pela narrativa 
cristã como Trindade, constitui, através dessa narrativa, garantia de uma identidade contínua 
(ipseidade) para o ser humano, enquanto identidade universal (católica).»
890 Cf. 1 Cor 12, 4 — 13, 13. Christian duquoC, Dieu différent: essai sur la symbolique trinitaire, 
p. 109: «O dom do Espírito não abole a pluralidade das línguas, cada um ouve o anúncio na 
sua própria língua. O Espírito é a fonte de comunhão, não a abolição das diferenças; ao invés, 
leva-as à sua máxima expressão. Por isso, não favorece uma ideologia da unidade, evacuando 
toda a diferença em favor da identidade. Se é verdade que já não há mais “nem judeu nem 
grego, nem escravo nem homem livre, nem homem nem mulher” (Gal 3, 28), não é certamente 
no sentido em que o Espírito criaria uma identidade cristã destruidora de todas as diferen-
ças, mas no sentido em que o Espírito institui a diferença como riqueza, e não como fonte de 
conflitos a evacuar por redução à identidade. Suscitando a diferença, o Espírito instaura a 
comunicação e aí mesmo dá forma à comunhão. O amor de que Ele é fonte não é fusão, não 
visa reduzir o desejo do outro ao seu próprio desejo, tal como recusa a identidade.» (cf. In 
Iohannis euangelium, 6, 10: «De multis linguis fit una; noli mirari, caritas hoc fecit.»).
891 Miguel Baptista pereira, «Comunicação e Mistério», pp. 164.166: «Esta dimensão relacio-
nal, que realmente se identifica com o ser pessoal do homem, nada tem a ver com a categoria da 
relação do quadro aristotélico, relegada para lugar ínfimo em virtude da sua ténue realidade, 
que ameaçava esfumar-se nas fronteiras do irreal. (...) Por influência da categoria bíblica de 
próximo e sobretudo da reflexão sobre a Trindade, a diferença e a relação elevaram a plurali-
dade ao mesmo nível da unidade, em contraste com a concepção antiga da multiplicidade como 
degradação da unidade e com a moral clássica centrada no ego e construída por uma lógica 
que ignorava a relação inscrita no núcleo da substância.» Cf. Mário Santiago de Carvalho, 
«Sobre a razão patética», p. 122.
892 Christoph theobald, «Pour une intelligence de la Trinité», p. 795: «Porquê crer em Deus 
“Trindade”? Muito simplesmente porque vivemos numa história que (...) permanece radi-
calmente inacabada para nós, indivíduos, para os povos e para toda humanidade, e que põe 
todos e cada um em vias de atravessar a infinita complexidade da vida, do medo e da violência 
que sobrevivem e se anicham no que permanece por essência fragmentário, para deste modo nos 
tornarmos por nós mesmos, por si mesmo o que Deus é em si mesmo: relação única com um outro, 
com muitos outros únicos. Crer em Deus significa então simultaneamente comprometer-se 
com as possibilidades últimas da humanidade, que desde sempre a trabalham, e com a figura  
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por mais misteriosa que seja, ela leva ao extremo a proximidade do Criador e 
da criatura. Por ela, com efeito, não é somente um objecto que se transmite: é 
comunicado o que, por natureza, é comunicação.»893 Se quiséssemos ir além 
da linguagem da comunicação e tirar um corolário em termos que, desde há 
algum tempo, não repugnam à filosofia, diríamos que esta atitude comporta 
uma visão do ser essencialmente como caritas e communio894.

Assim, e em continuidade, todas as intervenções de Deus na história, 
de modo eminente a Encarnação do Filho de Deus, são lidas à luz de uma 
generosidade ontológica que se inicia na vida íntima do próprio Deus895. No 

de Deus, “trinitário” porque único — em relação — com o seu Único, Jesus o Santo, que 
desaparece em proveito de uma multidão de únicos.» 
893 Paul beauChaMp, «Chemins bibliques de la révélation trinitaire», p. 22; cf. Thomas Merton, 
«Symbolism: Communication or Communion?», in Love and Living, Londres, Sheldon Press, 
1979, pp. 54-79. Jean-Luc Marion, Prolégomènes à la charité, Paris, La Différence, 1986, v.g., 
pp. 89-120: «L’intentionnalité de l’amour».
894 Jean daniÉlou, La Trinité et le mystère de l’existence, pp. 52-53: «Desembocamos aqui no 
próprio fundo que constitui a ontologia trinitária cristã. É um dos pontos onde o mistério 
da Trindade é mais iluminante das situações humanas. Ensina-nos que o próprio fundo da 
existência, o fundo do real, quer dizer, o que constitui a forma de tudo o resto, porque é dele 
a origem, é o amor no sentido da comunidade de pessoas. O fundo do ser é uma comunidade 
de pessoas. Alguns dizem que o fundo do ser é a matéria, que o fundo do ser é o espírito, que 
o fundo do ser é o uno. Todos erraram. O fundo do ser é comunhão. Esta é uma revelação 
prodigiosa.» Cf. a obra de John D. zizioulaS, Being as Communion. Studies in Personhood and 
Church, Londres, Darton/Longman & Todd, 1985, sobretudo os dois primeiros capítulos: 
«Personhood and Being», pp. 27-65; «Truth and Communion», pp. 67-122.
895 Joseph ratzinGer, Einführung in das Christentum: p. 129: «“Sohn” bedeutet für Johannes 
das Sein-vom-andern-ser; mit diesem Wort definiert er also das Sein dieses Menschen als ein 
Sein und gar nach beiden Seiten Vorbehaltsraum des Bloßen Ich kennt. Wenn so deutlich 
wird, daß das Sein Jesu als des Christus ein gänzlich offenes Sein ist, ein Sein “vonher” und 
“auf-zu”, das nirgendwo na sich selber festhält und nirgendwo nur auf sich selber steht, dan 
ist zugleich deutlich, daß dieses Sein reine Beziehung ist (nicht Substantialität) und als reine 
Beziehung reine einheit. Was damit drundlegend von Christus gesagt wird, wird, wie wir 
sahen, zugleich zur Auslegung der christlichen Existenz. Christsein heißt für Johannes: Sein 
wie der Sohn, Sohn werden, also nicht auf sich und nicht in sich stehen, sondern ganz geöffnet 
leben im “Vom-her” und “Auf-zu”» / «Para João, “filho” significa “ser-a-partir-de-outro”. Com 
esta palavra João define o ser deste homem como um ser vindo de outro, ordenado aos outros, 
como um ser totalmente aberto nas duas direcções e que não conhece um âmbito reservado 
ao “Mim”. Assim, se é claramente evidente que o ser de Jesus, enquanto Cristo, é um ser de 
todo aberto, um ser “vindo de” e “ordenado a”, que se não agarra a si mesmo, que se não apoia 
em si mesmo, então é igualmente evidente que este ser é pura relação (não substancialidade) 
e que, enquanto pura relação, é pura unidade. Fundamentalmente, o que aqui se afirma de 
Cristo torna-se igualmente a explicação da existência cristã. Ser cristão, para João, é ser como 
o Filho, tornar-se filho, portanto, não se apoiar em si mesmo, mas viver totalmente aberto nos 
dois sentidos: “vindo de”, “ordenado a”.» [Foi chrétienne hier et aujourd’hui, p. 119]
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Novo Testamento, São João enuncia este mistério de uma bondade original 
de uma forma inultrapassável: «Deus é amor» — «»896 
—, o que pode ser considerado, a todos os títulos, o cerne da revelação cristã 
sobre Deus. No âmbito desta meditação sobre o mistério amoroso de Deus, 
vai-se alargando a resposta à pergunta «Quem era Jesus?». Este começa 
a ser então confessado não só Filho de David, Filho do Homem, Messias 
Salvador, Senhor Ressuscitado (o`Ku,rioj hvge,rqh), mas Filho do Deus Vivo, 
Lo,gojEterno897, desde sempre junto do Pai, conforme a teologia do Prólogo 
de João: «VEn avrch/| h=n o` lo,goj( kai. o` lo,goj h=n pro.j to.n qeo,n( kai. qeo.j 
h=n o` lo,goj». O Verbo é aí identificado com a Palavra criadora do Génesis: 
«pa,nta diV auvtou/ evge,neto( kai. cwri.j auvtou/ evge,neto ouvde. e[n». E acrescenta a 
teologia joânica e paulina: ao chegar a plenitude do tempo — «to. plh,rwma 
tou/ cro,nou» — o Verbo fez-se carne e habitou entre nós: «Kai. o` lo,goj sa.rx 
evge,neto kai. evskh,nwsen evn h`mi/n.»898 Esta meditação sobre a relação entre um 
Deus com diferenciações íntimas, o universo criado e a história dos homens 
encontra-se igualmente presente na Carta aos Hebreus, em termos bastante 
elaborados. Com efeito, afirma o hagiógrafo: «nestes dias que são os últimos, 
[Deus] falou-nos por meio do Filho (...). É ele o resplendor da sua glória 
e manifestação do seu ser («o]j w% n avpau,gasma th/j do,xhj kai. carakth.r th/j 
up̀osta,sewj auvtou»); sustenta o universo com o poder da sua palavra («fe,rwn 
te ta. pa,nta tw/| r`h,mati th/j duna,mewj auvtou).»899 Em termos análogos se lhe 
refere também o autor da Carta aos Colossenses: «(...) ele é a imagem do Deus 
invisível («eivkw.n tou/ qeou/ tou/ avora,tou»), o primogénito de toda a criatura, 
porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e in-
visíveis. É anterior a todas as coisas e por ele tudo subsiste.»900 É, pois, em 

896 1 Jo 4, 8.16. Amor que constitui o âmago do «mandamento novo»: Jo 13, 34 e ss; 15, 12-13. 
Basil Studer, «Impulsions patristiques pour un renouvellement de la théologie trinitaire», p. 4: 
«Se os teólogos da Igreja antiga afirmam que Deus-Pai, confessado pelos cristãos no primeiro 
artigo da profissão de fé baptismal, é Começo, Fonte e Origem, é porque querem exprimir 
mais ou menos explicitamente que todo o amor tem nele a sua fonte. Apresentam-no como 
mysterium caritatis, como abismo infinitamente profundo da Bondade.»
897 Cf. Henry duMÉry, Philosophie de la religion. Essai sur la signification du christianisme, II., Cap. 
VI: «De la catégorie de Messie à celle de Logos», pp. 97-109.
898 Jo 1, 1-3.14; Gal 4, 4. Numa passagem muito significativa (Sermo LII, 21), Agostinho su-
blinha a dimensão trinitária da Encarnação: «Ita trinitas fecit carnem Christi» / «A Trindade 
criou a carne de Cristo», deixando, porém, bem claro que apenas o Filho encarnou (cf. De 
Trinitate, XV, xi, 20).
899 Hb 1, 3.
900 Cl 1, 15-17. Conjuntamente com Hb 1, 3, Jo 1, 3, e outros lugares do Antigo Testamento já 
aludidos, esta passagem da Carta aos Colossenses constitui o que se pode chamar uma ontologia  
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registo crístico e relacional que os cristãos e a teologia nascente relêem a 
possibilidade de Deus criar o tempo (teologia da Criação) e de nele intervir 
positivamente, conforme atesta todo o Antigo Testamento901. Tal reinterpre-
tação da aliança com os homens, das manifestações (teofanias), da inspiração 
dos profetas, etc., eleva a uma ontologia trinitária a ideia pré-cristã, judaica e 
não só902, dos poderes associados a Deus na criação (a Sabedoria, a Glória). 
Estes, pouco a pouco, foram-se personalizando, introduzindo em Deus uma 
dimensão de alteridade903 que só a Encarnação e a revelação trinitária do 
Novo Testamento integralmente manifestam. Deste modo, o monoteísmo 
trinitário, de acordo com o itinerário bíblico proposto por Paul Beauchamp, 
só se compreende à luz «da relação entre os dois Testamentos»904, retomando 

da relação, no que respeita à relação Criador-criatura, visto que a criação aparece em cada mo-
mento suspensa da Palavra de Deus: a criação é relação no Verbo. É nestes termos que Agostinho 
se lhe refere, v.g., nas Enarrationes in Psalmos, 121, 5. Marie-Anne vannier, «Saint Augustin et 
la Création», in Collectanea Augustininana. Mélanges Tarcicius Jan van Bavel, Institut Historique 
Augustinien, Paris, 1990, p. 356: «Para tornar o acto criador compreensível aos seus interlo-
cutores Agostinho retoma a analogia da palavra. Esta não só é o instrumento da criação, mas 
também o elemento mais espiritual no homem (...). Através desta analogia, Agostinho mostra 
que a criação é essencialmente relação.» Jean daniÉlou, La Trinité et le mystère de l’existence,  
p. 16: «Há uma relação ontológica, inicial, fundamental entre a Trindade e a criação.»
901 Goulven MadeC, «Le chant et le temps. Méditation avec Augustin...», pp. 111-121.
902 Por exemplo, Ecl 1; 24; Pr 3, 19: «Dominus sapientia fundavit terram stabilivit caelos pruden-
tia» / «O Senhor fundou a terra com a sabedoria e com a prudência firmou os céus.» Cf. Boris 
bobrinSkoy, «Expérience vécue et doctrines trinitaires en Orient et en Occident», pp. 50-51.52.
903 A tradição judaica sublinha ao extremo a diferença entre Deus e o não-Deus, i.e., entre o 
Criador e as criaturas, para evitar qualquer veleidade idolátrica. Assume, assim, a defesa dos 
«direitos de Deus», pois Iahweh é suficiente e a criação nada lhe acrescenta. Apesar disso, 
acaba por admitir junto de Deus uma «Glória» (Shekinah) que, enquanto Sabedoria criadora, 
introduz dinamismo no divino. A gnose cabalística, porém, vai muito mais longe: feminiza 
a Décima Sephirot, «Malkhut», sob nome de Shekinah, referindo-se inclusive a uma relação 
amorosa entre um Eterno Feminino e um Eterno Masculino, entre um «Eu» e um «Tu» divinos 
(cf. Gershom SCholeM, As grandes correntes da mística judaica, p. 243, passim). Assim, a descrição 
da relação de Deus consigo mesmo, na sua vida íntima, torna-se «trinitária» (Amante, Amada 
e Amor), o que só podia ser considerado blasfemo pelo monoteísmo judaico. Outros analo-
gam a teodramática divina ao Êxodo do povo e, neste caso, a Décima Sephirot (a Shekinah) 
é o arquétipo do Keneseth Israël, i.e., da Comunidade israelita que repete na sua Diáspora o 
drama metafísico de Deus. Esta posição surgiu igualmente, no pensamento islâmico, entre o 
sufismo e o shiísmo (cf. Henri Corbin, L’imagination créatrice dans le sufisme d’Ibn Arabi, Paris, 
Aubier, 1992). Alguns sugerem que tais ideias foram assumidas pelo cristianismo nas figuras 
de Maria, da Igreja Mãe e Esposa de Cristo ou na ideia heterodoxa, criticada por Agostinho, 
de ver no Espírito Santo uma figura feminina.
904 «Chemins bibliques de la révélation trinitaire», pp. 22 e ss; 39. Agostinho tem, a este respeito, 
uma fórmula lapidar: «Unus mundus factus est a Patre per Filium in Spirito Sancto.» / «O mundo 
foi criado pelo Pai através do Filho no Espírito Santo.» (In Iohannis euangelium, 20, 9).
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assim, por uma via anatréptica, a exegese dos Padres da Igreja dos vestigia 
Trinitatis presentes no Antigo Testamento. Deste modo se vão reinterpretando 
os já referidos acontecimentos veterotestamentários: a teologia da criação905, 
aliança, profetismo, esperança messiânica906. Com efeito, ao reler e ao fazer 
seus os primeiros livros da Bíblia judaica, a experiência cristã manifesta e 
aprofunda a sua convicção de que toda a realidade é um acto de bondosa 
manifestação de Deus, em cuja torrente se inscreve a própria existência dos 
homens. Afirma o livro do Génesis, confirmando a seu modo o asserto de que 
o ser é um dinamismo difusivo, manifestando-se na criação, sem perder nada 
nessa vontade de pôr o ser-outro: «In principio creavit Deus caelum et terram (...) 
et spiritus Dei ferebatur super aquas. Dixitque Deus fiat lux et facta est lux.» (...) Et 
ait [Deus] faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram (...). Viditque 
Deus cuncta quae fecit et erant valde bona.» «Deus viu todas as coisas que tinha 
feito e eram muito boas.»907 Nos antípodas do velho esquema indo-europeu 
da rivalidade entre imortais e mortais, bem como da gnose e de todas as 
metamorfoses do maniqueísmo, e ainda de certas linhagens do pensamento 
grego neste particular908, o pensamento sapiencial do judaísmo e a experiência 

905 Cf. At 4, 23 e ss. Dominique Cerbelaud, «Création et Trinité», in Revue des Sciences phi-
losophiques et théologiques 72 (1988), p. 93: «Sobre o segundo versículo do Génesis, a exegese 
latina atingiu uma verdadeira unanimidade: muito poucos autores, com efeito, recusam uma 
leitura ‘pneumatológica’ deste versículo. É certo que ela figura num texto litúrgico: a Benedictio 
Fontis romana, o que sem dúvida contribuiu de modo muito forte para a impor. Este detalhe 
litúrgico convida, por outro lado, a meditar na dimensão existencial da teologia da criação. 
Efectivamente, parece claro que é a partir da estrutura trinitária do baptismo cristão, com-
preendido como nova criação, que se chegou a propor uma leitura ‘trinitária’ da narrativa da 
criação do mundo.»
906 Cf. o discurso de Pedro, logo após o Pentecostes (At 2, 14 e ss) e também depois da cura 
do aleijado do Pórtico de Salomão (At 3, 11 e ss).
907 Gn 1, 1-3; 26. 31. Para um aprofundamento da «metafísica» optimista e diferenciadora, 
presente na afirmação cristã de criação, contra as «metafísicas da queda», mantém-se actual 
a obra de Claude treSMontant, La métaphysique du christianisme et la naissance de la philosophie 
chrétienne. Problème de la création et de l’anthropologie des origines à Saint Augustin, Paris, Seuil, 1961, 
pp. 89-242: «Les problèmes de la création». Na filosofia portuguesa, Leonardo CoiMbra, a 
seu modo, em A Alegria, a Dor e a Graça, in Obras..., p. 601, diz tal fiat optimista de forma in-
superável: «O Amor leal amou, falando a natureza inteira: precisa do afastamento para, no 
Silêncio, chegar até Deus. (...) Deus separa para melhor unir.»
908 Por vezes, a insistência na soteriologia quase tornou má a criação. Esta posição encon-
trou aliados naturais em todas as soteriologias filosóficas. Mas, afirma Joaquim Cerqueira 
GonçalveS, «Filosofia e Relação», pp. 189.190, «o sentido da relação é diferente, consoante 
é informada pelo modelo criador ou pelo modelo soteriológico. Paradoxalmente, a filosofia 
grega é mais inspirada por exigências soteriológicas, já pressentidas no processo de unificação, 
do que o pensamento cristão, que, inspirado embora por incidências salvadoras, não se reduz 
a estas e se articulou com a filosofia mediante o esquema da criação e de um novo sentido do  
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cristã não têm medo de afirmar o amor da alteridade, e não a inveja, como 
essência do divino: um amor que identifica cada coisa em concreto e cada ser 
dizendo-lhe o nome próprio, que é o modo por excelência de relacionar sem con-
fundir909. Se o  grego, nas suas diferentes expressões físicas, psicológicas, 
epistemológicas e eidéticas910, traduzia sempre uma carência a colmatar, sendo 
assim mais expressão de imperfeição do que de plenitude911 (razão por que 
dificilmente podia ser atribuível ao divino), a ontologia inscrita na experiên-
cia cristã, ao invés, sem deixar de sublinhar a unidade da diversidade, não 
reconduz a multiplicidade ao Uno, à Noite da indiferença, mas recondu-la a 
uma bondade originária que aprecia a diferença como tal, dizendo-a: no próprio 
acto de criar em relação põe-se a diferença criada912. Assim, os dinamismos 
peculiares à esfera das criaturas — v.g., «crescer e multiplicar-se», «cuidar 
do jardim», «dar nome», «dominar a terra», etc., — manifestam, à sua escala, 
que o movimento do universo físico e a obra humana são comparticipação 
na acção/nomeação criadora, e que o movimento e o tempo, a que o tema do 

amor. (...) Houve, é certo, quem pretendesse opor, dentro do próprio cristianismo, criação e 
redenção, o que sucedeu, por exemplo, nos movimentos gnósticos, ritmicamente atingindo a 
cultura ocidental. É, porém, significativo verificar que essas tendências se encontraram quase 
sempre com algumas teses da filosofia grega. Privilegiando a salvação — o processo bom —, 
contra a criação — obra de uma Divindade má — o gnosticismo sentiu-se próximo da cultura 
grega, de declaradas ressonâncias soteriológicas, tendendo para a unidade, em sacrifício da 
diversidade.» Sobre a confluência do cristianismo e do paganismo num modelo soteriológico, 
cf. Eric Robertson doddS, Pagans and Christians in an Age of Anxiety: some aspects of religious 
experience from Marcus Aurelius to Constantine, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
909 Mais do que expressar isto em categorias filosóficas, o pensamento bíblico exprime-o na 
linguagem natural da acção. V.g., no Génesis Deus cria dizendo o nome em causa: «Fiat lux, et 
lux facta est»; amiúde encontramos Deus a falar pela boca do profeta: «Tu és meu. Eu te chamei 
pelo nome» ou ainda nos relatos evangélicos a afirmação: «Jesus olhou-o nos olhos», etc.
910 O Lísias, o Banquete e o Fedro de Platão apresentam todas estas gradações: vide na íntegra 
Léon robin, La théorie platonicienne de l’amour, Paris, PUF, 1964.
911 Joaquim Cerqueira GonçalveS, «Filosofia e Relação», p. 191: «Enquanto o amor grego 
denunciava uma orientação egocêntrica de enriquecimento progressivo, em benefício próprio, 
o amor cristão é centrífugo, em esquema de irradiação generosa. Assim, Deus, que é amor, 
sem deixar de ser causa final, para que tudo tende, é, no cristianismo, sobretudo causa efi-
ciente de comunicação, de transmissão de ser, em gesto de total generosidade.» Cf. Étienne 
GilSon, L’esprit de la philosophie médiévale, Paris, Vrin, 1978, pp. 271 e ss (no âmbito do capítulo 
«L’amour et son objet»).
912 Cf. Gaetano lettieri, «La dialettica della libertà — Assoluto e relazione in Plotino e in 
Agostino», pp. 165 e ss. Assim se valoriza o trabalho e a acção humana. Recordemos, ao invés, 
que no célebre «Poema babilónico da Criação», o Enuma Elish, VII, 5 e ss; 30-36, o homem é 
feito a partir do sangue e dos restos mortais de Kingu, um demónio aliado de Tiamat, com a 
exclusiva finalidade de servir os deuses. Afirma Marduk: «Vou criar este modelo, este homem, 
para que lhe sejam impostos todos os serviços dos deuses e estes estejam descansados.»



A experiência cr istã da relação • 335

amor grego se associava por via teleológica, não expressam uma qualquer 
imperfeição originária, mas, assumidos pelo agir humano, são antes instância 
de novidade e de diferenciação positiva do ser913.

Assim, em vez de patentear uma carência congénita, expressão afinal da 
pretensa fractura ontológica primordial, a experiência cristã do amor paten-
teia que o próprio acto de manifestação do ser, isto é, da criação, é de per 
si expressão de mais ser, e não de uma decadência ou degradação914. E se o 
monoteísmo estrito do judaísmo, em princípio, se não opõe a tal concepção 
dadivosa, a verdade é que «o Deus trino põe de certo modo em evidência 
um modelo de como se relacionam, e se devem relacionar entre si unidade e 
multiplicidade: a unidade trinitária não é nem uma unidade coisificada, nem 
uma uniformidade colectiva; não é nem a paixão narcísica do solitário “eu 
sou eu” e “só eu”, nem a tirânica opressão do plural em benefício do pró-
prio ego monádico. A unidade trinitária é precisamente a rede de relações,  
o intercâmbio de vida (...).»915 Seria esta a revolução na compreensão do ser 

913 Além do texto acima referido, de Marie-Anne vannier, «Saint Augustin et la Création», 
cf. igualmente Manuel Barbosa da Costa freitaS, «O Ser e os seres, nas Confissões de Santo 
Agostinho», pp. 527-551, e Joaquim Cerqueira GonçalveS, «Quando Deus também sofre...», 
p. 34: «A cultura ocidental, tanto nas suas expressões vulgares como no âmbito da especulação, 
debateu-se sempre com o dualismo, que configura, simultaneamente, o esforço de unificação e 
a resistência à ânsia de unidade. Quando não se desistiu dessa instância de unidade, o múltiplo 
apareceu como processo de degradação dela. Quando se atingisse a unidade, não como resultado 
de diferenças, mas como princípio de unidade diferenciada, alimentando o tópico da coincidentia 
oppositorum, da qual partiriam todas as diferenças, já seria talvez possível ver estas, não em termos 
de pares que se excluem, mas em participações de diferente grau dessa unidade.»
914 É obrigatório referir-se sempre, como excepção, a passagem do Timeu 29 e - 30 a, do «divus 
Plato», «anima naturaliter christiana», quando se refere ao divino. Afirma Platão que Deus 
não é invejoso e, porque era bom («»), não quis que ficassem no não-ser coisas boas / 
«(...) ». E em quem é bom não 
há lugar algum para a inveja.
915 Gisbert GreShake, An den drei-einen Gott glauben, pp. 45-46. Hilário de poitierS, De Trinitate, VIII, 
52: «Nec solitarius Deus est (…). Hoc ecclesia intellegit, hoc synagoga non credit, hoc philosophia 
non sapit (…).» / «Deus não é solitário (…). Isto compreende-o a igreja, não o crê a sinagoga, não 
o saboreia a filosofia.» Thierry Delooz, Pour une ontologie de la relation. L’être et la relation, vol. I, p. 
297: «(...) nem mesmo a solidão transcendente do “Único”, que seria apenas, talvez, um narcisismo 
superior, mas Comunidade (...).» Afirma Yves Congar, com alguma graça, que não existe «complexo 
de Édipo» em Deus. E muito próximo da «caritas» trinitária de Ricardo de São-Victor, escreve a 
propósito François varillon, La souffrance de Dieu, p. 67.71: «(...) é do ponto de vista do próprio 
amor, não da felicidade, que nos devemos colocar para compreender que falta alguma coisa àquele 
que ama sumamente, se a pessoa sumamente amada não for sumamente amante. Só a perfeição 
do amor é digna de ser sumamente amada. Sumamente amante e sumamente amada, quer dizer 
que cada uma das Pessoas divinas, perfeita no amor, é sumamente amável. A perfeição do amor 
não poderia existir sem a perfeição da reciprocidade.»
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que, ainda segundo Gisbert Greshake, a visão trinitária comporta: «a fé no 
Deus trino transforma toda a compreensão da realidade. Já não se trata da 
unidade da substância, do “ser em si” e o “ser para si”, nem tão-pouco do 
“ser colectivo” no qual toda a diferença “se funde”: a partir do Deus trino, 
o mundo de relações da pessoa manifesta-se como paradigma decisivo para 
entender a realidade e nela se orientar. A relação, o “estar em relação”, 
mostra-se como a essência mais profunda da realidade. A suprema e verda-
deira realidade, tanto na esfera criatural como, com maior razão, na divina, 
é “ser com os outros”.»916

Neste sentido, no âmbito de uma ontologia radical, a relação é por ex-
celência a categoria da identificação e da diferenciação num só e mesmo 
movimento. Quer dizer: a identidade e a diferença emergem pela relação, 
não pela separação; contrariamente ao conflito que o esquema aristotélico 
substância-acidentes potencia, não tem de haver perda de um para que ou-
tro ganhe; pode haver mútuo e recíproco incremento de ser, isto é, cada um 
recuperar-se ainda mais no movimento que emerge do outro: v.g., ser tanto 
mais em si quanto mais for para. Há circulação real entre ‘eu’ e ‘nós’. É uma 
verdade muito profunda que, em regime espiritual e trinitário, dar é receber; 
que se tem tanto mais (ou talvez apenas) quanto mais se dá917. Eis o sentido 
difusivo e multiplicador da doação originária que nada perde, aspecto muito 
sublinhado também por Jean-Luc Marion no âmbito da fenomenologia 
contemporânea. Assim, a visão de ser que se constitui em regime trinitário 
é, como tal, uma denúncia antecipada de todas as formas de egoísmo, de 
egocentrismo e de estiolamento narcísico. «Se a única vida divina se realiza 
precisamente no intercâmbio de três pessoas distintas (...), isso significa que 
unidade e pluralidade, unidade e multiplicidade, unidade e alteridade são 
igualmente originárias, de igual ordem, igualmente importantes, primeiro em 
Deus e, logo — graças à correspondência entre imagem de Deus e imagem 
do homem —, também em nós.»918 Outra deveria ser, pois, a orientação e a 
«tendência da ontologia cristã, que tinha todos os motivos para acentuar a 
estrutura dinâmica e positiva do ser. O plano do movimento, tão absorvente 
no pensamento grego, é assim superado, sem se contrastar com o ser. Com 
efeito, ser e actividade identificam-se, na mundividência cristã. Deste modo, 
não só a transferência do plano lógico para o ontológico é patente, como, na 

916 An den drei-einen Gott glauben, pp. 33-34.
917 Christian duquoC, Dieu différent: essai sur la symbolique trinitaire, p. 111: «A figura trinitária 
de Deus, enquanto regulação da nossa relação com ele, significa definitivamente que ninguém 
ganha a sua vida e reconhece Deus, se primeiro não aceita perdê-la. A figura trinitária de Deus, 
então, não é apenas da ordem do imaginário, é antes simbólica.» (i.e., activa e realizante).
918 Gisbert GreShake, An den drei-einen Gott glauben, p. 43.
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análise do processo mental, vão ser evidenciadas as estruturas dinâmicas, 
que só por artifício eram escamoteadas.»919 A grande ilusão da conquista da 
identidade pelo conatus essendi, feito à custa de outrem, é que, tal como na 
parábola dos talentos, a mesma, na sua crispação, se perde no movimento em 
que julga ganhar-se. O paradigma trinitário é, pois, uma instância crítica dos 
Absolutos erigidos em princípio de exclusão e de oclusão, e das subsequentes 
tentações de uniformizar, sem respeitar a diferença920. Mas é, de igual modo, 
um lugar de denúncia das posições de diferença de tal modo fracturantes 
que não dão espaço aos dinamismos de unificação que a vida continuamente 
promove e solicita.

Ora o amor, no auto-entendimento cristão, constitui a realidade íntima de 
Deus que, sem nada perder em si mesmo, nem se degradar ou cair, transborda 
para fora em primeiro lugar na criação, seguidamente na aliança, e depois, 
de modo inaudito, na afirmação da encarnação do Verbo921. Ou seja, para a 
experiência cristã a criação, a aliança, mas sobretudo a encarnação, mais do 
que darem a conhecer que Deus é amor, são ipso facto a presença desse amor. 
Como se sabe, a forma visível e mais imediata que os primeiros cristãos en-
contraram para expressar a sua fé de que, em Jesus, tinham sido abraçados 

919 Joaquim Cerqueira GonçalveS, «Filosofia e Relação», p. 190; François varillon, La 
souffrance de Dieu, p. 60: «A reflexão sobre o mistério de Deus não se satisfaz enunciando con-
juntamente a sua Trindade e a sua Unidade. Aprofunda mais, até ao ponto em que a Trindade 
lhe aparece como a perfeição da Unidade: se Deus não fosse Trindade, a sua Unidade não 
seria plenitude, mas identidade rasa. (...) Deve pois ser possível, se não compreender, pelo 
menos pressentir (...), que em Deus o devir é a perfeição do ser, o movimento a perfeição da 
imobilidade, a mudança a perfeição da imutabilidade.»
920 Cf. Christian duquoC, Dieu différent: essai sur la symbolique trinitaire, Cap. 6, «Laisser Dieu 
libre», p. 125 e ss; p. 120: «O Absoluto, na perspectiva aberta pelo Novo Testamento, não se 
pensa segundo um esquema narcísico. A sua vida não é relação a si, numa pura autocontem-
plação. A sua vida é “êxtase”, uma vez que cada “figura” divina existe apenas na relação com 
as outras “figuras”, e é esta relação que as constitui diferentes.» Claude bruaire, Le droit de 
Dieu, pp. 18.108: «(...) nenhuma precisão é possível sem relação. Relação que permite uma 
diferença necessária à distinção real. (...) Mas o absoluto proíbe toda a relação. Melhor, é esta 
mesma proibição. Deste modo o absoluto, ou Deus, segundo o vocabulário religioso, designa 
apenas o puro incognoscível do vazio, em razão da perfeição.» É este «absoluto negativo, [a] 
fórmula de base de todo o racionalismo e das suas sequelas de irreligião ou de ateísmo.»
921 Cf. De Trinitate, IV, i, 3 – ii, 4. João duque, Cultura contemporânea e cristianismo, p. 25: «Dois 
dos elementos fundamentais da identidade cristã são a profissão de fé no Deus uni-trino e 
a Incarnação. Sendo assim, a identidade do cristianismo radica numa visão de Deus, do ser 
humano e do mundo em que a unidade assenta no respeito e reconhecimento das diferenças 
e na sua mútua relação. Diferenças essas que não são anuladas em nome de uma unidade 
abstracta, mas que, pelo princípio da Incarnação, se afirmam nas diferenças particulares e 
concretas.»
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por essa communio divina — «nós conhecemos e acreditámos no amor», «h̀mei/j 
evgnw,kamen kai. pepisteu,kamen th.n avga,phn» (1 Jo 4, 16) —, foi pôr tudo em 
comum, expressando assim o que acima afirmámos: que verdadeiramente o 
um (indivíduo) se cumpre no nós (comunidade)922, sem aí se dissolver. Não 
existe, decerto, nenhuma relação dedutiva directa entre a simbólica trinitária 
e a maneira de interagir com o meio social, político, cultural. Mas a lingua-
gem da acção supre as lacunas da dedução923. Há, pois, uma circularidade 
activa e mutuamente potenciadora entre a confissão trinitária e a vivência 
relacional das comunidades cristãs nascentes. Os Actos dos Apóstolos narram-
nos essa ambiência quase-escatológica em que os cristãos vinham depor os 
bens aos pés dos Apóstolos e, assíduos à fracção do pão, momento por excelên-
cia de celebração da , viviam como se tivessem um só coração e uma 
só alma: «Tou/ de. plh,qouj tw/n pisteusa,ntwn h=n kardi,a kai. yuch. mi,a.»924  
É por este modo de vida relacional, após a trinitária imersão «na água viva» / 
«», afirma a Didaché925, mais do que por qualquer outra coisa, 
que os cristãos testemunham que são os do Caminho da Vida. «A fé no deus 

922 Jean daniÉlou, La Trinité et le mystère de l’existence, p. 54: «“Que eles sejam um como nós 
somos um”. Isto significa duas coisas. Nós somos um, e esta simples frase é uma fulguração 
extraordinária. Não somente afirma que existe o nós e o um, mas que o um é um nós. Isto nin-
guém tinha dito antes de Jesus Cristo: o um é um nós. O Uno, isto é, o Absoluto, é um Nós. 
O Uno é uma comunhão entre os Três. O Uno é uma eterna troca de amor. O Uno não é um 
não sei quê. O Uno é Amor. O fundo do Ser é o amor entre as Pessoas.»
923 Joaquim Cerqueira GonçalveS, «Quando Deus também sofre...», p. 39: «(...) vai ser atra-
vés da ideia de amor, constitutiva do ser divino trinitário, inspiradora de toda a mensagem 
cristã, que a própria noção de ser se metamorfoseará, passando-se do estaticismo grego para o 
dinamismo cristão, sendo já, então, possível conciliá-la com o amor. Ao mesmo tempo, o amor 
deixa de ser uma realidade negativa, a integrar na categoria da paixão, da afectação, para se 
integrar na categoria da acção, na qual se exprime também a vida do ser divino.»
924 Cf. At 2, 44; 4, 32.34, passim; unanimidade que a Epistula, 170, 5, de Agostinho, afirma dom 
da Trindade; cf. ainda In Iohannis euangelium, 39, 5. Cf. Marie-Anne vannier, Saint Augustin 
et le mystère trinitaire, Paris, Cerf, 1993, pp. 24-25; Marie-François berrouard, «La première 
communauté de Jérusalem comme image de l’unité de la Trinité. Une exégèse d’Act 4, 32a», 
in Homo Spiritalis. Festgabe für Luc Verheijen OSA zu seinem 70.Geburtstag (Herausgaben von Cor-
nelius Mayer, unter Mitwirkung com Karl Heinz CheliuS), Augustinus-Verlag, Würzburg, 
1987, pp. 207-224. Jean-Baptiste du roy, «L’expérience de l’amour et intelligence de la foi 
trinitaire selon saint Augustin», in Recherches augustiniennes II, Volume d’Hommage au R. P. 
Fulbert Cayré, (1962), pp. 422-425.
925 Cf. didaChÉ (; edição bilingue; trad. port. de M. L. 
Marques; estudo e notas de I. P. Lamelas; revisão de Armando P. Carreira e Isidro Pereira 
Lamelas), Lisboa, Alcalá / Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, 2004 
(também cons. na edição francesa: Didachè ou La doctrine des douze apôtres; SC 248bis; introd., 
texte critique, trad., notes, appendice, annexe et index par Willy Rordorf et André Tuilier, 
Paris, Cerf, 1978). Todo o texto é importante como expressão do novo modo de vida; para a 
dimensão trinitária na simbólica baptismal, cf. VII, 1-4: «...».
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trino leva a uma compreensão nova e integral da realidade: não apenas a um 
entendimento mais profundo, mas também a um modo convincente de actuar 
na vida.»926 Talvez a afirmação da Trindade não seja elicitamente prática, 
como, de modo depreciativo, denunciava a crítica kantiana (no sentido em 
que nada que intenda a acção se pode deduzir formalmente dessa fé); mas, 
na verdade, ela «transforma o modo de actuar mais radicalmente do que 
qualquer alternativa que alguém possa conceber.»927 «Como se tem pressen-
tido, é aqui que se afirma, de forma iniludível, o horizonte da relação. Não 
aparece já e somente no processo de superação do movimento amoroso, para 
os gregos sempre imperfeito, mas antes na dinâmica de manifestação de todo 
o ser, porque deste constituinte, inclusivamente e sobretudo, do Ser perfeito, 
pois também e mormente neste, e ainda sobretudo, a relação se manifesta. 
Falar-se-á de relação sempre que se mencionar o ser, começando pelo Deus 
trinitário, que é uma relação de pessoas. Deste modo, a relação não aparece 
só no horizonte da física ou da lógica, visto ser uma categoria principalmente 
ontológica.»928 Mas, repita-se, começa por ser uma «ontologia vivida» num 
âmbito orante e doxológico. «Nenhum [dos teólogos da antiguidade cristã] 
alguma vez pensou negar que as três imagens do Pai, do Filho e do Espírito 
orientavam a oração cristã.»929 Mas «logo que foi preciso interpretar [as 
imagens] sob a pressão de contestações interiores ou exteriores»930, imediata-
mente vieram ao de cima diferenças hermenêuticas de monta. A experiência 
cristã em busca de autocompreensão e explicitação não podia, pois, deixar 
de se inscrever sob risco da interpretação, quer por razões intrínsecas, que 
decorriam da fidelidade e da confiança nas palavras e sinais de Jesus931, 
quer pela necessidade de explicitação e de aprofundamento racional que os 
filósofos helenistas e homens cultos, ao converter-se à nova religião, traziam 
para dentro dessa experiência, quer, enfim, por razões apologéticas, num 
quadro cultural e religioso assaz diversificado.

926 Gisbert GreShake, An den drei-einen Gott glauben, p. 10-11.
927 Cf.  Gisbert GreShake, An den drei-einen Gott glauben, p. 52.
928 Joaquim Cerqueira GonçalveS, «Filosofia e Relação», pp. 191-192.
929 Christian duquoC, Dieu différent: essai sur la symbolique trinitaire, p. 115.
930 Christian duquoC, Dieu différent: essai sur la symbolique trinitaire, p. 115.
931 Lc 12, 12: «Spiritus enim Sanctus docebit vos (...).» / «O Espírito Santo ensinar-vos-á (...).» 
Jo 16, 13: «Cum autem venerit ille Spiritus veritatis docebit vos in omnem veritatem (...).» / 
«Quando vier o Espírito da verdade ensinar-vos-á toda a verdade.»





3. Entre arianismo e modalismo: 
 exigência de um pensar relacional

A recepção do pensamento aristotélico pelos autores cristãos, em particu-
lar da doutrina e da obra Categorias — uma das poucas obras de Aristóteles 
que circularam na Alta Idade Média —, nos primeiros séculos da nossa era, 
de modo especial, nos sécs. III e IV, foi um dos pontos concretos em que o 
problema mais geral das relações entre a fé cristã e a filosofia grega932 levou 
ao rubro posições extremadas entre um aproveitamento entusiástico pro domo 
sua (sobretudo por parte do arianismo e dos seus mais fervorosos paladinos, 
os eunomianos), e uma condenação categórica por parte dos defensores da 
doutrina trinitária (v.g., Atanásio de Alexandria), antes de uma posição crítica 
e diferenciadora, capaz de separar o trigo do joio e de integrar positivamente 
a reflexão filosófica na cogitatio fidei, começar a emergir com os Padres Capa-
dócios. Comparativamente, ainda que não isenta de dificuldades em muitos 
aspectos concretos — a saber, as doutrinas da eternidade da matéria, da 
metempsicose e da reminiscência —, a recepção e a integração da filosofia 
platónica foram, de longe, bem menos problemáticas933. 

E se tentarmos remontar à génese profunda do conflito de interpretações, 
que encontramos? Por um lado, a proclividade da inteligência para recon-
duzir tudo àquela unidade primeira (descurando o estar-em-relação) que, do 
ponto de vista ontológico-teológico, se traduz na afirmação da monarquia 
absoluta de um só (monarquianismo), perfeito, eterno, não-gerado, imutável 
e impassível. Por outro, a confissão eclesial, afirmando o ser supremo como 

932 Para uma tematização muito genérica desta relação cultural pode ler-se o texto de Robert 
A. markuS e de Arthur Hilary arMStronG, Christian faith and Greek philosophy, New York, 
Sheed and Ward, 1964 [Fé cristã e filosofia grega, Lisboa, trad. port. de J. Barata Moura, União 
Gráfica, s.d.]. Remetemos igualmente para o artigo muito preciso de Goulven MadeC, «La 
christianisation de l’hellénisme. Thème de l’histoire de la philosophie patristique», in Humanisme 
et foi chrétienne. Mélanges scientifiques du Centenaire de l’Institut Catolique de Paris, Paris, Beauchesne, 
1976, pp. 399-406. André ManaranChe, Le monothéisme chrétien, p. 185, sintetiza bem alguns 
pontos: «Se nos voltamos para Aristóteles, o seu deus não dispensa qualquer pensamento ao 
homem; se eternamente pensa, apenas pensa em si próprio. Nos primeiros séculos da Igreja, 
a literatura grega cristã dirige ao filósofo três censuras suplementares, incessantemente re-
petidas: subtrai o mundo à Providência [e nega a Criação], não crê na imortalidade da alma, 
ensina uma moral demasiado humana.»
933 Continua clássica, a este propósito, a obra de Endre von ivánka, Plato Christianus. Übernah-
me und Umgestaltung des Platonismus durch die Väter, Einsiedeln, Johannes Verlag, 1964 [Plato 
Christianus. La réception critique du platonisme chez les Pères de l’Église, [trad. fra. de E. Kessler, 
rev. par R. Brague et J.Y. Lacoste, Paris, PUF, 1990].
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Deus Pai, Filho e Espírito Santo — relação de pessoas, dir-se-á depois —, 
e o correspondente cometimento agápico e diferenciador quanto à acção.  
E, assim, frente à proclamação cristã de Jesus como Filho de Deus, a pergun-
ta não podia deixar de irromper explicitamente: será que um Deus perfeito, 
eterno, impassível, pode gerar, diferenciar-se? «Será que Deus pode ter um 
filho?»934 A simplicidade terrível desta questão desencadeia todo o debate 
trinitário do séc. IV, continuando pelo séc. V adentro935. Até aí, tal pergunta, 
no horizonte da experiência cristã, mais do que positivamente formulada ou 
respondida, tinha sido vivida e celebrada doxologicamente, à luz da experiên-
cia pascal, desde a mais recuada tradição, sobretudo baptismal, mergulhando 
directamente nos logia e na acção de Jesus, no modo como ele agia, se referia 
e relacionava com «o seu Pai».

Deste modo, enquanto o problema se pôs apenas ao nível vivido, a con-
fissão trinitária não levantou grandes debates e controvérsias. A novidade 
cristã ali implicada, no tocante à concepção de Deus subjacente — Pai, Filho 
e Espírito —, não supunha nenhuma demarcação polémica em face do mo-
noteísmo estrito do judaísmo, nem uma qualquer aproximação aos modelos 
pagãos e politeístas. Nestes o princípio de diferenciação sexual entre deuses e 
deusas era o mais comum e determinava as relações de poder, piramidalmente 
estruturadas segundo o esquema henoteísta (um Deus supremo que tudo 
governa, deuses, homens e cosmos), quer de acordo com o processo de dife-
renciação no seio do panteão, já por geração heterossexual, já por autogénese 
(caso do nascimento de Atena armada da mente de Zeus), quer ainda por 
outras formas de heterogenia. Deste modo, à prática diferenciante e agápica 
nascente, cujo solo era trinitário, não se punha imediatamente o problema de 
fidelidade ou infidelidade ao monoteísmo ou ao politeísmo936. É óbvio que a 

934 Somos aqui devedores não só das reflexões, na obra já referida, de Bernard SeSboüÉ e 
Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils? Le débat trinitaire du IVe siècle, Paris, Cerf, 1993, mas 
também do amplo trabalho de tradução e de recolecção dos textos gregos mais importantes 
deste debate. Os próprios autores (p. 14) sublinham que «a finalidade deste livro é apresentar 
ao leitor de hoje um dossier contraditório, inevitavelmente parcial, mas tão honesto quanto 
possível, fornecendo-lhe uma escolha dos textos originais mais importantes dos diversos in-
tervenientes em causa.» Esta recolha, porém, não nos poupou, antes incentivou, ao contacto 
directo com os textos da Patrologia Grega.
935 Veja-se como a questão ainda é recolhida por Agostinho em toda a sua efervescência an-
tiariana: Epistula, 238, iv, 25: «Noluit deus habere aequalem filium, an non potuit? Si noluit, 
inuidus est; si non potuit, infirmus est; utrumuis autem horum de deo sentire sacrilegum est.» 
/ «Não quis, ou não pôde, Deus ter um Filho igual a si? Se não quis, é invejoso; se não pôde, 
é fraco. Seja de que modo for, é sacrílego pensar isto de Deus.»
936 Diga-se de passagem que esta questão — a da concepção de Deus subjacente às práticas 
religiosas — continua a ser um debate em aberto entre as três «religiões do livro». Mas também 
com as religiões tradicionais de África e da Ásia a questão não deixa de se colocar.
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experiência cristã nascente se compreendia, de facto, na fidelidade ao «Deus 
dos nossos Pais» — o Único da tradição judaica — a quem Jesus orava. 
Por isso, enquanto acção, recitação e doxologia, a experiência cristã primitiva 
furta-se a todas as aporias de um pensar categorial acusativo, encontrando-se 
ela própria nesse espaço relacional do que está em movimento, no meio, entre 
uma margem e outra, e que assim escapa a qualquer tentativa de anexação 
identitária. Talvez por isso mesmo, quando a questão da natureza do Deus 
em que acreditavam surgiu de forma abrupta, sobretudo no confronto com 
as heresias de Ário e de Eunómio, o debate tenha sido tão vivo e, por vezes, 
tão violento937.

Ora, a progressiva tomada de consciência do que estava implicado na 
afirmação de Jesus como Filho de Deus obrigava a repensar precisamente 
o específico da experiência cristã, quanto à concepção de Deus em causa. 
Afinal, eram os cristãos monoteístas ou politeístas? Inicialmente, em ter-
mos culturais, parecia não haver uma terceira possibilidade alternativa ao 
quadro religioso e teológico coevo, ainda que os cristãos começassem a ser 
designados e conhecidos como «uma terceira raça». De facto, a prática cristã 
consolidada pela tradição era toda ela informada por um dinamismo trini-
tário — diferenciação, unificação e universalização. Já no séc. II, naquele 
contexto doxológico, surge em Antioquia o termo trias938 aplicado a Deus, 
logo seguido, no séc. III, com Tertuliano, do termo trinitas939, este já mais 
qualificante. Deste modo, como atrás se viu, o cristianismo primitivo começa 
muito cedo a estruturar as confissões de fé em Deus precisamente em torno 

937 Mas o problema já se colocara de forma explícita com Marcião, no séc. II, quando este 
pretendia retirar do Novo Testamento tudo aquilo que lhe parecia judaizante e abolir o An-
tigo Testamento e, com ele, a concepção de Deus que o mesmo apresentava. Como se sabe, 
este dualismo entre Novo e Antigo Testamento tornou-se um lugar comum entre os cristãos 
gnósticos (basilidianos, valentinianos, marcionitas) e, depois, entre os maniqueus. A tradição 
confessante da Igreja, porém, sempre salvaguardou uma coordenação positiva entre ambos 
os Testamentos.
938 Em teófilo de antioquia, Ad Autolycum, II, 15 (SC 20, 97): «(...) os três dias que antecedem 
as luminárias são as figuras () da Trindade: de Deus, do seu Verbo e da sua Sabedoria.» 
Cf. Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils?, p. 8. Recorde-se que foi 
também nesta cidade que pela primeira vez os cristãos foram como tal denominados, como se 
os Antioquenhos tivessem uma particular propensão para nomear.
939 Cf. De Baptismo, VI. Em Adversus Praxean, XXV, 1 (CCSL 2, 1195), Tertuliano tem uma das 
fórmulas mais conhecidas da teologia trinitária: «Qui tres unum sunt, non unus (...).» / «Os 
três são uma só realidade, não um só (...).» Apesar de lhe reconhecer «precisão inigualável», 
Walter kaSPer, Le Dieu des chrétiens, p. 368, reconhece nela uma «ressonância subordinacio-
nista», que nós diríamos antes modalista. 
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de três nomes divinos: o do Pai, criador, o do Filho, salvador, o do Espírito 
Santo, vivificador940.

Mas o problema residia justamente aqui: afinal, não seriam os cristãos 
incônscios politeístas, na prática, em contradição com a fé no Deus único 
da tradição judaica? Politeístas de facto, de forma larvar, monoteístas na 
intenção?941 Ou ainda, e afinal, ateus a perseguir, como queria a religião cívica 
romana, que divinizava o Imperador? Quando este problema se levantou de 
modo concreto — v.g., face à exigência do culto de  / latria à efígie 
do Imperador —, estão ainda longe as subtilezas metafísicas, o refinamento 
técnico e bizantino da discussão, os rendilhados da especulação posterior, 
para onde o debate será vertido, como se, em face do perigo pressentido,  
o mesmo se houvesse de deixar ao cuidado dos especialistas ou a cargo das 
elites pensantes. Mas quando assoma conscientemente, o problema cria-lhes 
uma espécie de vertigem de identidade: «Em que Deus acreditamos? Quem 
somos nós, afinal?» Era-lhes sobretudo intolerável que pudessem ser equi-
parados aos pagãos politeístas, por um lado, e perseguidos por não serem 
suficientemente religiosos ou politeístas, por outro. Assim, neste contexto, as 
primeiras tentativas de autocompreensão da novidade cristã, ainda no séc. 
III, tenderam a dissipar a novidade trinitária da experiência cristã e a lê-la 
à luz do monoteísmo judaico, tradição de que se sentiam mais solidários e 
herdeiros, conforme a pregação apostólica942. Há, desta forma, uma espécie 
de recuo interpretativo frente à confissão trinitária e à acção diferenciante, 
sublinhando-se a noção filosófica grega de «monarquia» divina; por isso,  
o Filho e o Espírito eram considerados tão-só «manifestações» do único prin-
cípio de todas as coisas e delas governador. «Neste esforço, a ideia judaica de 
Deus, se assim se pode dizer, absorvera a originalidade da ideia cristã.»943

940 A pneumatologia demorará mais tempo a desenvolver-se (terá o seu auge com os Capadó-
cios), mas está de igual modo presente na tradição confessante das primeiras comunidades 
cristãs.
941 Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils?, pp. 7.20: «Não seriam os 
cristãos infiéis à tradição do monoteísmo bíblico e não se teriam tornado inconscientes poli-
teístas? (...) Como é que uma fé que se queria rigorosamente fiel à herança do monoteísmo 
das Escrituras judaicas pode enunciar três nomes divinos com carácter pessoal? Não é um 
retorno larvar ao politeísmo pagão? Não é a “monarquia” divina um dado imprescritível de 
toda a fé religiosa?»
942 Cf. o discurso de Pedro, At 2, 14 e ss.
943 Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils?, p. 8: «Na sua inevitável 
interrogação sobre a trindade do Deus único, os cristãos sentiam-se muito mais próximos dos 
Judeus que dos pagãos. A acusação de retorno ao politeísmo parecia-lhes demasiado grosseira 
para ser real. É notável que os primeiros ensaios de interpretação trinitária, no século III, tenham  
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Sem dúvida, muitas das ditas «heresias» cristológicas e trinitárias nascem 
do esforço de salvaguardar a pureza da concepção de um Deus único e uno (v.g., 
o monarquianismo modalista, sabeliano), perante o politeísmo idolátrico a 
que a confissão trinitária poderia dar azo. Noeto, Práxeas, Sabélio, são nomes 
a reter a este propósito, afirmando que os nomes de ‘Filho’ e de ‘Espírito’ 
eram apenas modos de um Deus único, designando, tão-só para nós, diferentes 
aspectos da acção do único Deus Criador. Tais modos/máscaras de Deus, mais 
do que dizer algo de real acerca de Deus, revelam-nos antes a nós mesmos 
e as miragens que povoam a consciência humana. Salva-se o monoteísmo 
monárquico944, mas perde-se irremediavelmente a maior originalidade da 
experiência cristã. E com este esforço de afirmação da unicidade de Deus 
conquista-se também uma unidade monolítica — o que deixa pouca margem 
a um pensamento que pretenda articular em simultâneo a unicidade sem sa-
crificar um espaço de autodiferenciação na concepção de Deus, uma unidade 
plural cuja sustentação teórica se afigurará sempre muito problemática. 

Contra o monarquianismo de Práxeas (floruit c. 190-198) e de Sabélio 
(floruit c. 200) se insurge não só Tertuliano (160-220), mas também, mais 
tarde e veementemente, Ário e os seus seguidores945. Estes, porém, reagem 
de modo tão excessivo que caem no pólo oposto; negam a divindade do Fi-
lho e do Espírito Santo, e quando, inversamente, pretendem reabilitá-los e 
diferenciá-los das outras criaturas, incorrem praticamente no triteísmo o que, 
num contexto onde o teológico se repercutia imediatamente no político, exigia 
cautelas e clarificação. E se a génese histórica do arianismo, em Alexandria, 
se afigura algo «paroquial», casual a oportunidade e obscuro o fundador,  
o movimento gerado demonstra que as questões levantadas eram bem mais 

tido como objecto reconduzir de forma imediata a trindade à unidade de Deus, à “monarquia”, 
como então se dizia, devendo esta palavra ser tomada simultaneamente no seu sentido filosófico 
de “um único princípio” e no seu sentido político de um único governante de todo o universo. 
O Filho e o Espírito eram então apenas manifestações sob outros rostos do único Deus e Pai. 
Neste esforço, a ideia judaica de Deus, se assim se pode dizer, absorveu a originalidade da ideia cristã.» Cf. 
Walter kaSPer, Le Dieu des chrétiens, pp. 345 e ss.
944 Os matizes políticos não estavam ausentes deste debate, sobretudo na intervenção de 
Eusébio de Nicomédia, nos anos que se seguem ao Concílio de Niceia, em 325, convocado 
por Constantino, e onde o arianismo, vencido, não ficou convencido, contra-atacando com 
as acusações de sabelianismo e de materialismo (a propósito da geração do Filho pelo Pai). 
A polémica estava muito longe do fim; que o diga Atanásio de Alexandria e os seus exílios 
sucessivos, ao sabor das flutuações da política imperial.
945 Com efeito, essa é a primeira acusação de Ário ao seu bispo, Alexandre de Alexandria, 
quando este lhe pede que se retracte das opiniões sobre a natureza criatural do Filho, expressas 
na pregação, na sua paróquia de Baucalis, junto ao porto de mar, em Alexandria.
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sérias e profundas do que a sua origem, prima facie, poderia fazer crer946. Se 
a chamada primeira geração do debate — Ário (c. 256/60-336) versus Ale-
xandre de Alexandria / Atanásio (298/9-375) — inaugurou um conflito de 
interpretações quase exclusivamente em torno das Escrituras, já a segunda 
geração dos paladinos do arianismo, com Eunómio de Cízico (c. 326-392) 
à cabeça, trouxe para o centro do debate toda a argumentação dialéctica e 
o quadro categorial aristotélico, de modo particular a hermenêutica tardia 
da relação entre a  e as , ‘obrigando’ assim os Capadócios a 
inscrever-se no mesmo plano de argumentação filosófica.

Mas ainda antes deste embate, de que justamente os Capadócios serão 
a linha da frente — mormente Basílio de Cesareia (329-379)947 —, encon-
tramos já reacções muito violentas contra a filosofia, por parte de alguns 
apologistas, como Tertuliano e Taciano (n. na Síria, c.120->180)948, filosofia 
quase exclusivamente identificada com dialéctica, e na qual a linguagem das 
categorias, aplicada à reflexão sobre a natureza Deus, era já um dos pontos 
mais criticados. Vejamos, assim, de forma necessariamente sucinta, como é 
que a doutrina aristotélica das categorias foi acolhida entre alguns autores 
cristãos, para assim adensarmos a problemática que Agostinho tentou solu-
cionar, com a sua teoria das relações, em De Trinitate, V-VII.

Uma das referências mais antigas relativas ao influxo negativo que a 
doutrina aristotélica das categorias teria tido na fé cristã, particularmente 
em âmbito trinitário, deve-se a Ireneu de Lião (c. 130-202), invectivando os 
discípulos de Basílides (floruit 117-140), porque teriam trazido para o domínio 
da exposição e compreensão da fé as argúcias e as subtilezas de Aristóteles949. 

946 Walter kaSPer, Le Dieu des chrétiens, p. 372: «(...) o que estava em jogo na controvérsia com 
Ário não era uma questão particular e, ainda menos, uma questão marginal, mas a totalidade 
da visão cristã de Deus e do mundo.»
947 Ficou célebre a data de 5 de Setembro de 374, quando Basílio de Cesareia substituiu a ante-
rior doxologia («Glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo») por uma doxologia que sublinhava 
a igualdade das três hipóstases: «Glória ao Pai, com o Filho, com o Espírito Santo» (cf. Marie-
Anne vannier, «Note sur l’apport de saint Basile et de saint Grégoire de Nazianze à la théologie 
trinitaire», in Connaissance des Pères de l’Église, 65, «Les Cappadociens», pp. 28 e ss).
948 Este pretenso e estranho discípulo de Justino de Roma, autodesignando-se, contra os filó-
sofos gregos, de «filósofo bárbaro, nascido no país dos Assírios», escreveu a obra Diatessaron 
(c. 170-180), onde tentava harmonizar, num só, o texto dos quatro Evangelhos. Cf. S. lyonet, 
s.j., Les origines de la version arménienne et le Diatessaron, Roma, Pontificio Instituto Biblico, 1950; 
M.-É. boiSMard, avec coll. de A. laMoulle, Le Diatessaron: de Tatien à Justin, Paris, Librairie 
Lecoffre, J. Gabalda et Cie., 1992.
949 Contra Haereses, II, 14, 5 (PG 7, 752 c): «Et minutiloquium, et subtilitates circa quaestiones, 
cum sit Aristotelicum, inferre fidei conantur.». / «Esforçam-se, à maneira aristotélica, por 
trazer para a fé preciosismos e outras subtilezas acerca das questões.» Referindo este texto, 
Joseph De Ghellinck, «Quelques appréciations de la dialectique et d’Aristote durant les  
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Esta orientação crítica em relação à filosofia aristotélica não deixará de se ir 
aprofundando e de encontrar cada vez mais razões, à medida que as querelas 
teológicas se intensificam; tal é, de seguida, o caso de Tertuliano, que acusa 
os gnósticos e os marcionitas de irem beber a sua especiosa argumentação às 
doutrinas e à dialéctica de Aristóteles950. A ideia fundamental, infindamente 
glosada por estes e outros autores cristãos, é a de que a fria lógica silogística 
e a vã dialéctica não podem dar conta dos dinamismos de diferenciação e de 
relação agápica que a experiência cristã comporta, sendo igualmente inaptas 
para perscrutar a natureza de Deus e a sua vida íntima951, conforme aparecem 
reveladas nos textos do Novo Testamento.

Mas é sobretudo nos princípios do séc. IV que chega ao rubro o recon-
tro entre a concepção helénica de um divino absoluto e impassível, a saber: 
o lugar que a reflexão filosófica e a doutrina das categorias podiam jogar 
neste debate, e a visão trinitária de Deus presente na experiência cristã. 
Para esta, que Deus fosse impassível e não escutasse as preces dos homens 
era não apenas ímpio e blasfemo, de jure, como contraditório de facto com a 
encarnação. Epifânio de Salamina (310-402), v.g., no célebre catálogo de 
heresias intitulado Panarion, escrito entre 374-377, fazendo coro com todos 
os da fé de Niceia, censura duramente os aecianos e os eunomianos — os 
«novos aristotélicos por onde passa todo o veneno do mestre» —, em virtude 
da sua especial predilecção pelos silogismos e pelos artifícios dialécticos952. 

conflits trinitaires du IVe siècle», Revue d’Histoire ecclésiastique 26 [1930], p. 6, considera que «as 
Categorias de Aristóteles parecem ter deixado traços [no próprio] S. Ireneu, quando se refere 
à divindade», reportando-se especialmente a Contra Haereses, II, 19, 2 (PG 7, 771 c – 772 b).
950 Em De Praescriptione haereticorum, VII (Liber De Praescriptionibus: PL 2, 19 a – 2 a), depois de 
um rápido sobrevoo por algumas correntes filosóficas, invectiva: «Miserum Aristotelem! qui 
illis dialecticam instituit, artificem struendi et destruendi, versipellem in sententiis, coactam in 
conjecturis, duram in argumentis, operariam contentionum, molestiam etiam sibi ipsi, omnia 
retractantem, ne quid omnino tractaverit.» / «Miserável Aristóteles! Que lhes deu a dialéctica, 
artífice da construção e da destruição, manhosa nos discursos, forçada nas conjecturas, dura 
nos argumentos, obreira de conflitos, incómoda até para si própria, tudo desdizendo, para 
que absolutamente nada indague.» 
951 Joaquim Cerqueira GonçalveS, «Filosofia e Relação», p. 192: «Os pensadores cristãos, 
ainda quando não hostilizaram [a obra Categorias] — de facto, o seu alcance formal não o me-
recia —, cedo se aperceberam de que não encontravam aí todos os condutores terminológicos 
aptos para expressar a realidade da sua vida.»
952 Acerca do mais importante tratado de heresiologia da Antiguidade, Panarion (transcrição 
grega do termo latino panarium = arca de pão; daí o autor considerar a sua obra uma «caixa de 
remédios»), cf. Aline Pourkier, L’Hérésiologie chez Épiphane de Salamine, Paris, Beauchesne, 1992; 
Aline Pourkier, «Un grand hérésiologue: Épiphane de Salamine», in Connaissance des Pères de 
l’Église 60 (décembre 1995), pp. 19-23. Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque. Les 
relations trinitaires, Fribourg en Suisse, Librairie de l’Université, 1940, p. 120, afirma que, em  
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Epifânio associa-os aos sofistas, que apenas andam à caça de palavras para 
depois lhes retorcerem o sentido, sobretudo quando se trata da natureza do 
ser divino: querem explicar a natureza de Deus através de alguns silogismos 
de Aristóteles e dos geómetras953. Apesar disso, o próprio Epifânio, seguindo 
alguns homoousianos de Niceia, utiliza a noção de relação —  —, 
a qual assegura, ao mesmo tempo, a unidade de natureza e a distinção de 
pessoas em Deus. Visa com isso principalmente Aécio de Antioquia, pois 
este, pondo todo o acento na noção de , negava a igualdade e a 
consubstancialidade do Pai e do Filho, evitando cuidadosa e deliberadamente 
todos os termos que expressavam relação:  e . Outros arianos, 
discípulos de Aécio, também eram chamados «anomeanos», porque não só 
negavam que o Filho fosse consubstancial () ao Pai, mas afirmavam 
positivamente que ele era dissemelhante () do Pai.

No mesmo sentido de Epifânio, afirma sem rodeios Basílio de Cesareia: é 
erróneo utilizar uma (má) lógica aristotélica e estóica nas questões de fé, ques-
tionando o ponto de partida adversário, justamente a filosofia de Aristóteles 
(que ele próprio conhece e aplica). A introdução de enunciados dilemáticos 
dependia de uma lógica binária em que o terceiro era infalivelmente excluído: 
«adorais o conhecido ou o desconhecido?» («;»); 
«ou é absolutamente não-gerado ou gerado», («
»). Mas «porque teríamos necessidade dos silogismos de Aristóteles ou 
de Crisipo para saber que Deus não-gerado () não foi gerado 
()?»954 Tais alternativas armadilhadas eram veementemente 
denunciadas e criticadas pelos Capadócios: por Basílio de Cesareia, por Gregório 
de Nazianzo e pelo irmão mais novo daquele, Gregório de Nissa (331-395)955. 

função do «lugar preponderante que tem», no Panarion, «a afirmação da unidade essencial de 
Deus [e] da identidade das três hipóstases», é Epifânio quem, de entre todos os Padres Gregos, 
«melhor faz pressentir Agostinho nesta forma de encarar o mistério trinitário.» Será considerado 
no mundo oriental, aliás, como uma espécie de predecessor dos filioquistas latinos.
953 Adversus Haereses, III, i, Indiculus haereseon, 809 (PG 42, 338 c): «Quippe syllogismis quibusdam 
Aristotelicis ac geometricis Dei naturam explicare student.» As suas críticas não se dirigem apenas aos 
aecianos e eunomianos, mas também aos pneumatómacos, aos fotinianos, aos marcelinianos, 
a certas posições semi-arianas, etc., heresias que, afinal, são todas expressão de um arianismo 
proteiforme, fragmentado numa miríade de seitas, cujo único denominador comum é tão-só 
a oposição à doutrina de Niceia sobre o  / consubstancial.
954 Adversus Eunomium, I, 5: «  
  
 (…).»
955 Cf. baSílio de CeSareia, Contra Eunomium, II, 14; GreGório de niSSa, Contra Eunomium 
libri XII (PG 45, 967 d – 970 c; X, 838 a, passim; referência a Basílio em 843 b. Para uma breve 
exposição, cf. Bernard pottier, «Le Contre Eunome de Grégoire de Nysse», in Connaissance des 
Pères de l’Église 65 (mars 1997), pp. 53-62)
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Reconhece-se, contudo, que esta metodologia, a que os partidários de Ário 
continuamente deitavam mão, remontava ao arianismo primitivo, à geração 
de Ário e de Atanásio956. Deste modo, segundo Basílio, é digno da maior crí-
tica o facto de alguns eunomianos quererem para o termo «não-gerado» uma 
espécie de estatuto excelso e à parte no âmbito dos atributos divinos, tanto 
mais que à luz da doutrina aristotélica da privação, presente nas Categorias, 
e que eles tanto utilizavam, isso não seria explicar, mas deixar por explicar: 
define apenas por negação — e os eunomianos, de facto, apostavam na total 
compreensibilidade de Deus957. Em várias passagens da sua obra, Basílio de 
Cesareia lamenta esta intrusão «inútil e nefasta» da sabedoria do mundo — «
»958 — no domínio da meditação sobre os atri-
butos divinos. E é no horizonte mais geral da condenação da «sabedoria de 
fora» — «» —, partilhada por outros Padres que não apenas 
os Capadócios959, que se enquadra a crítica à dialéctica e ao pensamento 
categorial que transformou a theologia em technologia.

 Todavia, apesar da crítica, importa dizê-lo, o próprio Basílio de Cesareia 
demonstra um perfeito conhecimento e um domínio absoluto da dialéctica 
e da doutrina das categorias de Aristóteles960. É notório que os estudos de 

956 Cf. GreGório de nazianzo, Oratio I Contra Arianos, 30-32 (SC 247; PG 26, 74-79). Cf. 
Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils?, p. 52. Aliás, a metodologia 
dilemática aplicava-se a quase todas as afirmações que defendiam a igualdade do Pai e do 
Filho. V.g., se se diz que o Pai gera um Filho, então o Filho deve gerar um Filho (para ser 
igual ao Pai), este gerar outro, e assim sucessivamente ad infinitum (cf. p. 67). Atanásio reage 
violentamente: «Inventores de blasfémias, inimigos de Deus, na verdade, que aplicam ao 
próprio Pai raciocínios corpóreos e terrenos, para não terem de reconhecer que o Filho é 
imagem do Pai!»
957 Walter kaSPer, Le Dieu des chrétiens, p. 193: «Os Eunomianos ensinavam a possibilidade de 
um conhecimento total, adequado e compreensivo de Deus nesta vida» — o que leva baSílio 
de CeSareia, Contra Eunomium, I, 12-13, a ironizar: Deus não manifestou o seu nome, ou a 
sua substância, nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacob, nem a outros dos seus santos, «mas 
Eunómio, ao que parece, recebeu de Deus não só a manifestação do seu nome, mas até da 
sua própria substância!»
958 Contra Eunomium, I, 9: «Não é difícil mostrar que [Eunómio] apregoa, a torto e a direito, 
especulações que lhe vêm da sabedoria do mundo: ela fê-lo dar uma cambalhota e eis as ino-
vações doutrinais a que se entregou. Porque os termos a respeito de privação e de possessão 
são de Aristóteles, como podem ler aqueles que o leram, no seu livro intitulado As Categorias, 
e é ele quem diz que as privações são segundas relativamente às possessões.»
959 Ainda que Gregório de Nazianzo, na Oratio 43, 23 (PG 36, 526 c – 527 a), elogiando Basílio, 
valorize os saberes gregos (a retórica, a gramática, geometria, etc.), mormente a dialéctica 
(cf. Joseph De Ghellinck, «Quelques appréciations de la dialectique et d’Aristote...», pp. 
6.15 e ss).
960 Demonstra-o, por exemplo, na célebre Epistula, 38 (PG 32, 325 a, 1 e ss).
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retórica e de filosofia por ele feitos, em Constantinopla e em Atenas, de modo 
algum foram em vão. De tal forma que — e esta inversão, como se disse, é 
decisiva na medida em que obrigará a uma reconversão essencial da categoria 
da relação, tornando-a apta para dizer algo de Deus — começou a atacar os 
Arianos, virando contra eles as suas próprias armas961.

Gregório de Nissa, por outro lado, sem inflectir a orientação de família, mas 
também sem ir ao ponto de chamar a Aristóteles o «bispo dos Arianos», como 
fizera o presbítero Faustino962, não deixa de relacionar intimamente os erros 
dos heréticos, no tocante à natureza de Deus, com a  (technologia) 
caucionada por Aristóteles, sobretudo no que concerne à doutrina categorial, a 
qual, entre eles, arianos, se tornara numa verdadeira  (cacotechnia),  
de onde decorria toda a sua impiedade. Com efeito, era sobretudo ao «ar-
senal» das Categorias de Aristóteles que os «hereges» arianos iam buscar 
argumentos, sendo esta obra a sua «ponta de lança» contra a fé trinitária963.  

961 baSílio de CeSareia, Contra Eunomium, I, 8: «E assim a sua [de Eunómio] sabedoria voltar- 
-se-á contra si mesma. (...) Deste modo, portanto, tal como nas armadilhas dos animais selva-
gens, Eunómio é apanhado pelas suas próprias técnicas e quanto mais procura escapar-lhes, 
tanto mais elas o refutam.» Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils?, 
p. 163: «Herdeiro da mesma formação que Eunómio junto dos mestres da sabedoria grega, 
Basílio tem perfeita consciência de que não pode refutar uma construção tão sólida, sem aceitar 
o combate no terreno escolhido pelo adversário, quer dizer, o da racionalidade. Por outro 
lado, as objecções e as negações do adversário habitam-no também a si mesmo sob a forma de 
interrogações. O cristianismo não alcançará a sua maioridade doutrinal sem passar por este 
esforço. Mas diferentemente de Eunómio, que submete as afirmações da fé cristã, de maneira 
sistemática, às exigências da razão, Basílio, consciente de que a fé dá que pensar, interroga-se 
se as categorias da razão, por seu lado, se não poderão abrir elas próprias, para se tornarem 
capazes de dizer com total coerência de linguagem o inaudito da revelação cristã.» 
962 Cf. Ad Gallam Placidiam De Trinitate sive de Fide Contra Arianos, II, 12 (PL 13, 60 b-c). Neste 
texto, o bispo Faustino, depois de ter desmontado as argúcias arianas, interroga: «Ubi sunt 
nunc illa impia sophismata quae Aristotelis episcopi vestri magisterio didicisti dicentes: filius 
est, sed non est verus filius; deus est, sed non est verus deus?» / «Onde estão agora aqueles 
ímpios sofismas que dizeis ter aprendido do magistério do vosso bispo Aristóteles? Que o 
Filho não é verdadeiro Filho, e que Deus não é verdadeiro Deus?» Mas já antes (II, 10; PL 
13, 44 d) Faustino começara com uma significativa admonição pastoral: «Noli, infelix, ad-
versus christum dominum totius creaturae, Aristotelis artificiosa argumenta colligere (...).» / 
«Ó infeliz, não juntes argumentos artificiosos de Aristóteles contra Cristo, Senhor de todas 
as criaturas (...).»
963 Contra Eunomium, III, 905 d: «(...) .» / «(...) 
toda a tecnologia nas categorias». Cf. Joseph De Ghellinck, «Quelques appréciations de la 
dialectique et d’Aristote...», pp. 19-20; E. vandenbuSSChe, «La part de la dialectique dans la 
théologie d’Eunomius “le technologue”», in Revue d’histoire ecclésiastique 40 (1944-1945), pp. 47-
72. Para um aprofundamento das noções de «heresia» e de «herege», intimamente relacionadas  
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Reduzem a alguns silogismos a via que conduz à salvação, ao inscreverem 
numa seca e técnica argumentação a vida de Deus e tudo o que dela se revelou 
em Jesus Cristo — o que é um autêntico sacrilégio964. Tanto mais que, com 
tal instrumento, como se referiu, alguns dos mais exaltados arianos (v.g., 
Aécio de Antioquia e Eunómio de Cízico), se arrogavam ter de Deus um 
conhecimento perfeito, total e absoluto965. Na mesma linha argumentativa, 
Gregório de Nazianzo (329-390) vê em Aristóteles o inventor dos «labirin-
tos dialécticos»966 que apenas aproveitam àqueles que mais não sabem do 
que «falar e discutir». Para esses «o sublime mistério da divina Trindade é 
apenas um jogo de técnica»967, de tal modo que pretendem encaixar nas suas 
fórmulas, à força, os atributos da divindade968. Posição idêntica manifesta 

e conexas com as noções opostas de «ortodoxia» e «ortodoxo», cf. Connaissance des Pères de l’Église 
60 (décembre 1995), n.º todo dedicado a Les Hérésies. Para a actual epistemologia das noções, 
cf. especialmente os artigos de Alain le boullueC, «L’émergence de la notion d’hérésie», pp. 
8-11, e de Jacques fantino, «L’hérésie selon Irénée de Lyon», pp. 12-14.
964 E. vandenbuSSChe, «La part de la dialectique dans la théologie d’Eunomius “le techno-
logue”», p. 55: «O tecnólogo dispõe de todos os recursos desta cultura [retórica, superficial 
e vazia], mas o que o caracteriza entre os sofistas é a sua habilidade para explorar os meios 
que a lógica e a dialéctica lhe oferecem. Correlativamente, importa sublinhar o carácter frio, 
seco e abstracto das suas obras, devido à ausência de todo o acento patético e genuinamente 
religioso.»
965 Esta «arrogância gnóstica», aliás, remontaria ao próprio Ário, a crer no texto Tália (ou 
Banquete) — uma confissão de fé ariana versificada, para mais facilmente ser memorizada e 
se vulgarizar —, citado por Atanásio (Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir 
un fils?, p. 39): «Segundo a fé dos eleitos de Deus, daqueles que compreendem Deus, dos filhos 
santos no caminho recto (ver 2 Tm 2, 15), que receberam o Espírito Santo de Deus (...).» 
(itálico nosso). Bernard Sesboüé afirma mesmo (p. 134) que «a dialéctica de Eunómio é um 
dos desafios mais graves que alguma vez a razão opôs ao cristianismo.»
966 Carminum liber I, Sectio II, Poemata moralia, X. De virtute, 48-49 (PG 37, 683-684): «Nectens 
labyrinthos inextricabilibus disputationibus Aristotelis, aut quorumdam Pyrrhoniorum». / 
«Armando ciladas labirínticas com as inextricáveis disputas de Aristóteles ou de alguns dos 
Pirrónicos.» Labirinto, aliás, era também um nome dado a uma das maiores obras antigas sobre 
Heresias, escrita por volta de 240, por autor discutível — muito provavelmente Hipólito de 
Roma, juntamente com um hipotético Hipólito oriental —, intitulada Refutatio omnium haere-
sium / Refutação de todas as Heresias ou ainda Sistema dos sistemas. Cf. Daniel A. bertrand, «La 
Réfutation des toutes les hérésies ou Le système des systèmes», in Connaissance des Pères de l’Église 60 
(décembre 1995), pp. 15-18.
967 Joseph De Ghellinck, «Quelques appréciations de la dialectique et d’Aristote...», p. 18. 
Cf. Oratio 27, 1-2 (PG 36, 11 a – 14 c).
968 Oratio 42, 18 (PG 36, 479 a): «(...) hoc est, dialecticis et impiis sermonibus, qui Dei gene-
rationem ac processionem, quae nullis verbis explicari potest, curiosius scrutantes, adversus 
divinitatem temere insurgunt (...).» / «(...) quer dizer, com discursos ímpios e dialécticos, que 
por simples curiosidade bisbilhotam a geração e a processão de Deus, inacessível à linguagem, 
temerariamente se levantam contra a divindade (...).»
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ainda Ambrósio de Milão (340-397), quando acusa os heréticos de terem 
abandonado o Apóstolo para seguirem Aristóteles, de cuja dialéctica vem a 
força do seu veneno969; igualmente São Jerónimo (347-c.420) — para o qual, 
significativamente, a fé não deveria ser defendida dos ataques dos heréticos 
com as armas que eles utilizavam: a dialéctica, as subtilezas silogísticas, que 
os arianos e pelagianos beberam em Aristóteles, mas antes com a Escritura970. 
Numa palavra: «os heréticos são todos aristotélicos e platónicos» / «omnes vero 
haeretici aristotelici et platonici sunt.»971

Por este fresco, fica-nos uma ideia aproximada de como o autor das Categorias 
era injustamente criticado pelos defensores da Trindade, nos sécs. III e IV. In-
justamente, sim, no sentido de que, apesar de tudo,  a lógica tem em Aristóteles 
um papel propedêutico em relação à metafísica. Mas os seus epígonos tardios 
haviam-se fixado, quase exclusivamente, no seu papel dialéctico e erístico o que 
fomentava tais reacções negativas. Por não fazerem com clareza tal distinção, 
pode concluir-se que, «de todas as apreciações e acusações que têm directamente 
por objecto a dialéctica, se retira a conclusão de que os escritores eclesiásticos [do 
séc. IV] têm em vista, sobretudo, se não exclusivamente, entre as obras filosóficas, 

969 Cf. aMbróSio de Milão, In Psalmum CXVIII Expositio (PL 15, 1593 a): «Reliquerunt 
Apostolum, sequuntur Aristotelem. Reliquerunt sapientiam quae apud Dei est: elegerunt 
disputationis tendiculas, et acupia verborum secundum dialecticae disciplinam.» / «Abandona-
ram o Apóstolo e seguiram Aristóteles. Deixaram a sabedoria que estava junto de Deus e 
preferiram as armadilhas das disputas e a abundância das palavras da arte da dialéctica.» 
De Fide ad Gratianum Augustum, I, 5, 42 (PL 15, 537 a): «Omnem enim vim venenorum 
suorum in dialectica disputatione constituunt (...). Sed non in dialectica complacuit Deo 
salvum facere populum suum. Regnum enim Dei in simplicitate fidei est, non in contentione 
sermonis (I Cor. iv, 20).» / «Toda a força do seu veneno assenta na disputa dialéctica (...). 
Mas agradou a Deus salvar o seu povo sem a dialéctica. O reino de Deus está na simplicidade 
da fé, não na contenda palavrosa.»
970 JeróniMo, De Perpetua virginitate B. Mariae adversus Helvidium, 2 (PL 23, 194 a): «Non campum 
rhetorici desideramus eloquii, non dialecticorum tendiculas, nec Aristotelis spineta conqui-
rimus (...).» / «Não nos atrai a arte do discurso retórico, nem as armadilhas dos dialécticos, 
nem procuramos com afã o balsedo de Aristóteles (...).» Dialogus contra Luciferianos, 14 (PL 
23, 176 b-c); Dialogus adversus Pelagianos, I, 14 (PL 23, 529 a-b): «Haec argumentatio tortuosa 
est, ecclesiasticam simplicitatem inter philosophorum spineta concludens. Quid Aristoteli 
et Paulo? Quid Platoni et Petro? Ut ille enim princeps philosophorum, ita hic apostolorum 
fuit (...).» / «Esta argumentação é retorcida, encerrando a simplicidade da igreja no meio da 
floresta dos filósofos. Que tem Aristóteles a ver com Paulo? Ou Platão com Pedro? Aquele 
foi príncipe dos filósofos; este dos Apóstolos (...).» Como é compreensível, Jerónimo preferia 
que o debate se mantivesse em terreno escriturístico, onde se sentia perfeitamente à vontade, 
e não entrasse no âmbito da especulação filosófica.
971 JeróniMo, Tratactus de psalmo 77 (CCSL, 78, 200-201, p. 70): «Ecclesiastici enim rustici 
sunt et simplices: omnes uero haeretici aristotelici et platonici sunt.» / «Os eclesiásticos são 
homens rudes e simples; e os heréticos são todos aristotélicos e platónicos.»
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a lógica de Aristóteles.»972  Neste processo, importa reiterar que a utilização da 
lógica categorial, no âmbito de uma reflexão sobre a Trindade, podia conduzir, 
e conduziu, alternada e desequilibradamente, a uma visão ora modalista ora su-
bordinacionista. De um mesmo esquema de valorização da substância contra a 
relação podem deduzir-se consequências de sinal contrário. Com efeito, enquanto 
certas heresias trinitárias, em nome da unidade de Deus, excluíam o Filho e o 
Espírito Santo da esfera do divino, acabando assim numa Trindade meramente 
nominal (arianismo), outras, no pólo oposto (modalismo), atacavam de tal modo 
a distinção em Deus que o Filho e o Espírito eram subsumidos como modos 
dessa substância única. Nos primeiros, a unidade exclui e afasta a diferença em 
Deus973; nos segundos, absorve-a e anula-a.

Por um lado, temos Ário e os seus seguidores: Aécio de Antioquia e o seu 
brilhante discípulo, Eunómio de Cízico, que tinham estudado em Alexandria 
com mestres aristotélicos, e ainda Astérios da Capadócia, o Sofista, discípulo 
de Luciano de Antioquia (o qual também fora mestre de Ário e de Eusébio de 
Nicomédia), e outros inumeráveis epígonos974, sob o nome de arianos, semi-
arianos, homoiousianos, aecianos, eunomianos, etc., todos unidos, contra a 
doutrina nicena do  (acusada de «sabelianismo»975), afirmavam 
a separação substancial das pessoas e a subordinação do Filho ao Pai, e do 

972 Joseph De Ghellinck, «Quelques appréciations de la dialectique et d’Aristote...», p. 25.
973 E, paradoxalmente, tendem a multiplicar indefinidamente as criaturas, instituindo inter-
mediários, para que se possa reaver alguma proximidade com um Deus tão abruptamente 
remetido para longe, adequando com essa intenção as esferas intermediárias da filosofia he-
lenística. Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils?, p. 231: mas «(...) o 
Deus cristão é infinitamente mais próximo do Deus da tradição hebraica do que do princípio 
primeiro da filosofia helenística. Esta, de facto — e nisso reside a sua maior fraqueza —, não 
hesita em produzir e multiplicar intermediários entre Deus e os homens.»
974 Eusébio, Teódoto, Pantino, Atanásio, Gregório, Anatólio, etc. Cf. a carta de Ário a Eusébio de 
Nicomédia (318/322) a pedir protecção (apud Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir 
un fils?, pp. 31-32). Alguns consideram estes nomes representantes tardios da chamada «segunda 
sofística», emergente depois que «o aristotelismo sistemático desapareceu com Alexandre de Afrodísia, 
na segunda metade do séc. III», e que teve grande expressão em Alexandria. Cf. E. vandenbuSSChe, 
«La part de la dialectique dans la théologie d’Eunomius “le technologue”», pp. 50-54.
975 Eusébio de Cesareia, numa Carta endereçada à sua comunidade, afirma que este termo 
técnico,  / consubstancial teria sido acrescentado ao Símbolo niceno a pedido do 
próprio Imperador Constantino. Cf. Basil Studer, «Una valutazione critica del neonicenis-
mo», in Mysterium Caritatis..., pp. 427 e ss; este mesmo autor, Basil Studer, «Credo in unum 
Deum Patrem omnipotentem», in Connaissance des Pères de l’Église 73 (mars 1999), «Le Père», 
p. 12, interpreta muito negativamente esta orientação de Niceia: «Através da definição da 
unidade de substância entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, chegaram a nivelar-se os seus 
papéis respectivos na história da Salvação. A concepção fundamental omnia opera ad extra sunt 
communia teve como resultado uma acentuação da unidade divina, a qual provocou a extinção 
do interesse pelas diferenças no interior da Trindade imanente.»
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Espírito Santo ao Filho, negando portanto a identidade real da Trindade976. 
Para isso, utilizavam a argumentação categorial aristotélica, afirma o cronista 
coevo Filostorgo, também ele ariano — e muito parcial na exposição dos 
argumentos eunomianos, afirma Joseph De Ghellinck977. Verifica-se nesta 
disputa teológica, como se disse, uma espécie de mutação geracional: enquanto 
entre Ário e Alexandre / Atanásio a base de apoio de ambos era essencialmente 
escriturística — «a Escritura era um lugar de verificação absolutamente neces-
sário; ela é que deve arbitrar o conflito»978, pois, ultimamente, nela se encontram 
os dicta probantia —, entre Eunómio e Basílio de Cesareia, uma geração depois, 
a disputa passa a fazer-se mais numa base lógica e especulativa, encontrando 
na doutrina das categorias de Aristóteles uma espécie de vade mecum. Eunómio 
é, de facto, um lógico temível que quer aplicar, de modo rigoroso, as categorias 
lógicas à Trindade e a todo o discurso teológico. Mas Eunómio, curiosamente, 
não hesita em acusar os seus opositores nicenos de terem sido eles os «perdidos 
pelos sofismas dos gregos», quando afirmam a igualdade da substância do Pai e 
do Filho, pois não souberam distinguir, em Deus, a substância e as actividades. 
Por isso, prossegue Eunómio, «deixemos estas pessoas que não foram capazes 
de captar a diferença dos seres com olhos sãos (...).»979 Note-se o pressuposto 

976 Curiosamente, é Ário (cf. «Profissão de Fé enviada a Alexandre de Alexandria», apud 
Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils?, p. 34, traduzindo a Epistula 
de Synodis, 16, de Atanásio, onde aquela «Profissão» é reproduzida) quem pela primeira vez 
introduz a ideia de relação, ou melhor, de relativos («»), a propósito do Pai e do 
Filho, mas para lhe negar evidentemente qualquer realidade. Cf. René arnou, «Arius et la 
doctrine des relations trinitaires», in Gregorianum 14 (1933), pp. 269-272.
977 Cf. «Quelques appréciations de la dialectique et d’Aristote...», p. 11 (cf. as pp. ss, no mesmo 
sentido). O que, aliás, não é inesperado. Com efeito, afirmam Bernard SeSboüÉ e Bernard 
Meunier, Dieu peut-il avoir un fils?, p. 135, Filostorgo «faz o seu panegírico [de Eunómio] em 
termos ditirâmbicos que nos informam mais sobre a sua admiração do que sobre o carácter 
de Eunómio: coloca-o mais alto que um deus. Não somente a sua inteligência e a sua virtude 
eram incomparáveis, mas até o seu rosto possuía todas as belezas.»
978 Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils?, p. 12.
979 eunóMio, Apologia, II, 22-23 (cf. Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir 
un fils?, pp. 158-159). Para uma melhor compreensão das razões da acusação de Eunómio, 
cf. René arnou, «Unité numérique et unité de nature chez les Pères, après le Concile de Ni-
cée», in Gregorianum 15 (1934), pp. 242-254. Bernard pottier, «La Trinité chez Grégoire de 
Nysse», in Connaissance des Pères de l’Église 76 (décembre 1999) «La Trinité», p. 18: «O Padre 
Arnou escreveu no seu tempo um artigo muito vivo e subtil mostrando a razão por que os 
Padres, paradoxalmente, faziam má cara quando se tratava de admitir a unidade numérica em 
Deus. O número, com efeito — até mesmo o número um — parecia aos antigos muito ligado 
à matéria individuante. Por isso, procuravam rejeitar não só a unidade específica, mas tam-
bém a unidade numérica, admitindo apenas uma certa unidade de natureza. Só esta palavra, 
natureza, lhes parecia apta para manter em si um mistério de vida que a espécie ou o número 
irremediavelmente congelavam.» É compreensível esta resistência. De facto, o número aparece 
como o «correlativo» da relação: esta une o que aquele separa.
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ontológico de Eunómio: uma coisa seria a unidade da substância divina, 
outra, bem diferente, a sua actividade, sendo esta remetida para o domínio 
exclusivo da volição980 — «seria mesmo uma infantilidade dizer que a acti-
vidade é não-gerada e sem fim (...).»981 Em suma, o divórcio entre unidade 
e diferença, entre substância e acidentes, entre ser e agir, não poderia ser 
mais claro. Para quem critica «os sofismas dos gregos», seria difícil encontrar 
linguagem mais grega.

De acordo com Irénée Chevalier, o arianismo racionalista de Eunómio, 
em particular, e a dialéctica decorrente de uma leitura mecânica da obra de 
Aristóteles — leitura que remontaria a Dionísio de Alexandria, (c.290-364), 
o qual também teria fornecido a Ário a «tecnologia» dialéctica fundamental982 
—, armadilharam toda a argumentação racional, a qual ficou presa de argúcias 
e cheia de alçapões. Numa palavra e retomando o mote: a «teologia [transfor-
mou-se] em tecnologia»983. Por outro lado, a par do hiper-logicismo, a leitura 
de Eunómio sublinhava os elementos empíricos na génese das categorias e 
revelava, por conseguinte, uma tendência marcadamente nominalista984. No 
tocante à doutrina da relação, esta orientação conduzia-o a negar a realidade 

980 eunóMio, Apologia, II, 20.
981 eunóMio, Apologia, II, 23 (cf. Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un 
fils?, p. 159). Podemos concluir anacronicamente que, para Eunómio, «agere non sequitur esse» 
/ «o agir não segue o ser». GreGório de nazianzo, Oratio 29, 16 (SC 250, p. 211), contra 
esta «disjunção» exclusiva, afirmará uma terceira hipótese mais verdadeira — «�
» — a relação: «Aprendei pois, ó grandes sábios, que a palavra Pai não é nem 
nome de essência nem nome de operação, mas um nome de relação («») e um modo 
de ser do Pai em relação ao Filho («»), ou do Filho em relação ao 
Pai («»).
982 Pelo testemunho de CleMente de alexandria (Stromata, VIII, 8; PG 9, 587 d – 592 b), 
pode inferir-se que Alexandria, já antes como escola filosófica, já depois como escola cristã, foi 
um dos lugares onde a leitura e o comentário da obra Categorias mais se intensificou. Clemen-
te, significativamente, começa por separar a relação ou os relativos —  — de 
todas as outras categorias (cf. Jean pepin, «Clément d’Alexandrie, les Catégories d’Aristote 
et le fragment 60 d’Héraclite», in Concepts et Catégories..., p. 272 (pp. 271-284). Também João 
Escoto eriúGena, mais tarde, em De Divisione naturae, I, 465 a, põe como hipótese que se a 
relação se predica em sentido próprio de Deus (e não apenas em sentido análogo), então ela 
não deve figurar mais entre as dez categorias, que assim passam a ser só nove.
983 Cf. teodoreto de Cyr, Haereticarum Fabularum Liber, IV, 3, «De Eunomio et Aetio» (PG 
83, 418 a – 422 b) afirma que «», i.e., Eunómio 
«fez da teologia uma tecnologia». Neste seu Compêndio de heresias, Teodoreto, que morreu em 
466, passa em revista 453 heresias coevas ou já desaparecidas no seu tempo.
984 Cf. baSílio de CeSareia, Contra Eunomium, I, 6 (PG 29, 521a – 524 c). V.g., 523 a-b: 
Eunómio «dicit nomen esse sine ulla significatione, atque in sola pronuntiatione subsistere.» 
/ «Diz que o nome não tem nenhum significado, e apenas subsiste pela sua enunciação.» Cf. 
também GreGório de niSSa, Contra Eunomium libri, XII (PG 45, 969 a-c).
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da Trindade. Na sua resposta a Basílio, com efeito, Eunómio dá mostras de 
uma concepção de linguagem fracturada entre um realismo extremo, por um 
lado, e um nominalismo igualmente extremo, por outro. É como se coexistis-
sem paralelamente, no dizer humano, duas espécies de nomes cuja valência 
ontológica é diametralmente oposta: alguns nomes vêm de Deus e dizem sem 
engano a substância das coisas (realismo). Mas outros são puros produtos 
da nossa invenção arbitrária e, por conseguinte, têm um valor meramente 
nominal (nominalismo)985. No primeiro caso, estão decerto os termos «Deus», 
«não-gerado», «eterno», «incorruptível» / «gerado», «criatura», «temporal», 
«corruptível» e, no segundo, «Trindade», «Pai», «Filho», «Espírito», «relação» 
(i.e., todos os nomes que em transparece naturalmente a relação). O critério 
de diferenciação, porém, entre uma ordem e outra é muito problemático986, 
na medida em que depende, por um lado, de uma espécie de intuição mística 
da substância divina enquanto «não-gerada», «absoluta», «separada», e, por 
outro, de um «espaço semântico arbitrário, criado para colmatar as brechas 
do edifício»987. 

Com efeito, segundo a expressão de Bernard Sesboüé existe, em Eunómio, 
uma «intuição metafísica fundamental» de Deus como , i.e., como 
substância não-gerada988, intuição de cuja sinceridade não seria legítimo du-
vidar. Eis o leit-motiv de Eunómio: «Jamais honrar Deus segundo um conceito hu-
mano, mas pagar a dívida mais imprescritível de todas, confessando que Ele é o que é.»989  
É daqui que, por dedução, se construirá o edifício lógico. Ora esta intuição 
da substância divina arrasta para o âmbito do acidental ou do nominal (a tal 
dívida por saldar990) tudo o mais que se possa dela dizer, mormente a relação 
entre as pessoas. É assim que Eunómio prefere dizer «não-gerado», em vez 
de «Pai», e «gerado», em vez de «Filho», porque desta forma lhe é mais fácil 
suprimir qualquer relação entre uma substância e outra: «“não-gerado” e 
“gerado” opõem-se e separam-se, enquanto Pai e Filho se referem.»991 

Agostinho tem claramente em mira esta «tecnologia» eunomiana, quando 
critica a «engenhosíssima máquina de guerra» / «callidissimum machinamentum» 

985 Cf. Bernard pottier, «Le Contre Eunome de Grégoire de Nysse», pp. 58-59.
986 Cf. Dieu peut-il avoir un fils?..., p. 144.
987 Cf. Dieu peut-il avoir un fils?..., p. 146.
988 Cf. Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils?, pp. 136.142.
989 eunóMio, Apologia, I, 8.
990 baSílio de CeSareia, Contra Eunomium, I, 8, explora bem, contra Eunómio, o tema 
critpo-gnóstico da dívida para com Deus, «a mais antiga e a mais imprescritível das 
obrigações».
991 Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils?, p. 164 (cf. em baSílio de 
CeSareia, Contra Eunomium, I, 16-18, a desmontagem de tal procedimento).
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dos arianos992, segundo a qual de Deus tudo se deve dizer e pensar segundo 
a substância, já que nele não pode haver acidentes993. O modus operandi dos 
eunomianos é simples, como se referiu: aplicando rigorosamente os três 
princípios lógicos do Organon aristotélico, propõem um silogismo dilemático 
aparentemente insanável994: tudo o que se diz refere-se exclusivamente ou 
a um sujeito ou a um acidente. Ora, como em Deus nada há de acidental, 
tudo o que dele se predicar, predica-se necessariamente segundo o modo 
da substância. Consequentemente, se os predicados fundamentais relativos 
ao Filho, «gerado» (), e ao Pai, «não-gerado» (), nada 
podem designar de acidental, então têm de se referir forçosamente à subs-
tância própria de um e de outro, isoladamente considerados. E, deste modo, 
os atributos  e  têm de ser substâncias ontologicamente 
distintas, diferentes e inconciliáveis no mesmo plano de realidade. Assim, 
como já se acenou, parece que só resta a saída nominalista: a «Trindade» 
é tão-só um nome universal por nós aposto em Deus. Deste quadro lógico, 
conforme a sua aceitação ou recusa, parece não haver outra «solução que não 
o arianismo ou o sabelianismo. É este círculo dialéctico que a ideia de relação vem 
quebrar.»995 Sublinhe-se bem a importância da afirmação de Irénée Chevalier 

992 De Trinitate, V, iii, 4: «Inter multa quae arriani aduersus catholicam fidem solent disputare 
hoc sibi maxime callidissimum machinamentum proponere uidentur cum dicunt: “quidquid 
de deo dicitur uel intellegitur non secundum accidens sed secundum substantiam dicitur”.» / 
«Entre os muitos argumentos que os arianos constumam brandir contra a fé católica, há um 
que eles consideram uma engenhosíssima máquina de guerra, quando dizem: “tudo o que se 
diz ou pensa de Deus não se afirma segundo o acidente, mas segundo a substância”.» Note-se 
que se até 410 o Norte de África esteve praticamente imune ao arianismo (cf. Sermo 46, 18), 
a partir desta data, depois do saque de Roma por Alarico, muitos «eunomianos» chegaram às 
praias africanas; por isso, se até aí o contacto de Agostinho com o arianismo tinha sido mais 
livresco, agora passa a ser directo e pastoral (cf. Serge lanCel, Saint Augustin, Paris, Arthème 
Fayard, 1999, pp. 531 e ss.). 
993 Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque. Les relations trinitaires, Fribourg en Suisse, 
Librairie de l’Université, 1940, p. 33: «Eunómio esforça-se por encerrar os doutores ortodoxos 
num dilema, inspirado nas Categorias de Aristóteles: o que se diz de um sujeito designa neces-
sariamente ou a substância ou um acidente. Ora, em Deus nada há de acidental: o próprio 
Agostinho o estabelecerá no princípio do livro V.» 
994 atanáSio de alexandria, Oratio I contra arianos, 22-24 (PG 26, 58 a – 62 c), e também 
Gregório de Nazianzo, dão-nos conta desse procedimento dilemático muito utilizado pelos 
arianos já da primeira já da segunda gerações. Registe-se, a propósito da ressonância deste 
esquema no âmbito da doutrina da relação, a afirmação de Joaquim Cerqueira GonçalveS, 
«Filosofia e Relação», p. 189: «(...) a relação assume na filosofia antiga uma expressão disjuntiva: 
ou carece de sentido ou ganha-o, mas, neste caso, apenas no plano lógico.»
995 Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, p. 33 (itálico nosso).
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que simultaneamente diz, in obliquo, um programa de reabilitação da mesma 
relação. No fio da navalha, entre Ário e Sabélio, será por esta nesga aberta 
pelos relativos que progredirá não só a reflexão de Basílio de Cesareia e 
Gregório de Nazianzo, mas sobretudo a de Agostinho. E quando o alcance 
ontológico da relação se lhe apresentar mais problemático, Agostinho continu-
ará a escrever, arrimando-se à persistência da tradição confessante: pois «eu 
próprio confesso que, escrevendo, aprendi muitas coisas que ignorava.»996

Na situação diametralmente oposta ao arianismo, como se indicou, os 
modalistas Noeto, Práxeas, Sabélio e seus sequazes, tinham defendido uma 
unidade divina monolítica que os levara a negar a distinção real das pessoas 
em Deus, as quais não passavam assim de meros modos de uma mesma e 
única substância. Se, para Irénée Chevalier, estes «se inspiram no monoteís-
mo judaico», e aqueles «na especulação neoplatónica»997, importa sublinhar 
que esta divergente orientação depende, num plano mais profundo, de uma 
hermenêutica quanto às relações entre a substância e os predicamentos, bem 
assim do estatuto ontológico destes, mormente da relação (). 

Afirma Bernard Sesboüé que Ário e Eunómio costumam ser facilmente 
enfileirados no campo oposto ao do modalismo. E, assim, falando de três 
«substâncias», teriam dado o flanco às acusações de triteísmo e, portanto, de 
politeísmo. Esta acusação, muitas vezes feita no calor excessivo da polémica, 
olvida, contudo, que a dependência do arianismo relativamente ao helenismo 
é mais filosófica do que religiosa. Com efeito, também Ário defendia a ab-
soluta «monarquia» divina, bem na linha do monoteísmo estrito da tradição 
judaica. É por isso que Atanásio, no Tratado contra os arianos, o acusa, e aos 
seus seguidores, de utilizarem «pretextos judaizantes»998. Na realidade, em 
certo sentido, mas por razões opostas, também poderia ser subscrita pelos 
modalistas esta afirmação ariana: no princípio «Deus estava só e não tinha 
Verbo consigo. Como nos quis criar a seguir, foi então que o fez, e desde que 

996 De Trinitate, III, Prooemium, 1: «Egoque ipse multa quae nesciebam, scribendo me didicisse 
confitebar.»
997 Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, p. 31. Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, 
Dieu peut-il avoir un fils?, p. 9: «O sistema metafísico subjacente [ao arianismo] é o da tradição 
platónica e neoplatónica da produção do múltiplo a partir do Uno e da origem do cosmos: 
entre o primeiro princípio, o Uno ou o Bem, e o nosso universo cósmico existem princípios 
intermediários, a inteligência (nous) ou o verbo (logos) e a alma do mundo. Plotino, um pensador 
de origem alexandrina, no século III, sustentava deste modo a existência de três “hipóstases” 
hierarquizadas estruturando o nosso mundo. O sistema de Ário salvaguarda uma Trindade 
deste tipo, mas é uma Trindade degradada, comportando um Deus único e duas criaturas 
originárias.» (cf. também pp. 20 e ss).
998 Cf. Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils?, pp. 58-59.
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ele se tornou, nomeou-o Verbo, Filho e Sabedoria, a fim de nos criar através 
do seu intermediário.»999 Em nome dessa concepção unitarista e separada 
do divino procuraram os arianos salvaguardar a sua absoluta diferença em 
relação a toda a criatura. De facto, Ário afirmava que «[o Filho] também 
não tem o ser ao mesmo tempo que o Pai, como dizem alguns falando dos 
relativos, introduzindo deste modo dois começos não-gerados.»1000 Repare-se 
como Ário se insurge contra a ideia de que a doutrina da relação possa ser 
a solução para o problema: pelo contrário, arrasta consigo a contradição de 
duas substâncias diferentes e eternas. É, pois, um zelo piedoso em relação 
a uma concepção pura de Deus que move primeiro Ário1001 e, em seguida, 
Eunómio. Este «aparece assim como o herdeiro do grande esforço lógico e 
ontológico da filosofia grega para se elevar do múltiplo ao Uno. Manifes-
ta igualmente um profundo sentido da transcendência absoluta de Deus,  
o totalmente-Outro do mundo criado, absolutamente incomparável. Mas, 
ao mesmo tempo, torna-se incapaz de pensar a diferença entre uma geração 
interna em Deus, inscrita na esfera da sua transcendência absoluta, e a obra 
da sua criação ou a produção do devir. O abismo da diferença absoluta entre 
o incriado e o criado passa, em Eunómio, pela diferença entre não-gerado e 
gerado.»1002 Este catarismo teológico radical jamais podia conceber e aceitar 
que Deus gerasse um filho1003, modelo que supostamente lhe aplicava as 
mesmas tipologias sexuais das divindades pagãs. 

Mas, neste caso, via-se a braços com uma questão tão ou ainda mais melin-
drosa: quem era, afinal, Jesus Cristo? Se não podia ser Filho de Deus, pois ser 
gerado implicava uma substância diferente da de Deus (não-gerado), então, 

999 ário, Tália (ou Banquete), apud Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un 
fils?, p. 39.
1000 «Profession de foi envoyé par Arius à Alexandre d’Alexandrie», in Dieu peut-il avoir un fils?, 
p. 34 (itálico nosso).
1001 Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils?, p. 28: «(...) o pensamento de 
Ário testemunha um sentimento muito vivo da transcendência de Deus, o Totalmente-Outro. 
Deus é de tal modo outro que o nome do Pai, tirado de uma analogia humana, não pode dizer 
nada do seu ser. Este nome confere-lhe um atributo que já pertence à ordem do devir: Deus 
tornou-se pai “mais tarde”. A paternidade conota sempre um “antes” e um “depois”.»
1002 Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils?, p. 143. Na altura, os parti-
cípios derivados de , gerar, e de , mudar, não se distinguiam claramente. Deste 
modo, na visão ariana, gerar implicava necessariamente mutação.
1003 Eunómio de Cízico é claro quando afirma (Apologia, II, 16) que toda a geração supõe uma 
paixão, acusando os seus opositiores de aplicar a Deus analogias tiradas da geração humana e 
corporal (cf. Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils?, pp. 153-154.158; 
este texto segue a tradução francesa do mesmo Bernard SeSboüÉ, na edição bilingue de Contre 
Eunome, t. II; Livres II et III, suivie de Eunome Apologie, SC 305, Paris, Cerf, 2001).
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pelas razões invocadas, só podia ser uma criatura (a lógica binária dilemática), 
juntamente com todas as outras criaturas1004. Por mais intermediários que 
se interponham — ou melhor: em razão mesmo dos intermediários, já que a 
sua multiplicação acentua a separação e, em vez de aproximar, aprofunda o 
afastamento —, depara-se sempre, no fim, com uma distinção a que se não 
pode fugir: Ele é ou Deus Criador ou uma criatura. Mas como sustentar a 
excepcionalidade da pessoa de Cristo, a sua doutrina, os sinais realizados,  
a estranha morte e, mais ainda, a anunciada ressurreição? O movimento pen-
dular entre arianismo e modalismo, ao querer pensar a natureza do Verbo, 
vive um drama muitas vezes repetido, depois, pelo pensamento ocidental: 
ou unificar em excesso, de forma tão compacta que jamais haja qualquer 
possibilidade de real diferenciação; ou começar por separar de forma tão 
radical que nunca mais se consegue unir o que foi separado, embora os es-
forços subsequentes, num e noutro caso, visem recuperar o que se começou 
por excluir. Assim, nunca o modalismo pode dar conta da diferença, nem o 
arianismo da unidade. Ambos experimentam in actu exercito a ausência de um 
pensar relacional, pericorético, com respiração, como se, sem apelo, tivessem 
sido entregues às suas próprias excogitações.

Deste modo, de acordo com a solução do arianismo, Cristo não é Filho 
de Deus, porque Deus não gera: é uma criatura antes de ser Filho. Para os 
eunomianos, este não passa de um , criatura, e de um , isto é, 
de um rebento, um produto1005. Porém, por uma espécie de rebate de consci-
ência, afirmavam-no de tal forma excelente, superior, que era a primeira e a 
mais sublime de todas as criaturas1006. Deus elevou-o, portanto, à dignidade 

1004 Cf. baSílio de CeSareia, Contra Eunomium, II, 10.
1005 baSílio de CeSareia, Contra Eunomium, II, 1; Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu 
peut-il avoir un fils?, p. 145: em Eunómio «o sentido do termo rebento [] é deduzido 
exclusivamente da sua oposição à substância do não-gerado. Não intervém aqui nenhuma ana-
logia com a nossa experiência da geração. Os argumentos [de Eunómio] mostram de novo que 
qualquer outra hipótese seria absurda. O “rebento” () já pertence à ordem do devir.» 
Com efeito, afirma Eunómio (cf. p. 151): «Dizemos que o Filho é uma criatura () 
de acordo com o ensinamento das Escrituras. Porque não pensamos que a substância é uma 
coisa e o significado outra diferente. Mas a substância é o sujeito que o nome significa, por-
que a denominação diz verdadeiramente a substância.» (cf. ainda as pp. 152-155.198 e ss). É 
difícil, apesar de Eunómio protestar a fidelidade da expressão exclusivamente às Escrituras, 
não relacionar esta passagem, onde ele se refere ao Filho como rebento ou produto () e 
criatura do Pai, com a passagem aristotélica acima citada, em que o que é relativo se diz rebento 
e acidente do ser («»).
1006 Conforme Pr 8, 22: «ku,rioj e;ktise,n  me  avrch.n  o`dw/n  auvtou/  eivj  e;rga  auvtou/» (Septuaginta) 
/ «Dominus possedit me initium viarum suarum antequam quicquam faceret a principio» 
(Vulgata); cf. a expressão de Col 1, 15: «primogénito de toda a criação»). Afirma Ário, na 
intitulada «Profissão de Fé enviada a Alexandre de Alexandria» (apud Bernard SeSboüÉ e  
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de Filho; se não pode gerar, pode, todavia criar em virtude do seu poder e da 
sua vontade. Por isso, Cristo pode e deve por nós ser chamado Filho de Deus, 
em função desta elevação voluntária de Deus. O Filho é Filho pela vontade, 
fruto de uma volição1007; portanto, é criado e não gerado. Essa é a forma mais 
excelente de elevar e associar a Deus o que só podia ser criatura1008. Mutatis 
mutandis, o mesmo raciocínio foi aplicado ao Espírito Santo pela segunda 
geração do arianismo, com a especificidade de o próprio Paráclito ser criado 
pela vontade do Filho1009.

Apesar de a solução ariana para a posição excepcionalmente elevada de 
Jesus Cristo recordar o esquema da apoteose do herói, o arianismo não foi 
buscar analogias à religiosidade helénica, onde, de facto, por vezes, os deuses 
associavam a si um mortal (/deificatio), mas antes ao sistema filosófico 
emanatista neoplatónico, que tendia a ver o múltiplo produzido a partir do 
Uno, de acordo com uma hierarquia de hipóstases intermediárias onde o / 
 ocupavam o lugar mais elevado, logo seguido da  e do , 
mas já sempre num dinamismo ad extra do Uno. Afirma por isso o autor das 
Enéades: «O Nous () é um segundo Deus ().»1010 «Plotino 
(...) afirmava a existência de três “hipóstases” hierarquizadas estruturando 
o mundo. O sistema de Ário salvaguarda uma Trindade deste tipo, mas é 
uma Trindade em escada, compreendendo um Deus único e duas criaturas 

Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils?, p. 34): «criatura perfeita de Deus, mas não como 
uma das criaturas; gerado, mas não como um dos gerados, nem como Valentino que ensinou 
que o gerado do Pai era uma emanação, nem como Mani que professou que o gerado era 
uma parte consubstancial do Pai, nem como Sabélio que dividiu a mónada falando do filho- 
-pai, nem como Hieracas que falou de uma lâmpada saída de uma luz ou como um resplendor 
luminoso que se dividiu em dois (...), mas dizemos que foi criado pela vontade de Deus antes 
dos tempos e dos séculos, e que recebeu do Pai a vida, o ser e as glórias...». Em a Tália (ou 
o Banquete), id., p. 39: «O Verbo não é propriamente e por natureza gerado pelo Pai, mas 
tornou-se [Verbo] por dom. Porque Deus, que é, fez o Filho que não era (...).»
1007 Agostinho retoma polemicamente esta posição eunomiana em De Trinitate, XV, xx, 38. A 
sua crítica incide fundamentalmente sobre o facto de Eunómio fazer da vontade divina um 
acidente.
1008 O nascimento na carne, o crescimento, ter fome e sede, cansar-se, sentir fraqueza, não saber 
o dia do Juízo (Mc 13, 32), as humilhações, o sofrimento, a morte na cruz, eram para Ário 
«testemunhos evangélicos» mais do que evidentes de que Jesus Cristo suportava mudanças 
inconciliáveis com a verdadeira divindade. Não passava, pois, de um «deus menor».
1009 Cf. a passagem da Apologia, II, 20; III, 25, onde Eunómio afirma que «o Filho é uma cria-
tura do não-gerado e o Paráclito é uma criatura do Unigénito» (Bernard SeSboüÉ e Bernard 
Meunier, Dieu peut-il avoir un fils?, p. 157).
1010 Enéades, V, 5, 3.
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originais.»1011 Além disso, por via do vocabulário utilizado, onde hipóstase pode 
significar pessoa ou substância, mantinha-se uma certa ideia de comunidade de 
ser, mas não a Trindade em si mesma. Deste modo, ao interpretar a geração 
do Filho e do Espírito à maneira da processão plotiniana, fazendo do Verbo 
um intermediário, mas não o Mediador, Ário coloca o Verbo e o Espírito fora, 
não dentro, da transcendência divina. «Deus não foi Pai desde sempre, mas 
houve um momento em que Deus estava só e ainda não era Pai. Foi mais tarde 
que se tornou Pai.»1012 Correlativamente, houve igualmente um momento em 
que o Filho não existia: «A substância do Filho foi gerada, uma vez que ainda não 
existia antes da sua própria constituição; mas, uma vez gerada, existia antes de todas 
as coisas por decisão do Pai. (...) Porque, diz ele [Eunómio], se o Filho existia antes 
da sua própria geração [então] era não-gerado.»1013 Portanto, foi por vontade e 
decisão do Pai, num momento determinado, que o Filho veio a ser. A vontade é 
o «intermediário» entre a substância não-gerada (Deus), a substância geradora 
(Pai) e a substância gerada (Filho)1014. Assim, como se vê, «Deus é Deus antes 
de ser Pai, o Filho é criatura antes de ser Filho; por outro lado, desmorona-se a 
mediação de Cristo ligada à encarnação redentora»1015 e a mediação do Espírito 
associada à santificação vivificante. Ambos são relegados a intermediários 

1011 Dieu peut-il avoir un fils?, p. 9. Consultou-se também, com proveito, o capítulo de Claude 
treSMontant, Introduction à la théologie chrétienne, Paris, Seuil, 1974, pp. 352-426: «La crise 
arienne. Le concile de Nicée, 325».
1012 ário, Tália (ou Banquete), apud Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un 
fils?, p. 34; baSílio de CeSareia, Contra Eunomium, II, 11: «(...) dirá também que o Pai não 
foi Pai desde o princípio, mas que só mais tarde se tornou Pai.» 
1013 baSílio de CeSareia, Contra Eunomium, II, 11.17 (o itálico corresponde à citação de Eu-
nómio); cf. as críticas cerradas de Basílio a esta tese eunomiana, na mesma obra, II, 11-18, 
sempre arrimado ao Prólogo do Evangelho de João, onde são inequívocas as afirmações de 
que «No princípio era o Verbo» («evn avrch/| h=n o` lo,goj») e de que «tudo foi feito por ele, e sem 
ele nada foi feito («pa,nta diV auvtou/ evge,neto( kai. cwri.j auvtou/ evge,neto ouvde. e[nÅ»).
1014 Dieu peut-il avoir un fils?, p. 146: «A actividade de Deus é o facto da sua vontade. Deste 
modo, coloca-se um termo intermediário entre o Deus não-gerado e o Filho. Já vimos Ata-
násio denunciar uma tal hipótese. O problema do Uno e do múltiplo está sempre subjacente 
a esta posição. O interesse, para Eunómio, desta distinção entre não-gerado e Pai é que ela 
lhe permite professar a similitude do Filho ao Pai de acordo com as Escrituras, com a ajuda 
do termo “imagem” presente no texto de Col 1, 15-16.»
1015 Dieu peut-il avoir un fils?, pp. 9; 11: «Esta referência à salvação é capital no debate trinitário. 
Porque a realidade desta salvação depende da identidade daquele que no-la traz: só aquele 
que é verdadeiramente Deus nos pode dar a comunhão de vida com Deus. O próprio Verbo 
“fez-se homem para que nós sejamos feitos Deus — escreve Atanásio, [De Incarnatione Dei Verbi, 
54, 3], retomando afirmações que vêm de Ireneu e de Orígenes — e tornou-se ele próprio 
visível pelo seu corpo, para que tivéssemos uma ideia do Pai invisível; ele mesmo suportou 
os ultrajes dos homens, para que tivéssemos parte na incorruptibilidade”. A questão consis-
te, pois, em saber se Cristo, o Verbo de Deus feito carne, é um mediador ou um intermediário 
entre Deus e os homens (...).» Deste modo, Atanásio tem de opor à estrutura de pensamento  
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na obra criadora de Deus, embora depois, em contra-golpe, se lhe atribuam 
as mais excelsas qualificações.

Esta visão — «as blasfémias de Ário»1016 — rompia de forma tão brutal com 
o sentir da tradição e da experiência cristãs que o debate teológico-filosófico 
gerado, um dos mais profundos da cultura ocidental1017, se propagou, como 
fogo no estio, de Alexandria a todo o Oriente, Antioquia, Capadócia, Norte 
de África, até chegar a Roma. Não é este debate (infindo!) que nos ocupa, 
evidentemente, embora de modo algum o possamos ignorar, já que, numa fase 
mais tardia, ele é o subsolo de De Trinitate de Agostinho, especialmente da 
superação do dilema ariano levada a efeito nos livros V a VII desta obra.

Se, à luz da fenomenologia da Vida, acima referida, quiséssemos avaliar 
a visão que o arianismo tem do Filho e do Espírito diríamos que Ário e os 
seus epígonos pensam a geração do Filho como criação ex nihilo («houve um 
tempo em que o Filho não existia»1018 era a afirmação basilar de Ário), fora da 
arquipassibilidade; pensam-na no Como fenomenológico do logos grego, que 
dificilmente podia admitir qualquer alteridade no divino1019; não a pensam no 

ariano (pp. 12-13) «uma estrutura que coloque o Filho não no exterior, mas no interior da 
transcendência divina», mostrando «a possibilidade e a coerência de uma geração eterna em 
Deus» («in sinu patris»).
1016 É este o título de um texto de Ário, tardiamente citado por Atanásio, onde se resume a fé 
ariana de forma bastante clara (o título, obviamente, não é de Ário), e no qual se nega, sem 
margem para equívocos, que o Filho seja / consubstancial; cf. o texto integral em 
Dieu peut-il avoir un fils?, pp. 41-43.
1017 Dieu peut-il avoir un fils?, p. 10: «(…) estes debates provocaram um esforço filosófico e 
teológico prodigioso, que pertence às fontes da nossa cultura. Para dar apenas um exemplo, 
foi graças a tais debates que se elaborou a propósito de Deus o conceito de pessoa que, mais 
tarde, aplicado ao homem, se tornou um importante conceito filosófico.» Walter kaSPer, Le 
Dieu des chrétiens, p. 422: «(...) o monarquianismo subordinacionista [arianismo] e o monar-
quianismo modalista não têm apenas um interesse histórico, mas uma actualidade permanente. 
Representam duas possibilidades ou impossibilidades do pensamento sobre a relação entre 
Deus e o mundo (...).
1018 ário, Tália: «» (atanáSio, Oratio I Contra 
Arianos, 5; PG 26, 21 A). Naturalmente, se assim fosse, o Filho só poderia provir do não-ser 
(). Eunómio matizará esta afirmação chocante de Ário, sustentando que «a essência 
do Filho veio a ser, uma vez que não existia antes da sua própria existência» / « 
[] » (Apologia, 
12; PG 30, 848 B).
1019 Joaquim Cerqueira GonçalveS, «Quando Deus também sofre...», p. 40: «A imobilidade do 
ser e a indiferenciação da unidade, como condição de perfeição, repeliam (...), na especulação 
grega, a categoria da relação, a qual só poderia subsistir no âmbito da realidade imperfeita, 
sendo mesmo a categoria menos importante, entre todas as outras. Ora, com essa noção estática 
de ser e com a ausência da relação, a Trindade cristã não encontraria inteligibilidade possível. 
Sentiram-se os teólogos cristãos obrigados a rever tal ontologia. Vale a pena referir como Santo  
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Verbo da Vida joânico, que revela a própria revelação como processo de amor 
patético, como manifestação a partir de si mesma, sem fractura. Tal é o logro 
do racionalismo ariano: porque quer aceder à intimidade de Deus, não em 
si e a partir de si, mas por um pensamento que lhe é exterior, permanece no 
fora, sem acesso à Vida que se frui a si mesma1020, à essência da filialidade1021 
— o que só pode gerar a grande «ilusão fenomenológica» do querer fazer 
ver a vida partir de fora, na luz artificial e mortiça da curiositas, justamente 
a que impede de experienciar e fruir de outra  com-preensão — qual luz que 
alumia e aconchega.

Digamos, de passagem, que aquela questão, embora noutra ordem re-
flexiva e com uma diversa finalidade, também preocupava Plotino. Isto é, 
preocupava-o saber se era, ou não, possível e legítimo aplicar simultanea-
mente a categoria da substância à realidade sensível e à realidade inteligível. 
Interrogava-se, com efeito, o autor das Enéades, tentando interpretar e dar 
resposta ao problema do «número dos seres»: «Estão igualmente os dez gé-
neros [categorias] nos seres inteligíveis e nas coisas sensíveis? Ou existem 
todos nas coisas sensíveis e apenas alguns nos seres inteligíveis? Quais são, 
então, estes dez géneros que existem no inteligível? São os mesmos géneros 
que existem no sensível ou, ao contrário, a substância no mundo inteligível 
tem apenas o nome em comum com a substância sensível?»1022 A questão a que 
Plotino procurava responder neste texto, que talvez Agostinho terá lido em 
Milão, era muito precisa: é possível aplicar a Deus e aos seres, ou mais exac-
tamente, aos  e aos , de forma unívoca, os mesmos predicados? 
Como se sabe, a henologia neoplatónica admite a pluralidade no ser divino no 
sentido da tripla emanação das hipóstases, se bem que o Uno esteja sempre 

Agostinho teve consciência da necessidade de uma outra, com um sentido dinâmico de ser 
que fosse também constitutivamente relacional e como a levou a efeito. [Nota:] Representa um 
esforço heróico a tentativa da teologia cristã de contrariar a ontologia grega da substância e da 
unidade, bem como de superar o sentido negativo da relação. Na teologia latina, St. Agostinho, 
sobretudo em De Trinitate, tomou consciência dessa distância, já que a relação era intrínseca 
ao Deus trinitário, assim modificando também a natureza dessa unidade.»
1020 Muitas vezes refere Agostinho a «inseparabilis vita trinitatis» / «vida inseparável da Trin-
dade», a «inseparabilis trinitas» / «inseparável Trindade» (De Trinitate, XV, 29; Epistula, 120, 
iii, 13; iv, 18-19; 170, 3;), a «inseparabilis operatio» / «acção inseparável» (De Trinitate, I, 12.15; 
II, 3), a «inseparabilis atque aeterna conexio» / «abraço eterno e inseparável» (De Trinitate, 
VI, 6) a «inseparabilis et indiuisa communio» / «comunhão inseparável e indivisa» (Epistula, 
232, 5; Epistula, 120, iv, 18-19; 170, 3.9), etc.
1021 atanáSio, Contra Arianos, I, 21, apud Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il 
avoir un fils?, p. 68: «É pois só em Deus que o Pai é absolutamente Pai e o Filho absolutamente 
Filho, e só neles a paternidade é sempre paternidade e a filiação sempre filiação.»
1022 Enéades, VI, i, 1, 20 e ss.
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para além desta pluralidade emanada, que não ama nem quer nem conhe-
ce1023. Assim, as aporias do pensar da substância conduzem, aparentemente, 
à admissão de ‘algo’ anterior à própria distinção entre substância sensível e 
substância inteligível. Mas, se se acatar, que nome então se lhe deveria dar? 
Este parece faltar, razão para que talvez, no entender de Plotino, também os 
peripatéticos não tenham feito entrar a totalidade dos seres nas suas divisões 
categoriais, tendo omitido «aqueles que são seres no mais alto grau.»1024 Esta 
conclusão, porém, pode ter sido retirada como que pro domo sua, visto ser a 
que ele desejava inferir desde o início1025. Com efeito, para Plotino, o Uno () 
seria o nome mais conveniente. Este, porém, está para lá do ser e da essência 
(da substância) — 026— e, como tal, nunca poderia 
ser um género único e supremo de subsunção das diferentes substâncias (a 
sua unidade nem sequer é tematizável ou acessível ao pensar). À categoria 
da relação falta a unidade de um género participado. A relação não é, nem 
pode ser, um genus primum. «Plotino [na sua crítica a Aristóteles] sublinhara 
que à categoria da relação faltava a unidade de género. Porque quando se 
fala de correlativos, pressupõem-se seres que precedem esta relação e, deste 
modo, a relação não é um genus primum. Ora, ao dissociar o nexo entre tempo-
relação, Agostinho prossegue o fio desta crítica, que vale tão-só para os seres 
submetidos ao tempo.»1027 Deste modo, qualquer relacionabilidade anterior 
seria paradoxal e contraditória, remetendo sempre para um aquém, para o 
movimento emanativo hipostático inteligível, onde se manifesta que a riqueza 

1023 Cf., v.g., Enéades, V, iv, 1, 5-8; iv, 2, 13-15. Para uma comparação a este respeito entre 
Plotino e Agostinho, cf. o artigo muito claro de Gaetano lettieri, «La dialettica della libertà 
— Assoluto e relazione in Plotino e in Agostinho», in R. piCColoMini (à cura di), Interiorità e 
intenzionalità nel “De civitate Dei” di Sant’Agostino. Atti de IIIº Seminario Internazionale del Centro 
di Studi Agostiniani di Perugia, Roma, Institutum Patristicum Augustinianum, 1991, pp. 143-174. 
Recordemos a propósito a afirmação de Espinosa: «Deus proprie loquendo neminem amat.» 
/ «Deus, propriamente falando, não ama ninguém.» (Ethica Ordine Geometrico demonstrata, V, 
prop. 17, cor.)
1024 Enéades, VI, i, 1, 30. Plotino interpreta o pensamento de Aristóteles de acordo com um 
modelo de separação entre substância sensível e substância inteligível. O esquema categorial 
só àquela se aplicaria.
1025 Pierre hadot, «L’harmonie des philosophies de Plotin et d’Aristote selon Porphyre dans 
le commentaire de Dexippe sur les Catégories», in Plotin, Porphyre. Études néoplatoniciennes, Paris, 
Les Belles Lettres, 1999, pp. 356-357.371.
1026 Cf. República, 509 b; Enéades, I, 8, 6; 8, 2; VI, 7, 36.40.
1027 Matthias Albert SMalbruGGe, La nature trinitaire de l’intelligence de la foi, pp. 151-152 ; Enéades, 
VI, ii, 16: «» / «Ora, um género [primeiro] deve ser 
uma unidade, não um composto.»
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insondável da Origem totaliter alter gera eternamente. Pode, por isso, Plotino 
afirmar: «suprimi a alteridade, é a unidade indistinta e o silêncio»1028 — o que 
é menos um juízo positivo sobre a pluralidade, mesmo no domínio inteligível, 
do que o sumo elogio do Uno. Por isso, apesar da riqueza imarcescível da 
Origem, quando nos situamos ao nível das emanações, a visão henológica 
continua a impor-se-lhe, pelo que a cascata de seres em processo de diferen-
ciação triádica ad extra1029 diz simultaneamente um princípio de decadência 
e de degradação1030, e não uma assunção positiva da alteridade1031.  O Uno 
neoplatónico não é capaz de, realmente, dar razão do múltiplo.

1028 plotino, Enéades, V, 1, 4, 37-38: « �
».
1029 Enéades, II, 9, 3. Remetemos para Paul aubin, Plotin et le christianisme. Triade plotinienne et 
Trinité chrétienne, Paris, Beauchesne, 1992, um dos melhores estudos que nos foi dado consultar 
sobre este assunto; e também para Henrique de Noronha Galvão, «Concepção ekonomica e 
theologica do Deus Trindade nas Confissões de Santo Agostinho», in Didaskalia X (1980), pp. 
189-206 (artigo de síntese); e Joachim laCroSSe, La philosophie de Plotin, Paris, PUF, 2003, 
Cap. VII, «De l’un au multiple...», pp. 165-201. Lembremos que Eunómio, Apologia, III, 25, 
aplica depois o mesmo princípio de ordenação, a fim de colocar o Espírito Santo em terceiro 
lugar em natureza e ordem, «pois, uma vez que esta é a muito boa ordem da produção dos 
seres inteligíveis, o Espírito Santo, que é terceiro, não podia ser primeiro quanto à natureza 
(...). Existe pois um terceiro em ordem, feito a mando do Pai pela actividade do Filho. Ele é 
honrado em terceiro lugar como primeira criatura do Unigénito.» Aqueles que pensam que o 
Paráclito é uma «actividade de Deus» e o «enumeram nas substâncias» são «pessoas demasiado 
ingénuas e muito afastadas da verdade (...).» 
1030 Pierre hadot, «L’harmonie des philosophies de Plotin et d’Aristote...», p. 363: «A cada 
grau [de realidade: inteligível, psíquica e sensível] corresponde um tipo de ser (ser sob um 
modo original, ser sob um modo derivado) e um tipo de ousia. Relativamente a esta partici-
pação dos graus inferiores no princípio da ousia, podemos dizer que o princípio da ousia se 
estende por todas as coisas, mas isto significa tão-somente que tudo tem nela a sua origem e o 
seu fim. A hierarquia de graus de ser e de ousia corresponde a uma degradação progressiva.» 
Na mesma página o autor cita ainda um significativo trecho das Sententiae XIII, de Porfírio, 
onde é evidente o princípio de degradação da ousia: «Os produtos saídos da substância de 
uma coisa são sempre inferiores em ordem de poder e de ousia relativamente ao que os gerou; 
não podem ser da mesma ousia que os princípios geradores.». Conclui-se, além disso (pp. 375- 
-376), que os comentadores neoplatónicos (v.g., Dexipo) apenas aplicavam metaforicamente 
o termo  à  inteligível. Para o facto de o esquema trinitário eunomiano comportar 
degradação, cf. E. vandenbuSSChe, «La part de la dialectique dans la théologie d’Eunomius 
“le technologue”», pp. 68-71.
1031 Tal «panteísmo dinâmico», como lhe chamou Edward Zeller, não permite uma ontologia relacio-
nal integral, porque os dinamismos ternários se dão no seio da alteridade emanada, não no seio da 
intimidade do Uno divino, o qual ad intra não admite sombra de alteridade. Cf. Pierre hadot, «La 
fin du paganisme», in Études de philosophie ancienne, Paris, Les Belles Lettres, 1998, p. 357: «(…) 
para Plotino, o Deus transcendente era absolutamente Uno e simples, sem que nele houvesse 
o menor traço desta dualidade [presente nos Oráculos Caldaicos, onde Deus transcendente tem  
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Com efeito, a propósito da natureza do , e depois de muitos 
exemplos aduzidos, interroga-se hesitante: «Fora dos termos relativos a 
um e a outro, que poderia haver aí senão apenas nós, que os concebemos 
justapostos?»1032 E responde provisoriamente: «são estes exemplos[1033] que 
nos fazem acreditar que as relações não têm existência.»1034 Procurando, acto 
contínuo, infirmar esta conclusão, investiga em que poderia consistir então 
a realidade, não dos sujeitos relativos, mas daquilo mesmo que se enuncia 
como relativo. Acaba por concluir, a partir de muitos exemplos (pai-filho, 
irmãos, etc.), que aquilo que os aristotélicos colocavam sob a unidade de uma 
categoria se não pode reduzir à unidade de um género, porque deveria incluir, 
ao mesmo tempo, uma coisa e a sua negação1035. Pelo que a (des)valorização 
da categoria relação, por impossibilidade de lhe aplicar o esquema da parti-
cipação, conserva, no fundador do neoplatonismo, o mesmo tom dolente de 
todo o pensamento grego: constatando a pluralidade, sentindo-a como fractura 
exposta do ser — o «pecado de individuação» —, só pensou em como preen-
cher a relação aberta (tida por «ferida», «falha», «cisão», «fenda», «queda») e 
não conseguiu valorizar a própria relação como tal1036 — o que, no plano da 
teologia trinitária cristã, só podia conduzir a uma visão subordinacionista. 
Nem o esquema da divisão aristotélico (substância – acidentes), nem o da 
participação neoplatónico se mostram aptos para uma ontologia da relação. 
Será necessário o esquema de uma «toticipação»1037.

um Intelecto e uma Vontade] que a presença de um Intelecto lhe causaria.» Deste modo, as 
tríades, mau grado a sua relevância para uma visão graduada de realidade, são apenas formas de 
uma henologia politeísta que comporta patamares e escalas hierárquicas na multiplicidade, mas não 
admite a existência nem o pensamento de uma real diferença na Diferença, pois o Uno é Silêncio 
absoluto, para lá do pensamento, do ser e da essência. Sergei Nikolaevich boulGakov, La lumière 
sans déclin, Lausanne, (trad. fr. et annoté par C. Andronikof), L’Âge d’Homme, 1990, p. 110: 
«O Uno, a Inteligência, a Alma do mundo constituem os três graus do que é (e não uma tri-
hypostasia, como se pôde erradamente crer, confundindo neoplatonismo e cristianismo).»
1032 Enéades, VI, i, 6, 28-29.
1033 Direito, esquerdo; próximo, longínquo, etc.; cf. Enéades, VI, i, 6, 1-12; 7, 1-19.
1034 Enéades, VI, i, 7, 20.
1035 Enéades, VI, i, 9, 25 e ss.
1036 Enéades, VI, iii, 11, 7-8: tempo é a medida do movimento que é preciso dar ao relativo. Por 
outro lado, parece reconduzir os relativos aos graus dos adjectivos. As passagens referidas 
permitem, no mínimo, sustentar a nossa posição quanto ao pouco valor da relação. Todavia, 
importa referir a tese oposta de Jean-Louis ChrÉtien, «Plotin en mouvement», pp. 243-258, 
onde se defende, com muita pertinência, que Plotino é um «filósofo que ama o movimento que 
gera as formas» e que, por conseguinte, valoriza a dimensão da alteridade. E à luz das passagens 
aduzidas, não há dúvida de que o autor tem razão. Mas como compaginá-las com outras?
1037 A sugestiva expressão é de Elmar SalMann, «La natura scordata: un futile elogio 
dell’ablativo», in Abitando la Trinità. Per un rinnovamento dell’ontologia, p. 35 et passim.
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A respeito da posição de Plotino, afirma Jean-François Courtine que, «na 
tradição aristotélica (...) a questão da unidade das múltiplas acepções do ser 
assume toda a importância, como se sabe, quando se trata de assegurar a pos-
sibilidade de um discurso teológico coerente (...).»1038 Questão que se tornava 
altamente problemática, sobretudo quando a tradição confessante da ecclesia 
afirmava Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, reconhecendo a existência 
em Deus de tipos de relação irredutíveis ao esquema substância-acidentes, 
como o pensamento categorial as tematizava1039. Os cristãos convertidos, 
mas formados na filosofia grega, em especial no neoplatonismo, sentiam uma 
grande necessidade não só de compreender, mas também de justificar como é 
que, apesar de se introduzir no próprio seio de Deus (e não na sua periferia, 
como o arianismo neoplatonizante sustentava) um princípio de geração e 
de relação, isso não implicava nele a existência de qualquer decadência ou 
degradação, antes exprimia uma exuberância de mais ser.  

* * *

Foi durante a leitura das Categorias de Aristóteles, anterior à das Enéades de 
Plotino, que um problema similar se levantou ao jovem Agostinho. Por isso,  
e antes de nos centrarmos em De Trinitate e de verificarmos como o autor se 
debate com as heresias trinitárias, particularmente com o arianismo eunomia-
no, vejamos, a partir de Confissões, qual foi o resultado, no tocante à concepção 
de Deus, do seu primeiro contacto com a referida obra do Estagirita.

1038 Heidegger et la théologie, p. 359; Joaquim Cerqueira GonçalveS, «Filosofia e Relação»,  
p. 193: «Se as categorias aristotélicas pretendiam abranger toda a realidade, logo se verifica-
va que esta era mais ampla do que aquelas. Aliás, os próprios autores pagãos, por exemplo, 
Plotino, haviam chegado a conclusão semelhante, tendo por isso restringido as categorias aris-
totélicas ao mundo sensível e recorrido aos géneros supremos de Platão, para cobrir a realidade 
inteligível.» Cf. também a discussão do problema, exclusivamente em torno da substância, em  
Cristopher Stead, «The Concept of Divine Substance», in Substance and Ilusion in the Christian 
Fathers, (reprinted from Vigiliae Christianae 29, Amsterdão, 1975, pp. 1-14), Londres, Variorum 
Reprints, 1985, Cap. VII.
1039 Ainda antes do séc. IV a polémica questão da concepção de Deus teve um momento alto 
no séc. II, quando o filósofo pagão Celso, por volta de 178, escreveu o Discurso verdadeiro contra 
os cristãos. Conhecemos esta obra pela refutação que dela faz Orígenes, sessenta anos mais 
tarde, em Contra Celsum (cf. Contre Celse, SC 132, 136, 147, 150, 227, texte grec et trad. de M. 
Bourret, Paris, Cerf, 1967-1969). No seu Discurso, Celso critica a concepção que os cristãos 
têm de Deus: mutável, compassivo, patético, condescendente, encarnado, logo imperfeito, ideia 
«ímpia» contra a pureza, a imutabilidade, a impassibilidade e a simplicidade que o divino 
assume na filosofia grega.
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Confessa ele que, nos seus 20 anos, leu e releu esta obra. Presumiu mesmo 
tê-la compreendido sozinho, sem a ajuda de qualquer mestre, enquanto outros, 
não tendo entendido nada sem a ajuda de outros, ficavam com a boca inchada 
e a estalar de orgulho quando, depois, a comentavam1040. Todavia, para lá 
desta informação positiva sobre as suas leituras juvenis, importa-nos saber o 
mais exactamente possível em que consistiu a dita compreensão. E podemos 
concluir, não apenas das consequências imediatas no plano biográfico — a 
adesão ao maniqueísmo —, mas sobretudo da sua própria interpretação, que o 
entendimento agostiniano da doutrina aristotélica das categorias foi no sentido 
de reduzir todo o pensável (ou imaginável) à categoria da substância, identi-
ficando esta exclusivamente com a matéria. É provável que a hermenêutica 
estóica das Categorias, disseminada nos textos por onde estudava retórica1041, 
o induzisse no sentido de uma leitura tendencialmente materialista1042 e pan-

1040 Confessiones IV, xvi, 28.29: «E que me aproveitava ter lido sozinho e compreendido pelos 
meus vinte anos, quando me chegou às mãos uma obra de Aristóteles a que se dá o título de 
Dez Categorias – a cujo nome eu ficava de boca aberta, suspenso de não sei quê de grandioso 
e divino, quando um retor de Cartago, meu professor, e outros que eram tidos por sábios, as 
citavam com as bochechas estalando de vaidade? (...) Que me aproveitava isto, uma vez que 
até me prejudicava, procurando eu compreender-te a ti, meu Deus, maravilhosamente simples 
e incomutável (mirabiliter simplicem atque incommutabilem) – considerando tudo o que existe ab-
solutamente incluído naqueles dez predicamentos – como se também tu estivesses subordinado 
à tua grandeza ou beleza, de modo que estes existissem em ti, como numa espécie de suporte 
(in te quasi in subiecto), como sucede com o corpo, quando a tua grandeza e a tua beleza és tu 
mesmo, ao passo que o corpo não é grande nem belo pelo facto de ser corpo, porque, embora 
menos grande e menos belo, todavia continuaria a ser corpo? Era, pois, falsidade o que de ti 
eu pensava, não verdade, e fantasias da minha miséria, não firmeza da tua beatitude. (...) Mas 
que me aproveitava a mim que julgava que tu, Senhor, Deus, Verdade, és um corpo lumino-
so e infinito (corpus esses lucidum et immensum) e eu uma parcela (frustum) desse corpo? Que 
enorme perversidade! Mas eu era assim e não tenho vergonha de te confessar, meu Deus, as 
tuas misericórdias para comigo e de te invocar, porque não me envergonhei então de professar 
diante dos homens as minhas blasfémias e ladrar contra ti (et latrare aduersum te).»
1041 Cf. Henri-Irénée Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique, Boccard, Paris, 1938; 
Aimé Solignac, «Doxographies et manuels dans la formation philosophique de saint Augustin», 
in Recherches Augustiniennes 1 (1958), pp.113-148; Gérard verberke, «Augustin et le Stoïcisme», 
in Recherches Augustiniennes 1 (1958), pp.67-89; Maurice teStard, Saint Augustin et Cicéron I. 
Cicéron dans la formation et dans l’Oeuvre de saint Augustin; II. Répertoire des Textes, 2 vols., Études 
Augustiniennes, Paris, 1958; id., «Cicero», in Cornelius Mayer (ed.), Agustinus-Lexikon, vol. 
I, Verlag / Publishers / Editions Schwabe & Co. AG, Basel, 1986-1994, cols. 913-930.
1042 MadeC Goulven, «Dieu dans la conversion d’Augustin», in Didaskalia 19 (1989/1), p. 14; Victor 
GoldSChMidt, Le système stoïcien et l’idée de temps, Paris, Vrin, 1989, p. 16.17: «Ao colocar a realidade 
nos corpos, os Estóicos concordam com o aristotelismo ou, pelo menos, com uma das suas “tendên-
cias”. (...) Crisipo emprega indiferentemente substrato () e essência (), e Possidónio 
diz-nos que “entre a essência, que existe realmente, e a matéria há apenas uma distinção de razão.”» 
(cf. a síntese sobre a questão categorial no estoicismo, nas pp. 13-25: «Les catégories»).
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teísta, cruzando assim, de forma equívoca, a lógica, a ontologia e a teologia 
aristotélicas1043. Seja como for, Agostinho confessa que entendeu a categoria 
de substância exclusivamente como matéria. Ao invés, interpretando o resto 
dos predicamentos e as «qualidades comuns» (chamadas «incorpóreas» pelos 
estóicos) em termos meramente gramaticais, agravava o esquema dualista 
quanto à relação substância-acidentes, uma vez que estes não passam de me-
ros nomes e de conceitos (gerando imagens –  – na mente). Se, 
mais tarde, no âmbito de uma ontologia da linguagem, a sua experiência de 
estudante e, depois, de professor de retórica, habituado a declinar, ordenar, 
classificar1044, o ajudou a superar o monismo materialista, a verdade é que 
este incipiente «nominalismo» juvenil coadjuvara uma visão indiferenciada 
sobre a realidade e a concepção de Deus como algo material, limitado, preso 
pela mesma matéria; esta interpretação surge-lhe, depois, confirmada já pela 
exegese literal e antropomórfica do Antigo Testamento, que os Maniqueus 
assacavam à Catholica, já pela ideia contraditória que os mesmos Maniqueus 
propunham de Deus (Pai da Luz, mas vulnerável e vulnerado pelo ataque da 
raça das trevas). Foi, pois, já com um arreigado reducionismo materialista que 
Agostinho aderiu à seita dos Maniqueus, sentindo-se por eles confirmado na 
sua própria orientação1045. Por isso, na posterior leitura, justamente quando 
está a começar a escrever De Trinitate, reconhece, em retrospectiva, que 
nada lhe aproveitara ter lido e compreendido outrora a obra de Aristóteles. 
Bem pelo contrário, a sua (errónea) compreensão da categoria da substância 
atascara-o ainda mais nos liames da matéria, concebendo Deus como corpus 
lucidum et immensum, subiectum universal de todos os acidentes1046. 

1043 Cf. John M. riSt, Stoic Philosophy, Londres / Nova York / Melbourne, Cambridge University 
Press, 1969, pp. 152-172: Cap. 9, «Categories and their uses». De facto, os gramáticos estóicos, 
para além de reconduzirem as categorias às partes do discurso, reduziram-nas praticamente a 
quatro (p. 154; cf. também plotino, Enéades, VI, i, 25; 30, 22 e ss):  (substrato/
suposto),  (qualidade),  (disposição) e  (disposição relativa). 
No processo de redução, afirma ainda este autor (p. 169), «a relação não é uma categoria 
estóica», tendendo a ser absorvida pelas «qualidades» e pelas «disposições relativas», as quais 
fornecem tão-só um quadro de referência espácio-temporal (pp. 170-171). Na p. 158 afirmara, 
por outro lado, citando Zenão, que «a substância é a matéria-prima () de tudo o que 
existe»; para a questão da ‘natureza material’ de Deus, cf. p. 155.
1044 Cf. Herni-Irénée Marrou, Saint Augustin..., p. 240, sobre os diferentes graus dos adjectivos. 
Quanto à força quase divina da gramática, cf. De ordine, II, 17, 45; para uma abordagem geral 
da problemática, cf. José Oroz reta, «El lenguaje en los primeros escritos de San Agustín», 
in La Ciudad de Dios 202 [1989/1], pp.111-124.
1045 Cf. Confissões, XII, v, 5-vi, 6, onde confirma que, de facto, foram as formas fantásticas 
dos mitos maniqueus que preencheram a «matéria» aristotélica, na imaginação do jovem 
Agostinho.
1046 Cf. Confissões, IV, xvi, 29.
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No seu juízo da maturidade — que é simultaneamente uma confissão 
e uma retractação do seu primevo entendimento —, o erro de Aristóteles,  
e também o seu, teria residido nisto: na estrita identificação, ou na perfeita 
conversão, entre a categoria substância e a matéria. É óbvio que o Agostinho 
convertido, ouvinte de Simpliciano, leitor de Mário Vitorino e de Plotino, 
corrigira essa compactação ontológica na matéria. Mas o que nos interessa 
sublinhar é que ele parece continuar a achar, agora1047, que a obra Categorias 
se presta a uma leitura equívoca quanto à relação entre a substância e os aci-
dentes; por isso, não propôs uma nova (e correcta!) interpretação da mesma 
obra, como podia ter tentado, para assim corrigir a sua primeira (e errónea) 
leitura. Quer dizer, Agostinho podia ter dito, por exemplo: «Esta foi a minha 
leitura de juventude. Mas estava errada, porque então não compreendi bem 
a doutrina aristotélica das categorias.» Mas não o fez. Não é de uma má in-
terpretação que ele se retracta, pois continua a considerar que a leitura feita 
fora correcta. O problema não teria consistido na correcção da interpretação, 
mas na adesão a uma doutrina errónea sobre Deus, que a obra propiciava e 
consolidou. A obra Categorias, em si mesma, para lá da sua grande utilidade 
formal, lógico-linguística, apresenta uma doutrina inapta e perigosa quanto 
a um pensamento do divino. Dá azo a uma concepção materialista da divin-
dade, sobretudo para aqueles que consideram os predicamentos, excepto a 
substância, meros nomes1048. Pois, deste modo não permitem pensar um divino 
que comporte relações não-acidentais.

1047 Isto é, ao começar a escrever os livros V-VII de De Trinitate, pensa-se que por volta de 411, 
os quais constituirão assim, segundo os augustinólogos, uma interpolação.
1048 Aliás, no próprio cerne da sua teoria das relações trinitárias, como à frente veremos, 
em face das dificuldades em compreender como é que a essência do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo, juntos, não é maior do que em cada um, singularmente, Agostinho invoca a 
mesma razão de juventude: o homem animal não compreende... De Trinitate, VII, vi, 11: «(...) 
“animalis homo non percipit”. Non enim potest cogitare nisi moles et spatia uel minuta uel 
grandia uolitantibus in animo eius phantasmatis tamquam imaginibus corporum.» / «(...) “o 
homem animal não compreende”, pois só é capaz de pensar em massas e extensões grandes 
ou pequenas dimensões, através dos fantasmas que revoluteiam na alma como imagens de 
corpos.» E na Carta 120, iii, 13, aconselha Consêncio: «Et quicquid tibi, cum ista cogitas, 
corporeae similitudinis occurrerit, abnue, nega, respue, abice, fuge. Enim parua inchoatio 
est cogitationis dei, si ante, quam possimus nosse, quid sit, incipiamus iam nosse, quid non 
sit; intellectum uero ualde ama (...).». / «E se quando pensas nisto, te vem à mente alguma 
semelhança corpórea, recusa-a, nega-a, repele-a, despreza-a, afugenta-a. Na verdade, já é 
um começo do conhecimento de Deus se, antes de podermos saber o que é, começamos por 
saber o que ele não é. Ama muito a inteligência (...).» (cf. Goulven MadeC, «Pour l’amour de 
l’intelligence (Augustin, lettre 120, à Consentius). Foi – Raison – Intelligence», in Augustinus 
Afer. Saint Augustin: africanité et universalité. Actes du colloque international Alger-Annaba, 1-7 
avril 2001, (org. par le Haut Conseil Islamique, Algérie, et l’Université de Fribourg, Suíça;  
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Mas, pese a Agostinho, problemática é justamente uma leitura de Categorias 
segundo a qual a substância arrecada todo o ser, pois a posição aristotélica não 
era inequívoca a esse respeito, ao invés do que a pretensa «perfeita compreen-
são» de Agostinho podia fazer crer. Como se viu, o «» 
poderia orientar noutro sentido. Com efeito, uma leitura ontológica feita à luz 
da categoria da substância tende a reunir sob si todas as realidades (inclusive 
a divina). Mas uma leitura a partir da Metafísica de Aristóteles — Agostinho, 
porém, não teve acesso a esses textos —, sublinharia o carácter separado da 
substância divina. Este é um problema ínsito no pensamento aristotélico, 
como bem sublinha Pierre Aubenque: a ontologia visa reunir, mas a teologia 
tende a separar as substâncias. Por isso, a coordenação entre uma e outra é 
bem mais problemática do que o jovem Agostinho pensava. Este, contudo, 
reflectia a partir dos elementos de que dispunha1049. Note-se, de passagem,  
a complexidade das metamorfoses da concepção de Deus do jovem Agostinho: 
se toda a substância era apenas matéria e a esta se reduzia, os atributos não 
tinham propriamente realidade. Uma interpretação panteísta/materialista da 
substância esvaziando os acidentes de realidade ontológica e configurando 
uma acidentalidade evanescente, colocava Agostinho, paradoxalmente, numa 
posição oposta ao dualismo, numa espécie de monismo panteísta onde se 
mesclavam sincreticamente elementos estóicos, médio- e neoplatónicos1050, 
monarquianistas. Esta tentação unitarista ter-se-á mantido, subterraneamen-
te, não obstante a sua peregrinação maniqueia, pois ao sair desta teria sido 
fascinado, de passagem, pelo monarquianismo sabelianista1051.

Paradosis 45 1/2; textes réunis par P.-Y. Fux, J.-M. Roesseli et O. Vermelinger), Friburgo, 
Éditions Universitaires de Fribourg, 2003, 1 vol., pp. 237-242.
1049 Aliás, este é um aspecto a ter sempre em conta quer em relação ao uso que os ditos «heréti-
cos» fazem da obra Categorias, quer em relação ao uso que fazem os defensores ditos ortodoxos, 
já que muitas vezes ignoram a finalidade dos textos no concerto das obras aristotélicas.
1050 Quem, a nosso ver, melhor deu conta desta mescla que ainda se reflecte na evolução inte-
lectual de Agostinho, foi Endre von ivánka, Plato Christianus. Übernahme und Umgestaltung des 
Platonismus..., p. 56 [Plato Christianus. La réception critique du platonisme..., p. 70]: «Na passagem 
do antigo platonismo para o neoplatonismo, é preciso (...) pensar no papel essencial e decisivo 
representado pelo esquema ontológico estóico (...). Pode quase dizer-se que o neoplatonismo 
(inclusive o que hoje correntemente se chama o “médio platonismo”), de facto, é apenas o 
preenchimento do esquema ontológico estóico (de origem materialista), por um conteúdo 
platónico (espiritualista).»
1051 Apesar de tudo, esta afirmação de Lope Cilleruelo, Obras Completas de San Agustín, VIII 
vol., BAC, Madrid, 1986, p. 63, n.1, carece de melhor fundamentação. Cf. os artigos de Pierre-
Thomas CaMelot, «Monarchianisme», in Catholicisme, Hier, Aujourd’hui, Demain, t. 9.º, Librairie 
Letouzey et Ané, Paris, s.d., cols. 536-543, e de Gustave bardy, «Monarchianisme», in Diction-
naire de Théologie Catholique, t.10.º, Librairie Letouzey et Ané, Paris, 1929, cols. 2193-2209.
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De um modo ou de outro, a categoria da substância — fosse o resto dos 
predicamentos entendidos como universais lógicos, categorias linguísticas e 
gramaticais, quais esquemas de declinação morfo-sintáctica, ou como qual-
quer outra coisa — revelou-se-lhe de facto inadequada para o esclarecimento 
da natureza do ser divino; pelo contrário, confessa, enredou-o ainda mais 
nos «liames da matéria». Um tipo de pensamento classificatório, que tende a 
arrumar a realidade, ou a sua percepção e estruturação mentais, em gavetas, 
não ajudava Agostinho neste particular. Mas também autores coevos e pos-
teriores a Agostinho sentiram as aporias do pensamento frente aos univer-
sais (género, , e espécie, 1052, nem sempre conseguindo escapar 
à fixação da realidade em esquemas lógico-formais e abstractos (‘arranjos 
florais’ tardios e escolares), desembocando no esquecimento do mistério e 
da pregnância do universal concreto, i.e., do singular irredutível a qualquer 
esquematismo1053.

Por outro lado, por arrastamento, já a primeira leitura de Agostinho, já 
a interpretação madura dessa mesma leitura permitem a orientação que as-
sumimos: que nas Categorias há, de facto, uma desvalorização da relação (e 
das outras categorias) frente à substância1054. Isto é menos uma crítica contra 
Aristóteles do que uma constatação. Agostinho, todavia, ainda no momento 
em que escreve a obra Confissões, reitera a sua descrença relativamente à pos-
sibilidade de o quadro categorial aristotélico clarificar à questão de Deus1055. 
Veremos, além disso, que o pensamento agostiniano acaba por ser bem mais 
determinado por esse esquema do que a sua crítica às Categorias deixa supor. 
Veremos a que dificuldades e aporias ele conduz a progressão reflexiva, na sua 
teoria das relações trinitárias (De Trinitate, V-VII); aparentemente, é a própria 
confissão trinitária que obriga à transgressão do sentido aristotélico de relação 
em ordem a um sentido ontologizador1056. De facto, tem-se a impressão, por 
vezes, de que é mais a confissão de fé a impor-se a Agostinho, forçando-o a 

1052  V.g., Isagoge, de Porfírio, que se insere numa tradição de comentário às obras lógicas de 
Aristóteles. 
1053 A propósito de a confissão trinitária se revelar um «monoteísmo concreto», cf. Walter Kasper, 
Le Dieu des chrétiens, p. 425, e as fontes aí aduzidas.
1054 Cf. Metafísica, , 2, 1098 b.
1055 Étienne GilSon, La philosophie au Moyen Age, des origines patristiques à la fin du XIVe siècle, 
Paris, Payot, 1986, p. 209: «Aristóteles, esse Grego infinitamente subtil e sábio, quis incluir a 
universalidade das coisas em dez géneros universais, que chama categorias. São a substância, a 
quantidade, a qualidade, a relação, a situação, o lugar, o tempo, a acção e a paixão. É verdade 
que todas as naturezas criadas entram nestas categorias, mas, como mostrou Santo Agostinho 
nas suas Confissões (IV, 16, 29), Deus escapa-lhes. Estritamente falando, Deus é inefável.»
1056 Cf. Matthias Albert SMalbruGGe, La nature trinitaire de l’intelligence de la foi, pp. 150 e ss.
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progredir, do que este a dominar a progressão e a atar reflexivamente todos 
os fios. Por isso, não cometeremos nenhuma aleivosia, se dissermos que foi a 
tradição trinitária que salvou o desejo de unidade do Agostinho neoplatónico 
e anti-maniqueu de se tornar excessivamente henológico, apesar de os críticos, 
sem verem de onde é que Agostinho vem e para onde vai, o acusarem de ter 
continuado obsidiado pela unidade.

Por outro lado, no que concerne à questão da alma — como excursus 
exemplificativo, pois não iremos aprofundar, mas apenas referir, a antro-
pologia relacional emergente de De Trinitate —, refira-se a importância da 
visão relacional da ipseidade que Agostinho conquista, sempre no gume da 
navalha. Ao sair do maniqueísmo e da doutrina das duas almas, que impossi-
bilitavam aquele minimum de ipseidade responsável, e depois de ultrapassar 
o academismo céptico, fora decisivo recuperar a solidez de uma ipseidade 
psicológica, gnosiológica e ética, cujas expressões abundam nos seus escritos: 
cogito; scio me cogitare; scio me vivere; ego eram qui volebam, ego eram qui nolebam, ego 
eram; si enim fallor sum, etc.1057 Todavia, se a descoberta da natureza espiritual 
e inteligível da alma, com o neoplatonismo, dava um alcance ontológico à sua 
identidade, também acabava por diluí-la numa odisseia metafísica, pois onde 
tudo é Uno as diferenças são ilusões da (in)consciência e dos pontos de vista 
parciais que esquecem o todo. Por outro lado, o cogito agostiniano está longe 
da solidez e da auto-suficiência solipsista de uma res exclusivamente cogitans, 
fundamento inconcusso à maneira cartesiana. Deste modo, tal como a sua 
interpretação da substância o conduzira ao monismo materialista quanto 
à natureza divina, assim também o esquema categorial não fora, nem era, 
apropriado para a compreensão da natureza da alma. Não só a estrutura 
da realidade que Agostinho descobre é constituída a partir de uma relação, 
mas também a identidade pessoal é relacional. Não é uma subjectividade 
«dura», «suposta», que «suporta» qualidades, mas uma relação essencial — 
«essentialiter, non tamquam in subiecto»1058 —, antecipando as analogias que 

1057 Confessiones, VIII, x, 22; De Beata uita, 2, 7: «— Scisne, inquam, saltem te uiuere? — Scio, 
inquit. — Scis ergo habere te uitam (...).» / «Sabes, ao menos, que vives? — Sei, disse. Sabes, 
então, que tens vida (...).» Cf. Soliloquia, II, 1, 1; De libero arbitrio, II, 3, 7; cf. Mariano Brasa 
díez, «El contenido de “cogito” agustiniano», in Augustinus 21 (1976), pp.277-285; Floy An-
drews doull, «Si enim fallor, sum», pp. 86-93.
1058 De Trinitate, IX, iv, 5. «Haec in anima existere (...) substantialiter uel, ut ita dicam, essen-
tialiter, non tamquam in subiecto (...).» / «Estas coisas [mens, notitia, amor] existem na alma (...) 
substancialmente ou, melhor dizendo, essencialmente, não como num sujeito [de acidentes] 
(...).» Esta passagem é essencial para a compreensão do carácter relacional da interioridade 
agostiniana. Com efeito, a mens, notitia et amor em relação constituem a unidade da alma («haec 
tria unum sunt»), mas não existem nela como acidentes num sujeito, isto é, como se a alma  
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são, na alma, a imagem da pericorese trinitária. Com efeito, o Agostinho da 
maturidade não pode conceber a estrutura da realidade, a natureza da alma 
humana e a realidade de Deus, seja a partir de uma visão cindida, seja a 
partir de paradigmas identitativos (lógico-categoriais ou gramaticais), como 
em Aristóteles e nos estóicos1059, seja ainda num esquema henológico, como 
no monarquianismo ou no neoplatonismo. É, cada vez mais, a intuição cristã 
de relação que o atrai, não a relação deficiente do quadro predicamental de 
Categorias, nem a não-relação por diluição na substância única das Enéades, 
pois «a abordagem cristã da relação é irredutível ao espírito que tal categoria 
logrou na especulação grega.»1060

fosse o suposto delas. É certo que a hesitação agostiniana — «substantialiter uel, ut ita dicam, 
essentialiter» — pode conduzir alguns, erroneamente, a identificar substância e essência. De 
facto, apesar da preferência pelo segundo termo, Agostinho não é taxativo, aceitando um 
recobrimento semântico parcial. Note-se, porém, que está a ir da substância para a essência 
e não ao contrário (cf. Epistula, 120, 17). E isto significa valorizar a dimensão relacional da 
alma, quer dizer, o jogo inter-remissivo das faculdades, frente a uma visão que fizesse delas 
«propriedades» de um subjectum. Uma conclusão possível, que Agostinho não tira, mas para 
a qual prepara o terreno, é que na «substância» algo é esse ad / ad aliquid. Será no livro XV, 
xxii, 42, que Agostinho concretiza o nome que convém a essa unidade relacional, que não é 
uma soma das faculdades: a persona. Em face do subjectum, a persona é a novidade ontológica 
— substância e relação — da qual se pode dizer que tem as suas faculdades sem as tornar 
acidentais: «(...) qui nec memoria sum nec intellegentia nec dilectio, sed haec habeo. Ista ergo 
dici possunt ab una persona quae habet haec tria, non ipsa est haec tria.» / «(...) [não sou] 
nem a memória, nem a inteligência, nem o amor, mas tenho estas coisas. Isto pode ser dito por 
uma pessoa que tenha estas três [faculdades], pois ela não é as três». Em XV, xxiii, 43, ainda 
é mais claro: «(...) ista imago quod est homo habens illa tria una persona est (...).» / «(...) esta 
imagem, que é o homem com aquelas três [memoria, intellegentia, dilectio], é uma pessoa (...).» A 
teologia trinitária repercute-se analogicamente numa teoria pessoal/relacional da subjectividade 
humana. Walter Kasper, Le Dieu des chrétiens, p. 419.447: «Não é nem a substância antiga, nem o 
sujeito moderno que são o elemento último, mas a relação como categoria original da realidade. 
Certamente que a afirmação “as pessoas são relações” é, em primeiro lugar, uma afirmação 
sobre a Trindade divina, mas dela decorrem também aspectos decisivos que dizem respeito ao 
homem (...). O desenvolvimento da doutrina da Trindade implica, efectivamente, a passagem 
de uma compreensão da realidade marcada pelo primado da substância e da essência para 
uma compreensão da realidade sob o primado da pessoa e da relação.»
1059 A questão nos Estóicos, porém, é mais complexa, pois no âmbito da Cosmologia a rela-
ção ganha o relevo que não tem na Lógica, ainda que mediante a substância. V.g., Marco 
aurÉlio, Pensamentos, VI, 38: «Deita-te frequentemente a sonhar com a ligação de todas as 
coisas no mundo e com a sua mútua relação. É que todas as coisas se encontram, de certa 
forma, entrelaçadas entre si e, por isso mesmo, todas são amigas umas das outras; porque 
cada uma é o seguimento da outra, tal ocorrendo devido ao movimento de tensão, ao acorde 
e à unidade da substância.»
1060 Joaquim Cerqueira GonçalveS, «Filosofia e Relação», p. 185.





4. Teofanias trinitárias: interpretação  
 agostiniana

Considerando o que acima se disse sobre a importância do símbolo para 
falar de Deus, cumpre atender, neste momento de entrada no texto De Trini-
tate, à interpretação que Agostinho realiza das chamadas teofanias trinitárias. 
Contra a opinião de alguns, que consideram a obra uma manta de retalhos 
feita de três tentativas discretas, sucessivas e mais ou menos descosidas1061 
para tentar aclarar racionalmente a confissão trinitária, afirmamos o seguin-
te: não só as três tentativas estão coordenadas entre si, em função de uma 
mesma intencionalidade relacional, como o processo de aporese relativa que 
termina cada uma das tentativas é essencial na progressão da mesma inten-
cionalidade. Esta é o vínculo da obra toda e exprime-se simbolicamente, nos 
livros I-IV, onde faz a exegese das teofanias trinitárias; especulativamente, 
nos livros V-VII, onde elabora uma teoria das relações propriamente dita; e ana-
logicamente, nos livros VIII-XV, a partir das tríades psicológicas do espírito 
humano. Não nos parece, pois, como defendem respeitáveis estudiosos do 
pensamento de Agostinho, que, para valorizar e sublinhar a originalidade da 
teoria das relações, a devamos restringir ao momento especulativo da obra, 
como se as outras unidades argumentativas não passassem de blocos áditos, 
em vez de expressão diferenciada de um mesmo propósito. Pelo contrário,  
a teoria das relações colhe um ímpeto anterior e alcança a sua expressão plena 
apenas na ontologia de comunhão que conclui o livro XV. Comecemos, pois, 
pelas teofanias trinitárias e os símbolos de mediação aí manifestos, porque o 
símbolo é a expressão primeira e mais concreta da relação.

* * *

Procurando esclarecer a confissão trinitária, tanto quanto é possível à 
razão, começa, pois, por perscrutar as Escrituras1062, ou seja, o sentido das 

1061 Alguns vão mais longe. Joseph turMel, Histoire des dogmes, Paris, Rieder, 1932, t.II, pp. 
207-208, citado por Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, p. 5, chama à teoria das 
relações trinitárias de Agostinho «um conjunto de contradições dissimuladas sob um voca-
bulário filosófico. A Trindade agostiniana é apenas um edifício verbal que recobre e mascara 
ideias incoerentes.»
1062 Confissões, XIII, v, 6: «(...) quaerebam in eloquiis sanctis eius (...).» / «(...) acreditando 
que o meu Deus é Trindade, como de facto acreditava, continuava à procura nas suas Santas 
Escrituras (...).»
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teofanias bíblicas onde parece estar já presente uma incoativa revelação trini-
tária1063. Mas não o faz apenas para imitar, exteriormente, um procedimento 
comum e tradicional de outros Padres, v.g., Atanásio, Gregório de Nazianzo 
ou ainda Jerónimo, que, contra os heréticos, começam sempre por fazer 
um levantamento sistemático dos dicta probantia dos textos sagrados. É que 
Agostinho pensa com as Escrituras na mão; tem-nas sempre abertas algures, 
perante o olhar do espírito, mesmo se a sua atenção se foca numa qualquer 
questão aparentemente díspar. Pois não «em vão quiseste que se escreves-
sem os mistérios obscuros de tantas páginas; esses bosques também têm os 
seus cervos que neles se abrigam e recompõem, passeiam e se apascentam, 
se deitam e ruminam.»1064 Se, como alguns asserem, este é o lugar-chave 
para compreender toda a exegese bíblica de Agostinho1065 — mormente,  
a meditação trinitária, como se verá —, atente-se ainda no ritmo ternário 
que compassa o texto.

Assim, perscrutando os vestigia Trinitatis, quer no Antigo quer no Novo 
Testamento1066, com a intenção de demonstrar a unidade e a igualdade do 

1063 Cf. Jules lebreton, «Saint Augustin théologien de la Trinité. Son exégèse des théophanies», 
in Miscellanea agostiniana 2 (1931), pp. 821-836. A noção de «teofania» não pertence ao vocabu-
lário bíblico veterotestamentário, mas legitima-se totalmente a partir da história comparada das 
religiões. Cf. José loza, «Las Teofanías del Antiguo Testamento», in Fenomenologia e Teologia 
das Aparições. Congresso Internacional, Fátima, Santuário de Fátima, 1998, pp. 695-716.
1064 Confissões, XI, ii, 3: «Neque enim frustra scribi uoluisti tot paginarum opaca secreta, aut 
non habent illae siluae ceruos suos recipientes se in eas et resumentes, ambulantes et pascentes, 
recumbentes et ruminantes.» 
1065 Cf. Anne-Marie la bonnardière, Saint Augustin et la Bible, Paris, Beauchesne, 1997; quanto 
ao tipo de exegese que Agostinho praticava, cf. Bertrand de MarGerie, Introduction à l’histoire 
de l’exégèse, III. Saint Augustin, Paris, Cerf, 1983.
1066 De um modo geral, os Padres da Igreja repetem um mesmo esquema de leitura, interes-
sando-se sobretudo pelas correspondências simbólicas entre o Antigo e o Novo Testamento 
(typos e antitypos; cf. 1Cor 10, 11), ou entre estes e outras afirmações da tradição. Daí o mote 
agostiniano «in uetere nouum lateat et in nouo uetus pateat» / «o novo latente no velho, o velho 
patente no novo» (Quaestionum in Heptateuchum libri VII, 2, 73). Agostinho cunha igualmente 
a este propósito os termos «velatio/revelatio». Sermones, 300, 3: «Testamentum enim uetus 
velatio est noui testamenti, et testamentum nouum reuelatio este ueteris testamenti» / «O 
Antigo Testamento é a velação do Novo, e o Novo é a revelação do Antigo.» (cf. Enarrationes 
in Psalmos 105, 36, 6-8; Sermones 300, 5; 132, 1; 119, 3; De Spiritu et littera, 11,18; 15, 27; Epis-
tula, 237, 5). In Iohannis euangelium, 9, 10: «(…) Dormit Adam ut fiat Eua; moritur Christus 
ut fiat ecclesia. Dormienti Adae fit Eua de latere; mortuo Christo lancea percutitur latus ut 
profluant sacramenta, quibus formetur ecclesia. (...) Praefigurabantur omnia mystice.» / «Adão 
adormeceu para que Eva fosse feita; Cristo morreu para que a Igreja nascesse. Estando Adão 
a dormir, Eva foi feita do seu lado; estando Cristo morto, a lança perfurou-lhe o lado para 
que promanassem os sacramentos, com os quais a Igreja seria formada. (...) Todas as coisas 
estavam simbolicamente prefiguradas.» (cf. De Trinitate, II, xv, 26; Jean daniÉlou, Bible et  
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Pai, do Filho e do Espírito Santo, Agostinho começa por seguir o que se pode 
dizer uma «perspectiva fenomenológica», pois procura remontar à interior 
condição de possibilidade de manifestação do que se revela, considerando 
o modo como se revela. Nessa correlação o autor de De Trinitate ausculta o 
possível sentido trinitário das mesmas epifanias. Que Deus existe e se revela 
é, nesta obra, um dado adquirido já a partir da fé na mesma revelação, já a 
partir da natureza1067 e da investigação racional desenvolvida noutros tex-
tos — segundo o princípio «intellege ut credas; crede ut intellegas»1068. Por isso,  
o problema geral da sua existência não é aqui tematizado ou objecto de ques-
tionamento, excepto de passagem, numa ou noutra referência, no trânsito da 
existência de um absoluto do conhecimento (v.g., o cogito, no livro X) para 
o conhecimento do Absoluto, ou ainda na distinção e relação entre scientia 
e sapientia, referida nos livros XII-XIII1069. À partida, por conseguinte, o 
problema consiste em saber como se revela e em que consiste essa revelação.  
E promete não ser indolente nesta tarefa de auscultar quer as escrituras quer 
as criaturas1070.

liturgie: la théologie biblique des sacrements et des fêtes d’après les pères de l’Église, Paris, Cerf, 1958; 
Michel MeSlin, «Herméneutique des symboles religieux», p. 26; Jacques fontaine, «Sens et 
valeur des images dans les Confessions», in Augustinus Magister, I Congrès International Augusti-
nien, Paris, 21-24 septembre 1954, I vol., Études Augustiniennes, Paris, s.d., pp. 117-126; Pierre 
priGent, «Symbole et Nouveau Testament», in Jacques E. MÉnard (éd.), Le Symbole, p. 109: 
«(…) a liturgia é um dos lugares privilegiados onde floresce o género simbólico.»
1067 De Trinitate, IV, i, 2: «Missa sunt nobis diuinitus uisa congrua peregrinationi nostrae quibus 
admoneremur non hic esse quod quaerimus, sed illuc ab ista esse redendum (...).» / «Deus 
enviou-nos aparições adaptadas ao nosso exílio pelas quais nos lembra que o que procuramos 
não é daqui, mas que daqui é preciso remontar ao princípio de onde viemos (...).» (cf. IV, vii, 
11 e, sobretudo, XV, iv, 6)
1068 V.g., De Utilitate credendi; De Fide rerum quae non videntur; De Vera religione; De Libero arbitrio, II; 
Confessiones, VIII.X; In Iohannis euangelium, 29, 6; Sermo 43, 4.9; 118, 1; Sermo 11, 4 (Moriniani 
ex collectione Guelferbytana - CAG); cf. Manuel B. Costa freitaS, «Razão e Fé no Pensamento 
de Santo Agostinho», in Didaskalia 29 (1999), pp. 249-255.
1069 A distinção/relação entre a fé e a razão, correspondendo parcialmente à distinção/relação 
entre a sapientia e a scientia referidas no fim do livro XII de De Trinitate, será apresentada e 
discutida no princípio deste mesmo livro XIII (iv, 7 e ss.), no âmbito da humana quaestio por 
excelência: que todos querem ser felizes («Beati certe omnes esse volumus»). A questão sapien-
tia/scientia é retomada no fim do livro XIII, xix, 24 a propósito de natureza de Cristo, «in quo 
sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae» / «no qual estão todos os tesouros da sabedoria e da 
ciência», e no começo do livro XIV, i, 1-3.
1070 De Trinitate, II, Prooemium, 1: «(...) non ero segnis ad inquirendam substantiam dei siue per 
scripturam eius siue per creaturam.» / «(...) não serei indolente na investigação da substância 
divina quer através das escrituras que através das criaturas.»
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Um princípio fundamental que orienta Agostinho na tentativa de com-
preensão mínima da revelação trinitária é o da invisibilidade radical de Deus 
— «(...) lucem habitans inaccessibilem quem vidit nullus hominum, sed nec videre 
potest (...).»1071 —, que, portanto, «jamais apareceu aos olhos do corpo, senão 
através de uma criatura corpórea sujeita ao seu poder.»1072 A invisibilidade, 
para Agostinho, tal como para a fenomenologia da Vida de Michel Henry, 
é a natureza íntima da Trindade1073. E é precisamente por ser invisível que 
se revela; a invisibilidade é a condição arquitranscendental da manifestação. 
Por outras palavras: por Deus ser invisível é que tem sentido falar de teofa-
nia. A investigação trinitária inicia-se, por conseguinte e naturalmente, por 
uma reflexão sobre as condições de mediação entre Deus e o homem, e em 
primeiro lugar por uma angelologia1074, i.e., inquirindo o papel do anjo nas 
teofanias bíblicas. Em primeiro lugar, no que respeita à natureza do anjo, 
Agostinho, apesar de algumas hesitações, aqui e ali, segue uma tradição ante-
rior e coeva, comum entre os Padres1075 e partilhada por cristãos e não-cristãos 

1071 1 Tm 6, 16: Deus «habita numa luz inacessível que nenhum homem viu ou pode ver (...).» 
Atente-se, a este respeito, na importante afirmação de Eberhard JünGel, Dios como misterio 
del mundo, p. 477: «Há certamente uma diferença entre experimentar a invisibilidade de Deus e 
conformar-se com a verificação, carente de experiência, de que (...) algo que seja Deus não se 
pode ver. No segundo caso, a invisibilidade de Deus transforma-se na afirmação abstracta da 
sua não-experimentabilidade. No primeiro caso a invisibilidade de Deus pertence à estrutura 
fundamental da experiência de Deus.»
1072 De Trinitate, II, ix, 16: «(...) nos qui numquam apparuisse corporeis oculis deum nec patrem 
nec filium nec spiritum sanctum dicimus nisi per subiectam suae potestati corpoream creaturam 
(...).» / «(...) Quanto a nós, que jamais pretendemos que Deus, Pai, Filho ou Espírito Santo 
tenha aparecido aos olhos dos homens senão por intermédio de uma criatura corpórea sujeita 
ao seu poder (...).» II, x, 17: «(...) per subiectam sibi commutabilem atque uisibilem creaturam 
(...).» / «(...) por intermédio de uma criatura a si sujeita, mutável e visível (...).» II, xvii, 32: 
«Visiones autem illae per creaturam commutabilem deo incommutabili subditam factae sunt, 
non proprie sicuti est, sed significatiue sicut pro rerum causis et temporibus oportuit osten-
dentes deum.» / «Aquelas aparições através da criatura mutável obediente a Deus imutável, 
aconteceram para manifestar a presença de Deus, não tal como é em si, mas simbolicamente, 
como as circunstâncias e os tempos exigiam.» (cf. também II, 14, 24).
1073 Epistula, 120, ii, 12: «(...) ista trinitas et sic est inuisibilis ut nec mente uideatur» / «(...) 
esta Trindade é de tal modo invisível que nem com a mente a podemos ver.», ainda In Iohan-
nis euangelium, 74, 5 («Ergo inuisibiliter uidetur...»), texto com que Michel Henry se sentiria 
absolutamente identificado.
1074 Se bem que a respeito de São Boaventura, leu-se a este propósito e com grande proveito 
o texto de Joaquim Cerqueira GonçalveS, Homem e Mundo..., pp. 221-231, até porque a tese, 
fragilizando a mediação angélica, inspira-se em Agostinho.
1075 Concepção que se perde na noite dos tempos, que entra no mundo bíblico, por influxo 
babilónico-persa, de acordo sobretudo com os Apócrifos (v.g., Livro de Henoc). A palavra 
assíria Kerub, de onde vem Querubim, designava as entidades polimorfas (normalmente  
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(v.g., Apuleio, De Deo Socratis), segundo a qual o anjo é espírito, mas tem 
uma natureza material1076, embora de matéria subtil, celeste, eventualmente 
«matéria espiritual»1077. Nesse sentido, o anjo, conforme o significado grego 
de , designa mais uma função do que uma substância ou natureza1078.  

zoo-antropomórficas) colocadas como guardiães dos templos, na Babilónia, concepção que 
os judeus do pós-exílio trouxeram e fizeram sua, tendo-os colocado a proteger a Arca da 
Aliança. Cf. Alejandro diez MaCho, Indrodución Géneral a los Apócrifos del Antiquo Testamento, 
t.I, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1984, pp. 329 e ss; Pierre Grelot, Le langage symbolique 
dans la Bible, Paris, Cerf, 2001, pp. 78-81. Mais tarde, a reflexão estóica, neoplatónica e caba-
lística sobre os mediadores (daemones, dii, angeli, etc.) entre o divino e o humano não alterou no 
essencial a concepção que os considera de natureza material, ainda que a matéria em causa 
possa ser diferenciadamente concebida.
1076 A discussão mais ‘sistemática’ desta questão é feita em De Trinitate, III, viii, 13 e ss.
1077 Cf. Epistula, 95, 8; 102, 20; De Genesi ad litteram, 6, 19.24; Enarrationes in Psalmos, 145, 3. 
No Sermo 362, 17, contudo, precisa que é «corpo» e não «carne»: «Non iam caro, sed corpus 
dicitur: et si dicitur caro, non iam proprie dicitur, sed propter quamdam speciei similitudi-
nem.» / «Diz-se corpo, não carne: e se se diz carne, não se diz propriamente, mas por causa de 
uma certa semelhança de forma.» A angelologia agostiniana é complexa, porque se relaciona 
com a questão geral dos intermediários, portanto também com uma demonologia. Além de De 
Trinitate, a questão angelológica / demonológica é amplamente desenvolvida em De Genesi ad 
Litteram e em De Civitate Dei [cf. Frederick Van fleteren, «Angels», in Allan D. fitzGerald, 
O.S.A. (General Editor), Augustine through the Ages. An Encyclopedia, Grands Rapids, Michigan, 
Eerdmans Publishing Co., 1999, pp. 20-22]. Um texto importante, ausente neste artigo, é o 
célebre Sermão Dolbeau 26, «Contra os pagãos», descoberto por François dolbeau, juntamente 
com outros sermões, na Biblioteca Municipal de Mayença, em 1990. Apesar de limitarmos 
deliberadamente o nosso estudo a De Trinitate, não deixamos de fazer referência a este tex-
to, onde a Encarnação de Cristo e a intermediação cristológica aparecem como instância 
crítica de toda a mediação (cosmológica, teúrgica, demonológica, angelológica, simbólica, 
eclesiológica, etc.). Seguimos a tradução francesa do Sermão incluída na reedição do texto de 
Étienne GilSon, Saint Augustin. Philosophie et Incarnation, pp. 47-135, cotejando-a com o latim 
em François dolbeau, Augustin d’Hiponne. Vingt-six sermons au peuple d’Afrique, Paris, Études 
Augustiniennes, 1996; cf. Marie-Anne vannier, «L’Apport du Sermon Dolbeau 26», in Studia 
Patristica 38 (2001), pp. 331-337; e ainda a explicação de Maria Manuela Brito MartinS, 
L’Herméneutique originaire d’Augustin..., pp. 101 e ss. Para uma perspectiva global da questão 
angelológica no pensamento de Agostinho, seguimos a excelente síntese de Goulven MadeC, 
«Angelus», in Cornelius Mayer (ed.), Agustinus-Lexikon, vol. I, pp. 303-315.
1078 De Trinitate, II, xiii, 23: «Et utique angelus graece, latine nuntius interpretatur.» / «Sabemos 
que “anjo”, em grego, significa “mensageiro” em latim.» Sermones, 7, 3: «Nam angelus graece 
dicitur, qui latine nuntius appellatur. Nuntius ergo actionis nomen est: agendo, id est, aliquid 
nuntiando, nuntius appellatur.» / «Diz-se “anjo” em grego, o que em latim se chama “mensa-
geiro”. Este é de facto um nome de acção: de que algo deva ser feito, i.e., de que algo deva ser 
anunciado, chama-se “mensageiro”.» (cf. também In Iohannis euangelium, 24, 7; Enarrationes 
in Psalmos 135, 3; 26 Dolbeau, 48). Função dupla: pedagógica, em relação aos humanos; epi-
fânica/teofânica, em relação a Deus. Cf. em contexto islâmico, Henry Corbin, Le paradoxe do 
monothéisme, Paris, Éditions l’Herne, 1981, «Nécessité de l’angélologie», pp. 19 e ss; 81-173.
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É, portanto, um símbolo por antonomásia: símbolo da própria função simbóli-
ca (mensageiro). Era neste sentido que Tertuliano, muito chegado às primeiras 
traduções latinas da Bíblia, insistia: «officii, non naturae uocabulo», sendo seguido 
por Agostinho quase literalmente: «angelus enim officii nomen, non naturae»1079. 
De um ponto de vista hermenêutico, poderíamos dizer que é já ao nível da 
figura e da mediação angélicas que a linguagem da substância começa por 
ceder o passo à da relação, processo que se prolongará na reflexão sobre a 
índole dessa relação — onde, em meio das maiores dificuldades de lingua-
gem, a noção de pessoa surge como única resposta possível — e que, depois, 
se reorienta para a interioridade humana. Esta revela-se, por fim, como o 
lugar mais apropriado de expressão analógica da vida trinitária. Sublinhe- 
-se bem este aspecto: as analogias da alma são menos recursos pedagógicos 
no conhecimento da Trindade que, em primeiro lugar, epifanias trinitárias. 
Importa não subverter esta ordem.

Seja como for e apesar do alto valor que atribui aos vestigia e a todas as 
figuras mediadoras, sobretudo o anjo, Agostinho irá verificar em seguida já 
o seu valor intermediário insubstituível e a sua função anagógica da inte-
ligência, já, ultimamente, a sua insuficiência radical no acesso à Trindade 
invisível1080 (ou até mesmo a diabólica inversão da função como angelus lucis; 
a possibilidade dos falsos intermediários — os demónios1081 —, na astro-
logia, na gnose, na teurgia, na adivinhação demoníaca, etc.). Este aspecto 
é importante e situa-se no âmbito mais geral do que poderíamos chamar a 
«hermenêutica angelológica» realizada por Agostinho: quer dizer, apesar do 
imenso valor que atribui aos vestígios trinitários, quer no Antigo quer no Novo 
Testamento, acabará por reconhecer os limites e a insuficiência radical de 
qualquer exegese que pretenda «ver» ou daí deduzir a Trindade. Esta requer 

1079 tertuliano, De Carne Christi, XIV, 3 (CCSL 2, 899): «Dictus est quidem ‘angelus magni 
cogitatus’, id est nuntius, officii, non naturae uocabulo.» / «Foi chamado o ‘Anjo do grande 
Conselho’, i.e., mensageiro, nome de função, não de natureza.» aGoStinho, Enarrationes in 
Psalmos, 103, 1.
1080 De Trinitate, II, vi, 11: «Ad hoc enim rerum illarum corporalis exstitit species ut aliquid 
significaret atque praeteriret.» / «A imagem destas coisas sensíveis manifestou-se apenas para 
significar alguma coisa e depois desaparecer.» Confissões, XIII, xxxviii, 53: «Hoc intellegere quis 
hominum dabit homini? Quis angelus angelo? Quis angelus homini?» / «E qual será o homem 
que fará compreender isto a outro homem? Que anjo a outro anjo? Que anjo ao homem?»
1081 Cf. De Trinitate, IV, x, 13 — xiii, 18. Em De Civitate Dei, é sobretudo nos livros VII-IX que 
Agostinho refuta a necessidade, a utilidade e a verdade da intermediação dos daimones entre 
os deuses e os homens, uma vez que os deuses são ídolos «factos ab hominibus» (VIII, 24). 
Ao invés, os anjos são muito valorizados na sua «filosofia política», na medida em que são 
eles — os bons, por um lado, e os réprobos, por outro —, que inauguram as duas cidades de 
acordo com a diversa qualidade do seu amor (amor Dei versus amor sui).
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uma experiência de diferenciação pessoal e espiritual e, por isso, Agostinho 
voltar-se-á para a interioridade1082. É no homem — in interiore homine —, na 
dimensão transcendental da Vida patética, que mais perfeitamente refulge a 
imago Trinitatis1083. Isto, por um lado, se relativiza a mediação angelológica 
vetero- e neotestamentária1084, reconduzindo-a ao seu devido lugar, por outro, 
tem por correlato uma valorização da mediação antropológica. É na humani-
dade assumida — na natureza teândrica do Verbo Encarnado1085 —, afirma 

1082 Viragem que, durante a Idade Média, pelo menos do séc. V-VI ao séc. XII, muito in-
fluenciou a concepção da vida monástica (vita contemplativa) como vita angelica, e até mesmo 
os graus de ascensão espiritual da alma conforme aos coros angélicos, visto que os monges 
estavam destinados a substituir o número dos anjos decaídos, para assim se completar esca-
tologicamente a corte celeste. Vem a propósito recordar que São Boaventura, no âmbito do 
seu exemplarismo simbólico de extracção agostiniana, considerará as hierarquias e os coros 
angélicos como modelos ontológicos de diferenciação contemplativa, portanto como expressões 
de estados da alma orante. Nunca defendeu, porém, que o homem se transformasse em anjo, ao 
contrário de São Bernardo: na Carta 42, 8, ao fazer o elogio da castidade, afirma que esta «faz 
do homem um anjo». A propósito daquela exigência de diferenciação, Boaventura utilizará a 
bela e significativa expressão de «hierarquização da alma». Cf. sobre estes aspectos Thomas 
renna, «Angels and Spirituality: The Augustinian Tradition to Eckhart», Augustinian Studies 
16 (1984), pp. 29-37.
1083 A tradição mística (v.g., Mestre Eckhart) sublinha esta orientação, na medida em que, 
privilegiando o contacto directo da alma com Deus, não considera muito os mediadores. Para 
o místico, a alma não está destinada a ser um anjo, mas a ‘perder-se em Deus’; é mais divina 
do que angélica. A simbólica angélica será admitida, mas apenas para significar estádios e 
imagens iniciais e inferiores de conhecimento e aperfeiçoamento espirituais.
1084 Antecipando talvez a sobriedade que o Vaticano II aconselha, quando se trata a mediação 
angélica (cf. Constituição Dei Filius, 4). Significativamente, como contraponto à astrologia e 
ao neoplatonismo, é uma convicção do jovem Agostinho a ideia de que há uma dimensão no 
homem em relação directa com Deus, sem necessitar de nenhuma outra natureza interposta. 
V.g., De Musica, VI, i, 1: Deus, «(...) qui humanis mentibus nulla natura interposita praesidet 
(...).» / Deus «que está presente nas mentes humanas, sem qualquer natureza intermediária 
(...).»; xvii, 58: «(...) ipsam legem Dei (...) nulla interposita natura excipientes (...).» / «(...) 
acolhem a lei de Deus (...) sem mediação de qualquer natureza (...).» (cf. a mesma expressão 
em De Genesi ad litteram, inperfectus, 16; De diversis quaestionibus octoginta tribus, 51, 2).
1085 De Trinitate, IV, xx, 30: «(...) Hanc personam angelica natura figurare antea potuit ut 
praenuntiaret, non expropriare ut ipsa esset.» / «Antes, a natureza angélica pôde simbolizar 
esta pessoa, preanunciando-a. Mas não pôde substituí-la, apropriando-se do seu ser.» Cf. es-
pecialmente De Trinitate, VIII, v, 7; XIII, x, 13 — xx, 26. Além do referido Sermão Dolbeau 26, 
«Contra os pagãos», aqui se concentra o essencial da cristologia agostiniana. Cf. Basil Studer, 
«“Sacramentum et exemplum” chez saint Augustin», in Recherches Augustiniennes 10 (1975), pp. 
87-141; Émile bailleux, «La Christologie de saint Augustin dans le De Trinitate», in Recherches 
augustiniennes 7 (1971), pp. 219-243, e ainda o ensaio de Gérard rÉMy, «La théologie de la 
médiation selon saint Augustin. Son actualité», Revue Thomiste 91 (1991), pp. 583.589, passim. 
O artigo integral ocupa as pp. 580-623, e importa sobretudo porque, entre outras coisas, na  
p. 603, mostra o erro da tese que sustenta que, ao contrário dos orientais, Agostinho nunca teria  
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a tradição confessante, que a revelação mais se revela como revelação1086, 
cortando o passo à veleidade idolátrica e à sua compreensão magista. A noção 
de Encarnação do Verbo como «missio ad extra» diferencia o tipo de presença 
divina, própria das teofanias angelológicas vetero- e neotestamentárias, da 
nova modalidade de revelação de Deus na história. Mas isso, afirma a tra-
dição, só o reconhece quem comparticipa na luz que é a Vida dos homens. 
O próprio Cristo remetera precisamente para o interior, para a Vida, o lugar 
de reconhecimento da presença do Reino que já está entre vós — «h̀ basilei,a tou/ 
qeou/ evnto.j u`mw/n evstin» (Lc 17, 21) —, portanto, para o lugar do reconhe-
cimento de si mesmo, obviando a qualquer interpretação ex machina da sua 
mediação, ou para uma apreensão a partir do poder taumatúrgico, vertente 

considerado a humanidade de Cristo como lugar de salvação; id., Le Christ médiateur dans l’œuvre 
de saint Augustin, Diffusion, Librairie Honore Champion, Lille-Paris, 1979; Bernard SeSboüÉ, 
Jésus-Christ, l’unique médiateur. Essai sur la rédemption et le salut, Paris, Desclée de Brouwer, 1988. 
Refiramos como mero contraponto que, ao invés, foi no Oriente que surgiu uma heresia — os 
ebionitas — que, situando Jesus na continuidade de uma doutrina trinitária angélica, culmina 
numa visão subordinacionista (o  como um segundo Deus). 
1086 Cf. o já citado Sermão Dolbeau 26. Mas a afirmação de Raimon Panikkar, A Trindade. Uma 
experiência..., p. 79: «(...) as primeiras gerações de cristãos viveram a sua fé na Trindade sem 
chegar a ter conhecimento delas [das palavras natureza e pessoa]. Em rigor, a Trindade não 
é doutrina revelada, mas experiência vivida. Procurá-la exegeticamente é um processo erra-
do», deve ser em parte corrigida, porque opõe revelação, experiência vivida e exegese, quando as 
três se podem coordenar, como afirma M. Henry. No mesmo sentido, cremos, vai Agostinho 
quando, como Panikkar, considera a via da experiência interior como lugar privilegiado de 
manifestação trinitária, e não as criaturas, mesmo as angélicas, nem as teofanias veterotes-
tamentárias. A revelação trinitária neotestamentária (Baptismo de Jesus, sua acção, logia, 
experiência das comunidades, etc.) é explícita, mas não impede, antes comete, essa atenção 
ao espelho trinitário da alma. Quanto ao facto de as noções de natureza, pessoa ou  
não aparecerem na Escritura, isso não constituía problema para os Padres, seguindo uma 
regra comum de leitura: «de lectis non lecta conponere». Cf. Pierre hadot, «De lectis non 
lecta conponere. Raisonnement théologique et raisonnement juridique», in Études de philosophie 
ancienne, Paris, Les Belles Lettres, 1998, pp. 13-25). Apesar de a expressão não aparecer 
nos textos de Agostinho, este concorda com o uso que dela faz Mário Vitorino, retirando-a 
da retórica forense ciceroniana e aplicando-a ao raciocínio teológico e exegético. E não só 
concorda, como põe ele próprio este princípio em prática contra os arianos: cf. De Trinitate, 
VII, iv, 9: «Certissime quippe et de scripturis cognoscitur quod pie credendum est, et aspectu 
mentis indubitata perceptione perstringitur (...).» / «A partir das escrituras se conhece com 
certeza absoluta o que piamente deve ser acreditado e o olho da mente é afectado pela per-
cepção indubitável (...).»; Epistula, 238, i, 5: «Vides, inquam, posse fieri, ut etiam de uerbo, 
quod in scriptura dei non est. Sic ergo et , quod in auctoritate diuinorum librorum 
cogebamur ostendere (...).». / «Já vês, disse, que pode dar-se razão de uma palavra que não 
está na escritura divina. Assim, pois, acontece com  que me obrigas a mostrar com 
a autoridade dos livros divinos (...).»
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que certas epifanias angélicas acentuavam1087. Assim, antes da mediação ad 
intra, que a noção de relação e, depois, a de pessoa exigem frente à substância, 
e aquém da antropológica mediação via interioritatis, cumpre aprofundar a 
função relacional angelológica presente nas ‘teofanias trinitárias’ do Antigo 
Testamento, aproveitando a ordem que o próprio Agostinho nos propõe.

Diga-se, para começar, que uma das orientações de Niceia, que Agosti-
nho faz sua — a de que Trindade actua sempre inseparavelmente: Trinitas 
quippe inseparabiliter operatur1088 —, cruzando toda a sua investigação mesmo 
antes de ser enunciada, lhe permite realçar a dimensão trinitária já presente 
nas teofanias veterotestamentárias — «antiquae demonstrationes»1089 —, ainda 
quando parece que apenas uma das figuras divinas aí se revela. Parece ser 
este o caso da passagem do livro do Génesis1090 em que Adão se esconde ao 
ouvir o chamamento de Deus1091. Diz-se, de facto, que Deus falou a Adão, ao 
homem que tinha formado do húmus da terra. Ora, diz-se que houve emissão de 

1087 A recusa desta visão ex machina é sobremaneira notória quando os discípulos querem 
que Jesus exerça o seu poder, fazendo cair raios, fogo, trovões sobre os que não crêem nele. 
Com que custo Jesus lhes faz compreender que a revelação de Deus não assenta no poder 
(nem no seu correlato psicológico, o medo), mas antes numa espécie de divina fragilidade da 
Vida e do Perdão, que tudo pode, mas que solicita o reconhecimento da fé, a consciência e 
a liberdade. Cf. Michel henry, Paroles du Christ, p. 125.136-137; cf. também Michel wel-
ker, Creation and reality, Mineapolis, Fortress Press, 1999, pp. 45-59, «Angels and God’s 
Presence in Creation», mas este apenas para confirmar o que respeita à constante invocação 
do anjo como figura do poder de Deus, porque, apesar de algumas ideias interessantes — v.g., 
o relacionamento da figura angélica com a teoria das funções do pensamento matemático, de 
A. Whitehead e B. Russell —, mais aludidas do que aprofundadas, a exegese deste teólogo, 
além de insistir obsidiosamente na figura do Poder de Deus, dialoga mais com a vulgata das 
Ciências Humanas (as Sociologias, Psicologias, Ciência Política, etc.) do que com referências 
clássicas, totalmente ausentes, diferentemente, por exemplo, de Henry Corbin, em Le paradoxe 
do monothéisme, p. 20 et passim.
1088 De Trinitate, II, x, 18; v, 9; IV, xxi, 20; XIII, xi, 15. É esta também a forma como Agos-
tinho diz, à sua maneira, que há correspondência entre theologia e oikonomia, entre Trindade 
imanente e Trindade económica. Não deixa de ser curioso que a expressão que tradição nicena 
consagrou — «omnia opera ad extra communia sunt» — possa ter sido interpretada em 
sentido oposto.
1089 De Trinitate, III, Prooemium, 3.
1090 3, 8-10.
1091 No contexto da recuperação da simbólica do sagrado, ainda que sem referir explicitamente 
esta passagem, Paul riCoeur, «Herméneutique des symboles et réflexion philosophique» (II), 
p. 328, tem uma afirmação que não deixa de ser importante para a possibilidade de um apelo 
transcendente entrar na história por via simbólica: «Os sinais do apelo são dados igualmente 
no seio da história, mas o apelo designa o outro, o outro de toda a história. Poderíamos dizer 
talvez que estes símbolos são a profecia da consciência; manifestam a dependência do Si em 
relação a uma raiz absoluta de existência e de significações, a um escathon, a um último para 
o qual apontam as figuras do espírito.»
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voz. E apesar de Agostinho admitir outros sentidos para o texto, de acordo com a 
exegese diferenciadora de De Doctrina christiana, como jamais abre mão do sentido 
literal da narrativa1092, sente-se compelido a admitir neste modo de revelação 
alguma aparência visível, através da qual Deus se revelasse. Mas então, nesse 
caso, quem falou a Adão? O Pai, o Filho, o Espírito Santo? Prima facie, dir-se-ia 
ter sido o Pai, uma vez que parece não haver mudança de voz entre o fiat criador 
e o chamamento de Adão1093. Porém, se todas as coisas foram feitas pelo Verbo, 
não estará aí antes insinuado o Filho? Agostinho considera obscura a questão 
e temerária qualquer resposta. Por isso, mais do que afirmar, perscruta-se1094. 
Pressente-se, todavia, por detrás deste procedimento tacteante, timbre aliás da 
obra toda, o problema fundamental: a tensão interior que a concepção cristã de 
Deus transporta, aqui retroprojectada no livro do Génesis. Um monoteísmo em 
sentido estrito não se veria obrigado a este tipo de leitura, aparentemente ingénua; 
mas nesta necessidade de exegese diferenciadora, frágil e tacteante, reside parte 
da imensa riqueza do monoteísmo trinitário.

É sobretudo o célebre episódio do Carvalho de Mambré, lugar de hospi-
talidade1095 e de renovação das promessas da Aliança (Bryt)1096, onde Abraão 

1092 De Trinitate, II, x, 18: «Illud tamen non temere dixerim, si paradisum corporalem quemdam 
locum illa scriptura insinuat (...).» / «Não acho temerário afirmar, porém, uma vez que a 
escritura apresenta o paraíso como uma lugar terrestre (...).»  
1093 E não é costume da Escritura mudar de pessoa para pessoa, sem mais. De Trinitate, II, x, 
17: «Contextio quidem ipsa scripturae nusquam transire sentitur a persona ad personam».
1094 Nesta passagem Agostinho não desenvolve o significado trinitário das palavras «in prin-
cipio fecit deus caelum et terram» / «no princípio criou Deus o céu e a terra», e o «spiritus 
dei superferebatur super aquam» / «o espírito de Deus pairava sobre a água», como fizera 
abundantemente em De Genesi ad litteram, I, 5.6, 12, passim (cf. Gilles pelland, Cinq études 
d’Augustin sur le début de la Genèse, Montréal, Tournai, 1972).
1095 Note-se que uma das mais antigas e mais ricas acepções de  decorre precisamente 
do acontecimento / reconhecimento do ritual de hospitalidade, tão significativo no mundo semita. 
Hb  13, 2: «Não vos esqueçais da hospitalidade, porque graças a ela, alguns, sem saberem, 
acolheram anjos.» Também no episódio da visão de Lot (De Trinitate, II, xii, 22), é central o 
acolhimento hospitaleiro dos dois anjos: «Cur ergo tamquam tali humanitate indigentibus et 
hospitium praebetur et uictus?» / «Então porque lhes oferece hospedagem e alimentos como se 
tivessem necessidade desta delicadeza?» Uma sugestiva meditação sobre a hospitalidade trinitá-
ria surge na obra de Nicolaï GreSChny, L’icône de la Trinité d’André Rublev, Noum Le Fuzelier, 
Éditions du Lion de Juda, 1986. Para um aprofundamento fenomenológico da hospitalidade, 
cf. o magnífico ensaio já citado de Jean-Louis ChrÉtien, L’arche de la parole, especialmente o 
cap. I: «L’Inouï», pp. 13-21, e o cap. III: «L’hospitalité du silence», pp. 55-104, e também Bruno 
forte, «La dimora nella Trinità: contributo ad una ontologia trinitaria», p. 110. A «hospita-
lidade» no ícone de Rublev, como operador central do actual diálogo ecuménico, surge-nos 
ainda num interessante texto de Gavin d’CoSta, «Trinity and Other Religions: Genesis 18, 
Judaism and Hinduism in two works of art», in Gregorianum 80 (1999/1), pp. 5-31.
1096 Para um aprofundamento da relação entre aliança e revelação cf. Christian duquoC, «Alliance 
et Révélation», in Initiation à la pratique de la théologie, Paris, Cerf, 1982, t.2, pp. 5-76.
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é visitado por três jovens, que mais induz Agostinho a meditar sobre as even-
tuais epifanias trinitárias veterotestamentárias. «Ora havia três homens nesta 
visão e nenhum deles era superior em constituição, idade ou força. Porque 
não reconhecer então, aqui, visivelmente insinuada, através de uma criatura 
visível, a igualdade da Trindade e, nestas três pessoas, uma e mesma subs-
tância»1097, tanto mais que no final os trata singularmente por «Senhor»?1098 
No seguimento da visita a Abraão, a Escritura apresenta «dois anjos» que se 
dirigem a Sodoma e que, ao entardecer, são acolhidos por Lot às portas da 
cidade1099. Estranhamente, a Escritura continua a designar esta aparição ora 
no plural ora no singular — «Dixit ad eos: ‘rogo, domine (...)’». Esta variação 
numérica e verbal é um dos lugares de maior perplexidade da reflexão sobre 
Deus1100. Com efeito, ao tratar os três, ou os dois, como se fossem um, ou um 

1097 De Trinitate, II, xi, 20: «Cum uero tres uisi sunt nec quisquam in eis uel forma uel aetate uel 
potestate maior ceteris dictus est, cur non hic accipiamus uisibiliter insinuatam per creaturam 
uisibilem trinitatis aequalitatem atque in tribus personis unam eandemque substantiam?» / 
«Uma vez que havia três homens nesta visão e que nada em nenhum, nem a constituição, 
nem a idade, nem a força, era superior aos outros, porque não reconhecer aqui visivelmente 
insinuada através de uma criatura visível, a igualdade da Trindade, e nas três pessoas a uni-
dade e identidade da substância?» Cf. Lars thunberG, «Early Christian Interpretations of the 
Three Angels in Gen. 18», Studia Patristica 7 (1966), pp. 560-570, e o sugestivo texto de Joseph 
MoinGt, Les trois visiteurs. Entretiens sur la Trinité, Paris, Desclée, 1999; Gérard J. M. barTelink, 
«“Tres vidit, unum adoravit”, formule trinitaire», in Révue des Études Augustiniennes 30 (1984), 
pp. 24-29. A hermenêutica trinitária da teofania de Gn 18, 1 e ss foi iniciada por aMbróSio 
de Milão, De Spiritu Sancto, II, prologus, 4: «Sed nec Abraham ignoravit spiritum sanctum; 
denique tres vidit et unum adoravit, quia unus deus, unus est dominus et unus spiritus.» / «Mas 
nem Abraão ignorou o Espírito Santo. Viu três e adorou um, porque Deus é um, o Senhor 
é um, o Espírito é um.» De Fide ad Gratianum Augustum, I, 13: «Abraham quoque tres uidit et 
unum adorauit.» / «Também Abraão viu três e adorou um», seguindo de perto da exegese 
alegórica e, neste particular, triádica/trinitária, de filon de alexandria (De Abrahamo). Apesar 
do que escreve nas Homiliae in Genesim, IV, 2, oríGeneS não viu aí nenhuma prefiguração da 
Trindade. A fórmula feliz que devemos a aMbróSio — «tres vidit et unum adoravit», «tres 
videt, unum adorat» (De Fide I, 13, 80) — reaparece em aGoStinho, Collatio cum Maximino 
arianorum episcopo, II, 26, 7: «Et ipse Abraham tres uidit, et unum adorauit (...).»
1098 De Trinitate, II, xii, 21: «Cum tribus certe loquebatur Abraham et eum dominum singula-
riter appellauit.» / «Abraão fala certamente com os três, mas chama-os no singular “Senhor”.» 
Cf. Marie-Anne vannier, «S. Augustin et la Trinité», in Connaissance des Pères de l’Église 76 
(décembre 1999), «La Trinité», pp. 26-27.
1099 Gn 19, 1 e ss.
1100 De Trinitate, II, x, 19 e ss; XII, vi, 6: «“Nostram” certe quia pluralis est numerus non recte 
diceretur si homo ad unius personae imaginem fieret siue patris siue filii siue spiritus sancti, sed 
quia fiebat ad imaginem trinitatis propterea dictum est, “ad imaginem nostram”.» / «“Nossa”, 
claro, porque o número é plural. Erradamente se diria “nossa” se o homem tivesse sido feito 
à imagem de uma única pessoa, quer o Pai quer o Filho quer o Espírito Santo. Mas porque 
foi feito à imagem da Trindade, por isso se diz “à nossa imagem”.» Já em De Genesi ad litteram, 
III, xix, 29, ao meditar sobre o «faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram» /  



388 • O primado da relação

como se fossem dois ou três, parece que a linguagem é conduzida ao limite 
das suas possibilidades, devendo ser aí mesmo transgredida; uma realidade 
inusitada como que exige uma nova linguagem e uma nova gramática1101.

Consequentemente, interroga-se Agostinho: neste episódio e com esta 
linguagem paradoxal, não se quererá insinuar, de modo simbólico, a unidade 
da Trindade? Mas então quem aparece na visão de Lot? Agostinho conclui 
que a hipótese mais verosímil é que se queira significar aqui o Filho e o 
Espírito, porque ambos são chamados enviados — «missos» —, nome que a 
Escritura atribui apenas ao Filho e ao Espírito, mas jamais ao Pai1102. Enfim, 

«façamos o homem à nossa imagem e semelhança», onde Deus fala de si no plural, sublinha 
essa perplexidade que, em seu entender, ganha toda o cabimento no âmbito de uma «insinuação 
trinitária» ou, dito de outro modo, de uma «unitrindade» visto que a unidade sai igualmente 
reforçada; cf. Confissões, XIII, xxii, 32, onde afirma que, por ser imago Dei, o homem é «capaz 
de ver a Trindade da unidade ou a unidade da Trindade.» / «(..) et doces eum iam capacem 
uidere trinitatem unitatis uel unitatem trinitatis.»
1101 Cf. Henri de lubaC, La foi chrétienne. Essai..., pp. 94-95; cf. a extraordinária meditação 
sobre a dimensão relacional e mínima da linguagem em Michel SerreS, La légende des anges, pp. 
95-124. A outro propósito (a matéria em Plotino), mas de igual modo sobre a necessidade de 
transgredir a linguagem levando-a a expressões paradoxais, onde um singular exige ser tratado 
pluralmente e vice-versa, cf. a expressão o outros — , em Stanislas breton, Matière et 
dispersion, p. 105 (o artigo to no singular e alla no plural: o outros, p. 107: «Desde logo, convém 
tomar o termo “pros ti” não no sentido das pacíficas conexões que a lógica das relações estuda, 
mas de acordo com a letra do to alla, como instabilidade (...). A ontologia da substância é o 
perigo mortal»; cf. também Stanislas breton, «Différence, relation, altérité», p. 62.
1102 De Trinitate, II, xii, 22. Só no final do livro IV, Agostinho retomará sistematicamente este 
problema, procurando demonstrar que apesar de a Escritura (Gal 4, 4) afirmar que o Pai 
enviou e o filho foi enviado, nem por isso daí se deve deduzir qualquer inferioridade do Filho 
em relação ao Pai. Se a diferença entre forma dei e forma servi o ajuda na argumentação a favor 
da perfeita igualdade do Pai e do Filho, a verdade é que nem assim se consegue escapar a um 
paradoxo, que, porém não assusta Agostinho: é que o Filho, em certo sentido (forma Dei), se 
envia a si mesmo (forma servi) em função do princípio Trinitas inseparabiliter operatur. De Trinitate, 
IV, xx, 27: «Quia non secundum imparem potestatem uel substantiam uel aliquid quod in eo 
patri non sit aequale missus est; sed secundum id quod filius a patre est, non pater a filio.» / «É 
enviado, não porque seja inferior em poder e substância ou porque não seja igual ao Pai em qualquer 
outra coisa, mas porque o Filho vem do Pai, não o Pai do Filho.» Agostinho, porém, tem cuidado: 
não é por nascer do Pai que o Filho é enviado, no sentido em que nascer implicasse como causa 
o efeito de ser enviado, pois «quod natum est ab aeterno, aeternum est» (De Trinitate, IV, xx, 28). 
O Filho diz-se enviado pelo facto de encarnar: «Saí do Pai e vim a este mundo» (Jo 16, 28). Por 
isso, tal como o Pai gerou e o Filho foi gerado, assim também o Pai enviou e o Filho foi enviado: 
De Trinitate, IV, xx, 29: «Sicut ergo pater genuit, filius genitus est; ita pater misit, filius missus est. 
Sed quemadmodum qui genuit et qui genitus est, ita et qui misit et qui missus est unum sunt quia 
pater et filius unum sunt; ita etiam spiritus sanctus unum cum eis est quia haec tria unum sunt.» / 
«Tal como o Pai gerou e o Filho foi gerado, assim o Pai enviou e o Filho foi enviado. Mas tal como 
o que gera e o gerado, e também o que envia e o enviado, são um, assim também o Espírito Santo 
é um com eles porque os três são um.»
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das hesitações de Agostinho concluíram alguns que a sua exegese do episódio 
do Carvalho de Mambré é exclusivamente angelológica1103.

A mil e seiscentos anos de interpretação, este tipo de exegese não pode 
deixar de parecer simultaneamente hábil e ingénuo à consciência históri-
co-crítica, para a qual o episódio resulta da provável transformação de um 
relato de origem politeísta. Assim, a interpretação patrística que, mais ou 
menos arbitrariamente, pretendia ver no Antigo Testamento antecipações 
trinitárias também não pode hoje admitir-se. Mas, para lá do fascínio pessoal 
por tal tipo de auscultação das possibilidades de um texto polifónico, para 
lá do gosto pela interpretação sinuosa e oblíqua, em que o antigo estudante 
de retórica se treinara, é certo que Agostinho de Hipona forceja, tentando 
vislumbrar uma nesga que lhe permita congraçar a unidade e a diferença do 
Deus em que crê, e das quais entrevê indícios e sinais semeados na escritu-
ra, para gáudio e tormento da razão. E pelo caminho constrói um texto, ou 
melhor, um autêntico monumento de intertextualidade. Mas, mais do que 
os resultados, ou a dita cientificidade do modus interpretandi, interessa-nos 
aqui precisamente o modo e o significado dessa leitura. E, no fim de contas, 
apesar de tudo, do inventário dos géneros literários, da contextualização nas 
literaturas do antigo Próximo-Oriente, dos novos conhecimentos históricos, 
linguísticos, mitológicos, arqueológicos, etc., a exegese crente — i.e., aquela 
que admite uma verdade outra, e não apenas a histórico-literária, presente no 
mesmo texto; a que acolhe na «Bíblia uma mensagem extratexto, que a pró-
pria linguagem bíblica interpreta» — não depara, finalmente, com problemas 
muito similares?1104

Igualmente nos episódios do sacrifício de Isaac1105 e, sobretudo, no da 
sarça-ardente1106 se encontra exponenciada a variação tensa entre a directa 

1103 Cf. Gérard J. M. barTelink, «“Tres vidit, unum adoravit”...», p. 28. Apesar de pertinente, 
esta solução decide demasiado rápido a hesitação agostiniana e elide importantes lugares de 
De Trinitate.
1104 Um texto excelente para aprofundar esta problemática: aa.vv., La Bible en Philosophie. 
Approches contemporaines, Paris, Cerf, 1993 (especialmente os artigos de Stanislas breton, «Sur 
quelques présupposés d’une certaine exégèse», pp. 13-25, e de Paul riCoeur, «Herméneutique. 
Les finalités de l’exégèse biblique», pp. 27-51); Renzo lavatori, «Angelofania e suo singificato 
in Teologia», in Fenomenologia e Teologia das Aparições. Congresso Internacional, Fátima, Santuário 
de Fátima, 1998, pp. 303-320. Vide ainda Armindo dos Santos vaz, «Narrativas bíblicas da 
criação e Confissões de S. Agostinho», in Actas do Congresso Internacional As Confissões de Santo 
Agostinho, pp. 121-184; Anne-Marie pelletier, «Exégèse et histoire. Tirer du nouveau de 
l’ancien», in Nouvelle Revue Théologique 110 (1988/5), pp. 641-665; Gianni vattiMo, Dopo la 
cristianità. Per un cristianesimo non religioso, pp. 63-119.
1105 Gn 22, 1-19; De Trinitate, III, xi, 25.
1106 Ex 3, 1-6.
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presença de Deus e a mediação angélica. Diz-se, primeiro, que o anjo do Senhor 
apareceu a Moisés numa sarça-ardente1107 para, acto contínuo, alguém que fala 
do meio da sarça — de rubo — se identificar com Deus. É um dos momentos 
onde a relação entre o finito e infinito1108, a presença e a ausência da Face do 
Altíssimo se torna mais tensa, e onde o desejo de ver1109, a muito custo, tem de 
baixar os olhos e ceder lugar à escuta. Porque, logo depois, a Voz1110 da sarça 
chama Moisés e se identifica: «Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, 
o Deus de Isaac e o Deus de Jacob». Ora, porque é que antes, quando apa-
recera a chama do fogo, no meio da sarça, se chamara a esta epifania «o anjo 
do Senhor»1111 e não «Deus», como agora? Agostinho não responde, porque 

1107 De Trinitate, II, xiii, 23: «Apparuit autem illi angelus domini in flamma ignis de rubo. Et 
uidit quia in rubo arderet ignis, rubus uero non comburebatur.» / «Apareceu-lhe o anjo do 
Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E viu que a sarça ardia no fogo, mas 
não se consumia.»
1108 Cf. Charles de MorÉ-pontGibaud, Du fini à l’infini. Introduction à l’étude de la connaissance de 
Dieu, Paris, Editions Montaigne, 1957. Nesta obra o autor expõe a subida do Sinai e os seus 
diferentes graus e simbolismos como estrutura arquetípica da ascensão da alma para Deus.
1109 Desejo ainda tríplice nesta nossa condição hermenêutica: o de Moisés, o de Agostinho e 
o nosso.
1110 E só a voz pode passar o abismo: cf. Gershom SCholeM, As grandes correntes da mística 
judaica, pp. 9.18, passim.
1111 Afirma Jean GreiSCh, L’Âge hermenéutique de la raison, Paris, Cerf, 1985, p. 48, que, também 
no pensamento sociológico contemporâneo, a presença do transcendente passa cada vez mais 
por um interesse por tudo o que respeita à figura mediadora por excelência: o anjo. E se, prima 
facie, se poderia encarar este interesse como mais uma moda pelo exotismo, pelo hermafroditis-
mo, entre outras formas de interesse pelo miscigenado, o mestiço, o andrógino, pelo que está-entre 
— aspecto hoje importante no plano sociológico: cf. o conjunto de textos editados por Stuart 
hall e Paul du Gay, (eds.), Questions of Cultural Identity, Londres, Thousand Oaks, Nova 
Delhi, Sage Publications, 2002, particularmente os artigos «From Pilgrim to Tourist – or a 
Short History of Identity», de Zygmunt bauMann, nas pp. 18-36, e «Culture’s In-Between», 
de Homi K. bhabha, nas pp. 53-60 —, não se pode deixar de pensar no significado eventual-
mente escondido por detrás desta ‘moda’ volátil ou de um correspondente pensamento sem abrigo 
(«homeless mind»). Nesta linha, vide a obra Peter L. berGer, A Rumour of Angels. Modern Society 
and the Rediscovery of the Supernatural, Nova York / Londres, Allen Lane The Penguin Press, 
1969. Noutro sentido, cf. Erik peterSon, Il libro degli angeli, Roma, Editore CLV, 1992, p. 55: 
«Os anjos são bem mais do que personagens de um repertório poético e popular. Vivem na 
esfera do Pai, do Cristo e do Espírito Santo, mas também vivem na nossa esfera. Representam, 
na verdade, um grau mais elevado e mais intenso de ser, para o qual, com a força do amor, 
podemos tender.» Para uma ampla e sugestiva meditação, em regime livre, sobre a relação dos 
anjos com a nossa vida actual, hiper-tecnológica ou, talvez melhor, sobre a substituição dos 
anjos por uma parafernália de artefactos tecnológicos — texto que é, ao mesmo tempo, um 
lúcido ensaio sobre a condição humana e a globalização —, vide o texto várias vezes referido 
de Michel SerreS, La légende des anges, que é, sem dúvida, um dos textos actuais mais belos e 
profundos sobre a relação. V.g., p. 87, apesar de só o contexto lhe dar pleno significado: «— Os  
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não sabe dar resposta plausível a esta «magna quaestio»1112; o nome de Deus 
surge como uma espécie de ponto-de-fuga do discurso1113; a Escritura parece 
fazer pouco dos princípios de identidade e da não-contradição1114. Agostinho 
ziguezagueia e todo o seu texto é entretecido de aporias e interrogações1115, 
quase à exasperação. É evidente que pela figura do anjo perpassa a radical 
ambiguidade presente em toda a ideia de re-velação1116. Agostinho, todavia, no 
contraponto com a ‘trindade’ do episódio do Carvalho de Mambré, parece 
sublinhar aqui a unidade da epifania angélica, precisamente para adensar a 
tensão entre o seu intento de ver aí insinuada a Trindade, tensão que só re-

Anjos são, pois, o que não são e não são o que são. Os filósofos disseram isto da consciência: 
será que ela imita o nosso Anjo da Guarda? — A relação, portanto, vai mais fundo que o ser.» 
(cf. p. 98: a relação é criadora; pp. 209 e ss: a mestiçagem de raças, de culturas). Como precau-
ção, recordemos apenas que o «angelismo gnóstico» de Norbert Wiener, cujo escopo era a 
convertibilidade entre homem-máquina-informação, antes de adoptar o termo «cibernética», 
tentou forjar uma palavra com o mesmo sentido, mas derivada de . 
1112 Semones, 7, 3: «Quod autem idem ipse qui loquebatur Moysi, et angelus domini et dominus 
dicitur, magna quaestio est, nec temerarium debet habere affirmatorem, sed cautum inquisito-
rem.» / «Que o mesmo que falava com Moisés seja chamado quer anjo do Senhor quer Senhor, 
é uma ingente questão, que requer um investigador cauteloso e não um tético temerário.»
1113 A expressão é de Paul riCoeur, «Herméneutique de l’idée de Révélation», p. 35. Podemos 
acrescentar que é também ponto-de-fuga do desejo de ver da fenomenologia, talvez em ordem 
à dita fenomenologia do invisível ou do inaparente.  
1114 Michel SerreS, La légende des anges, p. 73 : «Eis a simples e estulta aritmética: um, vários 
ou tudo. Os Anjos escangalham esta ingénua lógica dos números aplicada à teologia. Hábeis, 
deslizam sob a teoria dos conjuntos, atravessam as muralhas do rigor como as das prisões. Seu 
corpo passa os limites, o seu número faz pouco do cômputo (...).»; cf. ainda a propósito desta 
hesitação em torno do «número», a reflexão das pp. 81 e ss. Refira-se que esta «simbiose» quase 
inextricável entre o anjo e Deus se encontra igualmente em Gn 16, 7 e ss (episódio de Agar),  
reaparecendo no Livro dos Juízes, 6, 11-24. Stanislas breton, «La querelle des dénominations», 
p. 263: «L’unique ne se manifeste que dans le plural.» (referindo-se ao Antigo Testamento)
1115 De Trinitate, II, xiii, 23: «(...) non satis elucet quam in trinitate personam, et utrum aliquam 
an ipsius trinitatis gerebat ille angelus, si unus ex ceteris angelis erat.»  / «(...) não se vê cla-
ramente que pessoa, na Trindade, este anjo representava, supondo que fosse um dos anjos, 
nem mesmo se representava uma pessoa ou a própria Trindade.» II, 16, 26: «Deum quidem, 
non per substantiam suam, quae inuisibilis et incommutabilis manet, sed per illam speciem 
creaturae illic apparuisse cognoscimus. Sed aliquam ex trinitate personam signo quodam 
proprio, quantum ad mei sensus capacitatem pertinet, non uidemus.» / «Sabemos que Deus  
se manifestou, não na sua substância, que permanece invisível e imutável, mas através de uma 
espécie criada. Todavia, tanto quanto sou capaz de julgar, não vejo nenhum sinal próprio 
de uma determinada pessoa da Trindade.» Interrogações, aporias, e não tanto contradições 
como alguns pretendem.
1116 Walter kaSPer, Le Dieu des chrétiens, p. 351: «(...) o anjo de Jahvé prefigura todo o ulterior 
problema da identidade e da diferença entre Deus e a sua figura de revelação.»
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lacionalmente poderá ser resolvida, pois não pode nem quer abdicar nem da 
unidade nem da trindade, nem da identidade nem da diferença.

De facto, até na economia exterior do texto se pode defender que Agos-
tinho sublinha o ritmo ternário das hierofanias para o conduzir à unidade: 
primeiro, os três visitadores, depois, os dois anjos acolhidos por Lot e, por 
fim, o anjo da sarça-ardente que se revela como Iahweh: «Aquele que é»: o 
nome da imutabilidade1117. Em sentido inverso, da unidade para a pluralidade, 
Iahweh revela-se como «o Deus de Abraão, do Deus de Isaac e o Deus de 
Jacob», iterando ainda em tríplice registo o nome da misericórdia do «Deus 
dos vivos», presente e actuante na história dos filhos dos homens1118. No rasto 
desta ordem hierofânica manifesta-se assim que Aquele que é1119 — «Iahweh»: 
fórmula que vela o rosto do Único, no monoteísmo hebraico —, isto é, o «nomen 
incommutabilitatis», «nomen substantiae», «nomen aeternitatis», não recusa, antes 
se prolonga no nome diferenciador, agápico: «nomen misericordiae»1120. 

1117 Cf. Paul riCoeur, «Herméneutique de l’idée de Révélation», pp. 33-34. V.g., «A revelação 
mantém-se entre o segredo e a mostração», quer dizer, numa dialéctica do «Deus absconditus» 
que paradoxalmente «se revela» como tal. Para a possibilidade de uma «ontologia do segredo», 
cf. o sugestivo ensaio de Pierre boutanG, Ontologie du secret, Paris, PUF, 1988.
1118 Sobre a revelação do «duplo nome», cf. Bertrand de MarGerie, Introduction à l’histoire de 
l’exégèse, p. 112; Étienne GilSon, Saint Augustin. Philosophie et Incarnation (com Prefácio de 
Marie-Anne vannier), Genève, Ad Solem, 1999.
1119  Sermo Denis, 2, 5; Cf. Sermo De Rubo in quo flamma erat, 7, 7: «Quid est, “ego sum qui sum”, 
nisi, qui mutari non possum? Nulla creatura, non caelum, non terra, non angelus, non uirtus, 
non sedes, non dominationes, non potestates. Cum ergo sit hoc nomen aeternitatis, plus est 
quod est dignatus habere nomen misericordiae: “ego sum deus Abraham, et deus Isaac, et 
deus Iacob”. Illud in se, hoc ad nos.» / «O que significa “eu sou aquele que sou” senão que 
não posso mudar? Nenhuma criatura, nem céu, nem terra, nem anjo, nem virtude, nem trono, 
nem dominação, nem potestade. Quanto mais lhe convém este nome da eternidade, mais se 
dignou assumir o nome da misericórdia: “eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus 
de Jacob”. Aquele em si, este para nós.»
1120 Stanislas breton, «Sur l’ordre métaphoral», in Paul Ricoeur. Les métamorphoses..., p. 374: 
«A dupla repetição do verbo e do pronome [no enigmático versículo do Êxodo 3, 14: “Eu Sou 
aquele que sou”] sugere ao exegeta a metáfora de uma “bullition interne”, de um fervor ou 
parturição de si, que equivale a um quase-grupo de operações, inspirado no neoplatonismo: 
permanecendo em si, o ser procede de si mesmo e retorna a si.» id., «Est - Je suis. Parménide 
ou Moïse», p. 248: «Não pretendo que Tomás de Aquino resuma sozinho a interpretação, 
filosófica e cristã, da “metafísica do Êxodo». Mestre Eckhart, para apenas o referir a ele, propõe 
uma exegese neoplatónica que tem o mérito de dar conta da totalidade do versículo 14. Eu sou aquele 
que sou evoca, para ele, um processo dinâmico de “bulição interna” e de autogénese comportando 
três fases distintas e conexas: estar em si e, depois, sem deixar de estar em si, proceder de si em si 
como uma quase-parturição de si; enfim, para concluir, reflectir-se em si através de um retorno 
a si (cf. In Exodum, édition Konrad Weiss, Lateinische Werke, II. Stuttgard, 1966, p. 21-22).» Não 
deixa de ser sugestiva e promissora esta releitura trinitária de Ex 3, 14. 
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Do mesmo modo, na narrativa da nuvem e da coluna de fogo1121 que 
guiavam os israelitas no deserto, a primeira de dia e a segunda de noite, vê 
Agostinho mais uma confirmação de que Deus se pode manifestar através de 
uma criatura material1122, ficando esta assim revestida do mais alto valor sim-
bólico. Contudo, também nesta passagem não é fácil destrinçar se se simboliza 
uma das Pessoas ou a própria «Trindade, Deus único». E o que é válido para 
esta passagem vale modo eminentissimo para toda a teofania sinaítica, no seu 
conjunto1123. Com efeito, todos os elementos materiais aí presentes — fumo, 
fogo, relâmpagos, som da trombeta, nuvem, trevas, etc. — são símbolos, mas 
tão-só símbolos, e não a realidade divina, nem qualquer uma das Pessoas 
singularmente considerada. E ainda que os arianos nunca tenham admitido 
que tais sinais se referiam a Deus-Pai1124 (porque invisível), a sua concepção 
do Filho como criatura visível levava-os a identificar tais elementos sinaíticos 
com a Sabedoria de Deus – o Filho. Por isso, insiste Agostinho: «(...) já o 
dissemos muitas vezes, foi a natureza submetida a Deus que fez todos estes 
[fenómenos] visíveis e sensíveis para simbolizar Deus invisível e inteligível, 
isto é, Deus Pai sem dúvida, mas também o Filho e o Espírito Santo, do 
qual, pelo qual e no qual existem todas as coisas. O que, por outro lado, não 
impede que os mistérios de Deus, desde a criação do mundo, tal como o seu 
eterno poder e a sua divindade se tenham tornado inteligíveis através das 
coisas criadas.»1125 Não é, pois, a essência de Deus que naquelas hierofanias 
se manifesta. Se por hipótese absurda assim fosse, Moisés, depois de escutar 
a Voz, não continuaria a pedir ainda a Deus o inédito Rosto: «mostra-te a ti 
mesmo claramente para que te veja», «mostra-me a tua majestade»1126.

Assim, ao afirmar que o Filho é uma criatura, os «estultos» arianos1127 pri-
vam-se de compreender a verdadeira essência da Trindade (fenomenológica, 

1121 Ex 13, 21-22.
1122 De Trinitate, II, xiv, 24: «Quis et hic dubitet per subiectam creaturam eandemque corpoream 
non per suam substantiam deum oculis apparuisse mortalium?» / «Quem duvida, aqui, que é 
através de uma criatura sensível e submetida [à sua vontade], e não na sua própria substância, 
que Deus se mostrou aos olhos dos mortais?»
1123 Ex 16.
1124 De Trinitate, II, xv, 25: «Nam de patre deo nec Arriani hoc umquam ausi sunt dicere. (...) 
intra nebulam uero Moysen oculis carneis uidisse filium dei quem delirantes haeretici in sua 
substantia uisum uolunt» / «Mesmo os Arianos jamais ousaram afirmá-lo acerca do Pai. (...) 
Dentro da nuvem, porém, Moisés via o Filho de Deus com os olhos da carne, pois que os 
delirantes heréticos querem-no visível na sua substância.»
1125 De Trinitate, II, xv, 25, reportando-se a Rm 1, 19-21.
1126 Ex 3, 11.18. De Trinitate, II, xvi, 27: «Quid est autem: “ostende mihi temetipsum manifeste 
ut uideam te”, nisi ostende mihi substantiam tuam?»
1127 E não só. Em De Haeresibus ad Quodultdeum, I, 50, refere-se a uma seita identificada 
por Epifânio de Salamina com o nome de «audianos», que outros também apodam de  
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no sentido de Michel Henry) e a natureza da condição de Filho (filialidade). 
Ao ignorar que a condição de Filho (bem como a do Espírito Santo) não é nem 
pode ser visível naqueles prodígios, identificam o Verbo com tais elementos 
exteriores1128 o que os atasca ainda mais na ignorância e na concepção do 
Filho como criatura: malum de malo. Mas se ali existe já alguma presença tri-
nitária, ela só pode ser entendida como Trindade oculta, apenas parcialmente 
revelada pelo ministério da criatura de Deus — «ministrantibus angelis»1129. 
Agostinho patenteia, assim, uma visão tensa entre a (des)valorização dos 
símbolos hierofânicos (elementos materiais transfigurados) e a revelação do 
próprio Deus, tensão que parece ser constitutiva de toda a narrativa teofânica 
bíblica1130. E se, apesar de todas as diferenças, fosse finalmente obrigado a 
dizer qual das Pessoas divinas se manifestava no alto do Sinai-Horeb, não só 
discordaria dos arianos pelas razões já apontadas, mas ainda por outra razão 
suplementar: diz a Escritura que a Lei dada a Moisés foi escrita em tábuas 
de pedra pelo «dedo de Deus». Ora, «digitus Dei» é um dos nomes com que 
os Evangelhos se referem ao Espírito Santo1131. Vemos aqui in actu exercito  

«antropomorfitas», «quoniam deum sibi fingunt cogitatione carnali in similitudinem imaginis 
corruptibilis hominis». Mas pode acrescentar-se ainda os Valentinianos, Ebionitas, os Cerin-
tianos, Maniqueus e, enfim, toda uma imensidão de correntes gnósticas que comungavam na 
ideia de que Cristo era um intermediário visível do Pai invisível, uma espécie de Voz audível 
do Silêncio absoluto.
1128 De Trinitate, II, xvi, 27: «Quid est hoc quod in omnibus quae supra fiebant deus uideri per 
suam substantiam putabatur, unde a miseris creditus est non per creaturam sed per se ipsum 
uisibilis filius dei.» (cf. Epistula, 147, 7, 19 e ss).
1129 Cf. De Genesi ad litteram, 9, 18, 35; De Civitate Dei, 10, 7.
1130 Com efeito, afirma Yves labbÉ, «Le sacré et l’alliance...», p. 221, que «a religião do sagrado 
apoia-se na natureza; recebe a sua unidade do próprio universo. Di-la-emos cósmica. A religião 
da aliança invoca o testemunho de uma revelação. (...) O sagrado torna o Uno manifesto no 
múltiplo. A aliança funda uma comunidade entre os Únicos.»
1131 Lc 11, 20: «evn daktu,lw| qeou/ / «in digito Dei», identificado com o Espírito Santo em Mt 
12, 28. De Trinitate, II, xv, 26: «(...) tabulis lapideis lex ipsa quae ibi data est digito dei scripta 
dicitur, quo nomine spiritum sanctum in euangelio significari nouimus.» / «(...) a própria lei 
dada nas tábuas de pedra diz-se escrita pelo dedo de Deus, que, no Evangelho, como sabemos, 
significa o nome do Espírito Santo.» (cf. Quaestionum in Heptateuchum libri VII, 2, 25). Terá 
sido esta confluência (cf. também Ex 8, 15; Sl 8, 4) entre ‘dedo de Deus’ e ‘mão de Deus’ 
que determinou uma tradição exegética onde se identifica o Filho e o Espírito Santo com «as 
duas mãos de Deus», conforme a expressão de Santo Ireneu, Adversus Haereses, IV, 20, 1, de 
dídiMo o CeGo, De Spiritu Sancto, 87-88, retomada depois por GreGório MaGno, Homiliae 
in Ezechielem, X, 20, e por riCardo de São-viCtor, De Trinitate, VI, 9. 
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outro princípio exegético de Agostinho: a Escritura interpreta a Escritura; 
a Palavra auto-interpreta-se como se, ao seu nível e na sua especificidade, 
ainda se espelhasse, de algum modo, a circumincessio trinitária no seu eterno 
jogo inter-remissivo.

À medida que a perquisição exegética de Agostinho avança, cresce a ten-
são nos símbolos de presença-ausência, cujo acúmen é o momento em que 
Deus diz a Moisés que jamais alguém O pode ver sem morrer. «Não poderás 
ver a minha face e viver, porque nenhum homem poderá ver a minha face 
e continuar a viver.» Parece, contudo, fazer uma concessão: «Eis aqui um 
lugar junto de mim; estarás sobre a rocha, e quando a minha glória passar 
por-te-ei numa fenda da rocha; cobrir-te-ei com a minha mão ao passar e 
retirarei a minha mão, e então poderás ver as minhas costas; o meu rosto, 
porém, jamais o verás.»1132

Coerentemente com a exegese paulina dos typos e anti-typos1133, Agosti-
nho afirma que se pode interpretar a passagem em que Moisés vê as costas de 
Deus como uma prefiguração simbólica da humanação do Verbo que, apesar 
de não julgar usurpação ser igual a Deus (Fp 2, 6), nasceu, viveu, morreu 
e ressuscitou1134. A razão de tal interpretação compreende-se em razão da 
carne que assumiu, e que, nesse sentido, poderia ser dita o visível do invisível, 
e também em virtude da posterioridade temporal. Assim, o rosto humano 

1132 De Trinitate, II, xvi, 28: «“Non poteris uidere faciem meam et uiuere; non enim uidebit 
homo faciem meam et uiuet”. Et ait dominus: “ecce locus penes me, et stabis super petram 
statim ut transiet mea maiestas, et ponam te in spelunca petrae. Et tegam manu mea super te 
donec transeam, et auferam manum, et tunc uidebis posteriora mea; nam facies mea non apparebit 
tibi”» (Ex 33, 20-23; itálico nosso).“
1133 A que recorre constantemente: v.g., De Trinitate, II, vi, 11: «Illa enim petra iam erat in 
creatura et per actionis modum connuncupata est nomine Christi quem significabat, sicut 
lapis ille quem Iacob positum ad caput etiam unctione ad significandum dominum assumpsit; 
sicut Isaac Christus erat cum ad se immolandum ligna portabat.» / «Aquela pedra já existia 
na natureza e o seu uso, de qualquer forma, fez com que se lhe atribuísse o nome de Cristo 
que ela simbolizava, tal como Isaac era Cristo quando levava a madeira da sua própria imo-
lação.» II, xv, 26, para mesma proporção (50 dias) entre a celebração da Páscoa, no Egipto, e 
os prodígios no Sinai, e entre a Paixão e Ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo, 
no Pentecostes (cf. ainda III, x, 20, passim).
1134 De Trinitate, II, xvi, 28: «Non incongruenter ex persona ‘domini nostri Iesu Christi’ prae-
figuratum solet intellegi ut posteriora eius accipiantur caro eius in qua de uirgine natus est et 
mortuus et resurrexit (…).» / «Podemos legitimamente reconhecer, aqui, um símbolo anteci-
pado de Nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa e ver nas “suas costas” a carne com que nasceu 
da Virgem, na qual foi morto e ressuscitou.» Paulo, em 1 Cor 10, 4, afirma que «petra autem 
erat Christus» / «a pedra era Cristo», ainda que aqui se referira directamente à pedra ferida 
pela vara de Moisés, no deserto, da qual brotou água para os israelitas sequiosos.
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de Cristo, a forma servi, é visibilidade da forma Dei1135, a sua condição divina, 
a qual permanece no segredo da Vida que se auto-revela. Não têm, pois, 
razão os que, presumindo conhecer o que ignoram, sem distinguirem entre 
a forma servi e a forma Dei, deduzem das palavras do Filho — «Pai, glorifica o 
teu Filho» — a superioridade do Pai e a inferioridade do Filho e do Espírito 
Santo. Uma interpretação relacional, i.e., que distingue para unir e não para 
confundir, como é a que diferencia a missio in forma servi da missio in forma Dei, 
não pode deixar de reconhecer a reciprocidade da glorificação1136. O Filho 
procede do Pai, mas nativitas não significa inaequalitas. O mesmo raciocínio 
se aplica, a fortiori, na relação entre quem envia e quem é enviado1137. E do 
facto de o Filho (forma Dei) — «pa,nta diV auvtou/ evge,neto» / «tudo foi feito por 
ele» —, e o Espírito virem para onde já se encontravam, e não para onde 
ainda se não encontravam, deve inferir-se a igualdade essencial da Trindade 
e a inseparabilidade do seu agir1138. O intellectus fidei de Agostinho procura 
por todos os meios, mesmo os mais frágeis, encontrar o sentido exacto da 
Escritura que confirma a razoabilidade da tradição confessante.

Assim, a forma servi é visível aos olhos da carne como as «costas de Deus». 
Mas, nas hierofanias veterotestamentárias, isto é insinuado apenas simbolica-
mente, porque a experiência do deserto é sempre o tirocínio da iconoclastia. 

1135 De Trinitate, II, xvi, 28: «(...) facies eius illa forma dei.» / «(...) o seu rosto é sua condição 
divina.» Para Raimon Panikkar, Deus Pai é Absoluto Silêncio: o Verbo é que é a sua Voz, o seu 
Rosto, sua manifestação plena (relação absolutamente fenomenológica). Contudo, logo Agosti-
nho tem necessidade de pedir cuidado, face aos grosseiros antropomorfismos do arianismo, em 
relação ao Verbo bem como, ao invés, aludir a ausência de «rosto» («forma Dei») que manifeste 
o Pai (cf. II, xvi, 31). baSílio de CeSareia, Contra Eunomium, I, 18, utilizara precisamente estas 
expressões — forma Dei, forma servi — que vêm na Carta aos Filipenses 2, 6-7, para explicar, em 
Cristo, em relação a Deus-Pai, a igualdade na divindade e a diferença na humanidade.
1136 Cf. De Trinitate, II, iv, 6; cf. Jo 12, 28; 17, 1 e ss.
1137 Cf. Jo 14, 16; 16, 6. Cf. Mathias Albert SMalbruGGe, La nature trinitaire de l’intelligence de 
la foi, pp. 37 e ss.
1138 Cf. De Trinitate, II, v, 7; Joseph ratzinGer, Einführung in das Christentum: p. 130: «Wiede-
rum ist Sendungstheologie Theologie des Seins als Relation und der Relation als Weise der 
Einheit. Bekannt ist ds spätjüdische Wort: “Der Gesandte eines Menschen ist wie dieser selbst”. 
Jesu erscheint bei Johannes als der Gesandte des Vaters (…): er geht wirklich ganz darin 
auf, Gesandter zu sein; er allein ist  Gesandter, der den anderen vertritt, ohne sein Eigenes 
dazwischenzuschieben. Und so ist er als der wahre Gesandte eins mit ihm, der ihn sendet.» 
/ «A teologia da “missão” apresenta-se aqui como uma teologia do ser como relação, como 
teologia da relação enquanto forma de unidade. Conhecemos o mote do judaísmo tardio: “O 
enviado de um homem é como se fosse esse mesmo homem.” Jesus aparece em João como 
o Enviado do Pai (...): todo o seu ser é ser enviado; ele é o único Enviado que representa o 
outro sem interpor o seu próprio ser. Deste modo, porque é o verdadeiro Enviado, faz um 
com Aquele que envia.» [Foi chrétienne hier et aujourd’hui, p. 120]
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Uma leitura mais existencial deste simbolismo, que tanto atrai Agostinho,  
é a de que, nesta vida, andamos sempre atrás de Deus, até que, finalmente, 
conforme o Apóstolo, nos seja dada a visão faciem ad faciem1139. «Mas enquanto 
peregrinamos longe do Senhor e caminhamos pela fé, não pela visão, vemos 
as costas de Cristo, quer dizer, a sua carne (“posteriora Christi, hoc est carnem”), 
e devemos ver mediante a mesma fé, isto é, assentes no sólido fundamento da 
fé que a rocha significa.»1140 No limite, deveríamos dizer que a via da carne é a 
«via real», simbólica por excelência, porque só aí se pode ver Deus sem morrer; 
as «costas» são como que a materialidade do símbolo, o seu lado de cá, se assim 
nos podemos exprimir1141. Das costas para a encarnação; do mistério insondável 
da relação imemorial para a sua formulação em linguagem; das profundezas 
de Deus para a interioridade humana e vice-versa: é este também o ritmo do 
De Trinitate. À luz da sarça-ardente, que em diversa leitura parece confirmar 
as ontologias da plenitude e da imutabilidade, não se desenha já pelas costas o 
mistério da , o exílio da cruz, o vazio do túmulo? A debilidade do ser 
e a fragilidade do símbolo não são, talvez, a possibilidade de uma meditação 
clandestina, escondida nas sarças?1142

A dentro de uma lógica puramente fenomenológica, poderia ver-se naquele 
episódio do Êxodo (33, 20-23) ainda uma espécie de concessão ao desejo de 
Moisés de ver Deus e continuar a viver1143. Mas não nos parece que tal leitura 

1139 1 Cor 13, 12.
1140 De Trinitate, II, xvii, 29.
1141 Apesar de, contra todas as formas de docetismo gnóstico e maniqueu, Agostinho sempre 
reafirmar a realidade insofismável da carne de Cristo, nem por isso deixa também de lhe su-
blinhar dimensão simbólica (reveladora) e ontofânica, no sentido em que mostra e esconde ao 
mesmo tempo, conforme afirmava Santo Ireneu. Chega mesmo a compará-la, na acção, com 
a voz do Pai e a Pomba / Fogo que simbolizam o Espírito Santo. De Trinitate, IV, xxi, 30: «Ita 
trinitas simul operata est et uocem patris et carnem filii et columbam spiritus sancti cum ad 
personas singulas haec singula referantur.» / «Deste modo, a Trindade é simultaneamente o 
autor e a voz do Pai, do corpo do Filho, e da pomba do Espírito Santo, se bem que cada uma 
destas coisas se refira a uma pessoa distinta.» Porém, quem é que se atreverá a identificar o 
Pai com algo criado que produz uma voz ou o Espírito Santo com uma pomba ou línguas de 
fogo? Ao invés, quem é que poderia negar realidade à carne do «Filho de Deus, nascido da 
Virgem Maria»? (De Trinitate, IV, xxi, 31) 
1142 Cf. a possibilidade de um pensamento buissonier (que também significa «ao ar livre», que gosta 
de «fazer gazeta») nos treze ensaios plurais, extraordinariamente livres e sugestivos, que constituem 
a obra de Stanislas breton, Philosophie buissonnière, Grenoble, Jérôme Millon, 1993.
1143 De acordo com a leitura de fílon de alexandria (cf. De Migratione Abrahami, in Les 
Oeuvres Complètes de Philon d’Alexandrie, XI vol., Paris, Cerf, 1965), Moisés, o amigo de Deus, 
é o perfeito contemplativo e, por isso, ao contrário de outros, sempre lhe é dado ver de algum 
modo: pelas costas, obliquamente, ao longe, etc. V.g., Moisés vê a Terra Prometida ao longe, do 
outro lado do Jordão, mas não entra nela, i.e., não toma posse, porque possuir seria de alguma 
forma macular.
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seja exclusiva ou até pertinente: o que na verdade se manifesta é a condição 
transcendental de visibilidade de Deus. Com efeito, permanece nítida, no 
seguimento da narrativa, a oposição entre o ver e o viver, no sentido em que 
a encontrámos também em Michel Henry: o viver não se deixa ver, porque 
é invisível; Deus, porque é um «Deus Vivo», não pode ser visto; à sua Vida 
só se acede não acedendo, i.e., pateticamente; requer-se uma passibilidade 
fundamental, deixar-se envolver no modo próprio por que ela, a Vida, acede 
a si mesma1144, o que aparece sugerido na densa simbólica bíblica de estar 
na mão (mantido), envolvido e sustido pela dextra do Altíssimo: «Eis aqui 
um lugar junto de mim (...). Cobrir-te-ei com a minha mão, até que passe,  
e retirarei a minha mão e então verás as minhas costas.» / «Ecce locus penes me 
(...). Et tegam manu mea super te donec transeam, et auferam manum meam, et tunc 
videbis posteriora mea.»1145

Nesta linha, pode Agostinho compreender melhor, e aprofundar ain-
da mais, a relação simbólica entre as «costas» e a encarnação do Verbo,  
a  que, como se viu, supõe e implica assumir a condição humana: 
nascer, viver, morrer. Todavia, João põe na boca de Jesus palavras decisivas a 
este propósito: «ninguém me tira a vida; sou eu que a dou por mim mesmo. Tenho o 
poder de a dar e o poder de a tomar outra vez: tal é o mandato que recebi do meu Pai.»1146 
A doação-entrega é uma Acção voluntária; mas num certo sentido não será 
sempre a morte o paroxismo da Paixão? Assim, a Vida que por si mesma se 
entrega à morte, e sobre a qual esta não tem poder, sugere uma actividade 
no próprio cerne da Passibilidade, e vice-versa. Do mesmo modo, de acordo 
com o sentido tropológico da Escritura, diz-se que quem vê Cristo também 
morre para o mundo, isto é, para a pretensão de este se afirmar e querer ser 
exclusivamente por si e a partir de si. Paulo di-lo de forma inequívoca: «O 
mundo está crucificado para mim e eu para o mundo»1147, referência que 

1144 Com efeito, diz Agostinho, para o Filho é o mesmo nascer do Pai e ver o Pai. De Trinitate, 
II, i, 3: «Et ita uidet filius patrem ut quo eum uidet hoc ipso sit filius. Non enim aliud illi est 
esse de patre, id est nasci de patre, quam uidere patrem, aut aliud uidere operantem quam pariter 
operari.» / «O filho vê o Pai e precisamente porque o vê é Filho. Para ele, não é diferente 
para ele ser, i.e., nasci do Pai, de ver o Pai; e é o mesmo ver o Pai operar e operar juntamente 
com ele.» (itálico nosso)
1145 Cf. Ex 33, 20-23. Esta passagem marcou bastante, como se sabe, o pensamento de Lu-
tero para quem (Disputatio heidelbergensis, thesis 20) de Deus só é admissível um pensamento 
(=theologia) das posteriora Dei.
1146 Jo 10, 18: «Nemo tollit eam [vitam] a me sed ego pono eam a me ipso. Potestatem habeo po-
nendi eam, et potestatem habeo iterum sumendi eam: hoc mandatum accepi a Patre meo.»
1147 Gal 6, 14: «Mundus mihi crucifixus est, et ego mundo.»
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Agostinho traz à colação precisamente neste contexto1148. A crucifixão do mundo, 
entre outros sentidos, significa também a incapacidade de ele ser um espaço 
de revelação a partir de si mesmo. Aberto como espaço do ver, não se espere 
dele a Vida. Com razão, pois, se diz que ninguém pode ver a manifestação 
de Deus e permanecer vivo1149.

No seu intento de auscultar as teofanias veterotestamentárias onde a pre-
figuração trinitária lhe parece mais plausível, Agostinho conclui o livro II de 
De Trinitate, interrogando-se sobre o significado da célebre visão do Ancião 
dos Dias («Antiquus Dierum»), do Profeta Daniel1150. A novidade desta leitura 
advém do facto de a interrogação de Agostinho incidir aqui na possibilidade 
de o próprio Deus-Pai se poder manifestar de algum modo, no caso através 
de uma visão nocturna do Profeta, não encontrando finalmente razões sólidas 
para aceitar que o Filho e o Espírito se possam ter manifestado e recusar ao 
Pai essa possibilidade. Ausência de razões que, pela negativa, ainda poderia 
dar alguma pertinência à lição ariana da invisibilidade exclusiva do Pai, jus-
tamente ao invés do que Agostinho pretende. É assim que, a propósito das 
visões de João, no Apocalipse, admitirá uma simbólica que opera por imagens 
espirituais («spirituales imagines»), nas quais é admissível algum modo de 
manifestação paterna1151. Seja como for, apesar de todos os avanços e recuos,  
a conclusão da fenomenologia agostiniana das teofanias veterotestamentárias é 
cauta e simples: a partir delas não se pode determinar com exactidão quais as 
pessoas divinas que se manifestaram aos Patriarcas e aos Profetas através de 
formas sensíveis, fossem elas imaginárias ou reais1152. Por conseguinte, há que 
ser muito cauto na leitura, porque a natureza ou a substância ou a essência de 
Deus — (...) natura vel substantia vel essentia: a hesitação é aqui notória, mas, 
como se disse, Agostinho prefere a essência — não podem ser vistas, ainda 

1148 Cf. De Trinitate, II, xvii, 28.
1149 De Trinitate, II, xvii, 28: «Non ergo immerito nemo poterit faciem, id est, ipsam manifesta-
tionem sapientiam dei uidere et uiuere.» / «Não é, pois, sem razão que ninguém poderá, sem 
morrer, ver o rosto, i.e., a manifestação da sabedoria de Deus.»
1150 Cf. Dn 7, 9-14.
1151 De Trinitate, II, xi, 11: «Illa quippe uisio prophetica non est exhibita oculis corporeis per 
formas corporeas, sed in spiritu per spiritales imagines corporum.» / «Esta visão profética 
não se apresentou aos olhos do corpo sob formas corpóreas, mas através de representações 
espirituais dos corpos.» A questão das epifanias paternas exacerba-se em torno da visibilida-
de / invisibilidade do Pai, porque esse é um dos aspectos centrais da polémica ariana, já que 
quando se trata da Voz — v.g., na transfiguração de Jesus, Mt 17, 5; no seu baptismo, Mt 3, 
17; na resposta à invocação de Jesus: “Pai, glorifica o teu filho”, Jo 12, 28 — não encontra 
tantas dificuldades.
1152 Cf. De Trinitate, II, xviii, 35.
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que possam ser significadas1153. Isto coloca a linguagem e o símbolo numa 
cruciante analogia com a encarnação do Verbo1154. Todo o símbolo repete,  
a seu modo e à sua escala, a  do Verbo, o que permite ao autor de De 
Trinitate transitar, ou melhor, operar por fluxo e refluxo entre as teofanias 
veterotestamentárias e as missões neotestamentárias. Deste modo, a tensão 
entre presença e ausência, entre unidade e pluralidade, que verificámos nas 
teofanias do Antigo Testamento, acentua-se nas chamadas epifanias trinitá-
rias do Novo Testamento — «signa sensibilia», «demonstrationes»1155. E aqui 
os símbolos materiais com que se visa significar a diferença de pessoas — a 
voz do Pai, a pomba que repousa sobre a cabeça de Jesus, no episódio do 
seu Baptismo, e as línguas de fogo pousadas sobre as cabeças de Maria e 
dos Apóstolos, no Pentecostes1156 — mantêm e como que intensificam, pela 
sua concretude, a dialéctica entre o audível e o inaudível, entre o visível e o 
invisível, entre o dizível e o inenarrável1157. Perscrutamos «como se víssemos 
o invisível»1158. Estamos sob o regime do como se. É justamente neste espaço 
aberto entre o que se mostra e o que se esconde que os símbolos dão que 
pensar. Surge então a questão de se a Trindade não convoca algo mais, ou 
diferente, do que apenas o pensar.

1153 De Trinitate, II, xviii, 35: «Ipsa enim natura uel substantia uel essentia uel quolibet alio 
nomine appellandum est idipsum quod deus est, quidquid illud est, corporaliter uideri non 
potest.» / «Quanto à natureza ou substância ou essência ou qualquer outro nome que se dê 
ao ser de Deus, tudo aquilo que ele é, isso não pode ser visto sensivelmente.» 
1154 Cf. De Doctrina christiana, I, xii, 12.
1155 Cf. De Trinitate, IV, xx, 29; 31: «Si autem quaeritur post incarnationem uerbi quomodo facta 
sit uel uox patris uel species corporalis qua spiritus sanctus demonstratus est, per creaturam 
quidem facta ista non dubito.» / «Se se pergunta como, depois da encarnação do Verbo, se 
realizou a voz do Pai ou a aparência corporal sob a qual o Espírito Santo se manifestou, não 
duvido que foi através de alguma criatura.»
1156 Cf. Mt 3, 16; Mc 1, 10; Lc 3, 22; Jo 1, 32; At 2, 3-4; De Trinitate, IV, xxi, 30; XV, xxvi, 46; 
cf. José Manuel dos Santos ferreira, «Pneumatologia de Santo Agostinho no “De Trinitate” 
e nos “Tractatus in Iohannis Evangelium” de Santo Agostinho», in Didaskalia 13 (1983/1-2), 
pp. 27-104.
1157 Cf. a relação entre os «gemidos inenarráveis» do Espírito (Rm 8, 26) e a sua epifania em 
forma de pomba, em In Iohannis euangelium, 6, 2.
1158 Hb 11, 27; cf. as exegeses do como () a propósito de outras passagens (Mt 12, 40; Jo 
17, 22) em Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils?, pp. 111-116.



5. A Pessoa no horizonte 
 de uma ontologia relacional

«Intellectum uero ualde ama»
(Epistula 120, iii, 13)

Acabámos de ver, no capítulo anterior, o esforço que Agostinho faz por 
outorgar alguma razoabilidade à confissão trinitária a partir das teofanias 
presentes nas Escrituras, quer do Antigo quer do Novo Testamento. Este 
procedimento argumentativo — quer dizer, instruir, contra os heréticos, um 
dossier escriturístico sobre o assunto: «Primeiro, segundo a autoridade das santas 
Escrituras, deve demonstrar-se se esta é a nossa fé»1159 — era comum, como vimos 
a propósito de Ário / Atanásio de Alexandria, pelo que a ordem seguida por 
Agostinho não constitui, por si só, qualquer inovação. Todavia o modo, por 
assim dizer fenomenológico, como o faz, procurando ir à interior condição de 
manifestação do que se manifesta, não pode deixar de ser por nós sublinha-
do. Podemos dizer que, neste esforço, o que sobremaneira o fascinou foi a 
dimensão relacional das teofanias, expressa de modo exemplar na dialéctica 
entre presença e ausência (de Deus) patente na figura do anjo. Por isso, nos 
primeiros quatro livros de De Trinitate1160, pôde determinar o mais rigorosa-
mente possível a importância e, sobretudo, os limites das mesmas teofanias 
enquanto possíveis expressões ou manifestações da natureza trinitária de 
Deus.

Assim, fiel ao seu método de trabalho, Agostinho avança por fluxo e 
refluxo, imitando in ratione cognoscendi o movimento de pericorese que pers-
cruta. Não é, pois, decepcionante para o nosso propósito, após uma investida 

1159 De Trinitate, I, ii, 4: «Primum secundum auctoritatem scripturarum sanctarum utrum ita 
se fides habeat demonstrandum est.»
1160 A obra De Trinitate, seguindo indicações do próprio Agostinho, pode dividir-se em duas 
partes fundamentais. A primeira, dos livros I-VII, que, por sua vez, se subdivide em duas: nos 
livros I-IV, estabelece as bases escriturísticas da doutrina trinitária, conforme o procedimento 
tradicional; nos livros V-VII, procura defender racionalmente a doutrina trinitária utilizando 
a reflexão filosófica e a linguagem aristotélica das categorias; na segunda parte da obra, dos 
livros VIII a XV, procura compreender a realidade trinitária através dos vestigia Trinitatis, 
mormente através das chamadas «analogias psicológicas». O livro VIII, apesar de integrado 
nesta segunda parte, começa por resumir os três anteriores, e o XV constitui uma espécie de 
recapitulação da obra toda, devendo sublinhar-se as decisivas referências pneumatológicas.
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simbólica tão significativa, mas fracassada quanto ao essencial, vê-lo retomar 
a questão trinitária a partir da categoria da substância, no final livro IV de 
De Trinitate: «Afirmo que o Pai e Filho e o Espírito Santo são uma mesma 
substância.»1161 De facto, apesar do desconforto ou da desconfiança que 
veremos reaparecer aqui e ali perante a noção de substância1162, sempre que 
quer destacar a unidade divina em face dos «desvarios» dos arianos, o hipo-
nense retoma a linguagem securizante da substância. Recorrendo ao mesmo 
símile das marés ou da ondulação, poderíamos ilustrar o procedimento deste 
modo: quando avança interpretativamente, há nele predomínio da linguagem 
diferenciadora. Vemo-lo experimentar hipóteses ousadas, testar metáforas, 
forçar a linguagem. Quando, frente aos equívocos a que a mesma linguagem 
se presta, há um recuo interpretativo, a substância funciona como espécie 
de porto de abrigo. Agostinho situa-se perigosamente no fio da navalha, em 
movimento pendular e difícil equilíbrio, a meio caminho entre o arianismo e 
o modalismo: contra o primeiro, importava defender a unidade da essência; 
contra o segundo, urgia manter a diferença real das pessoas. Não é, como se 
verá, um lugar particularmente cómodo.

Deste modo, e apesar ou talvez em razão do recuo para a substância,  
o que vamos encontrar nos três livros seguintes, V a VII, paradoxalmente,  
é uma luta estrénua de Agostinho com o quadro categorial aristotélico, mor-
mente as categorias de substância e de relação. A sua convicção inicial é a 
de que importa manter ambas, não à maneira indiferenciada dos modalistas, 
que usam a primeira para tornar as pessoas acidentes ou «rebentos» de uma 
substância única, nem à maneira dos arianos e eunomianos, que se socorrem 
da segunda, a fim de negarem a divindade e a igualdade do Filho e do Espírito 
em relação ao Pai.

Como se disse, Agostinho não pode, nem quer, abandonar uma linguagem 
que permita sustentar, de modo inequívoco, a unidade e igualdade divinas; 
nesse sentido, a dita categoria da substância (ou natureza ou essência, equiva-
lência que começa por aduzir, mas que aos poucos matiza e supera em favor 
da essência) parece ser mais apropriada. Todavia, assim torna-se mais difícil 

1161 De Trinitate, IV, xxi, 30: «Sed plane fidenter dixerim patrem et filium et spiritum sanctum 
unius eiusdemque substantiae deum creatorem, trinitatem omnipotentem inseparabiliter 
operari. (...) In sua quippe substantia qua sunt, tria unum sunt (...).» / «Afirmo com plena 
certeza que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são uma única e mesma substância, Deus cria-
dor, e que a Trindade omnipotente opera inseparavelmente.» Epistula, 170, 5: «Haec trinitas 
unius est eiusdemque naturae atque substantiae (...).» / «A Trindade é uma única e mesma 
substância e natureza (...).»  
1162 Desconforto advém precisamente do facto de uma das acepções de «substância» ser «sujeito 
de acidentes». O VII precisa melhor as razões da relutância de Agostinho.
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justificar a realidade da Trindade da confissão eclesial, i.e., a diferença das 
Pessoas, aspecto que a linguagem da relação exprime com mais propriedade. 
Progressivamente, intensifica-se a oposição entre a substância e a relação. 
Cumpre dizer, para que o percurso que vamos fazendo se torne mais com-
preensível, que foi este divórcio cada vez mais nítido que, em determinado 
momento do nosso estudo, nos compeliu à releitura directa dos textos aris-
totélicos respeitantes à (possível) compaginação ontológica da substância 
() com a relação ().

O autor de De Trinitate, contudo, ao aceitar inscrever-se de certo modo 
sob a agenda que os heréticos previamente estabeleceram, está consciente da 
dificuldade de a categoria de substância, manejada como um bloco compacto, 
poder expressar adequadamente a diferença essencial que a experiência cristã 
confessa em Deus. Nessa medida, ele esforçar-se-á por uma linguagem mais 
apropriada ao pensar e dizer o mistério, que lhe parece dever ser a da relação, 
via para onde os Capadócios se tinham orientado. Mas, se tenta compreender 
a Trindade em termos de relação, prima facie parece-lhe que a substância divina 
se fragmenta, com todos os riscos de subordinacionismo ou até de triteísmo 
que isso comporta. É nesta tensão paradoxal entre a substância e a relação, 
qual arame para onde o pensamento da fé foi levado pelas argúcias e disputas 
dos hereges1163, que Agostinho progride, a muito custo, tentando estabelecer 
o que se será chamado a sua teoria das relações1164, lugar onde substância e 
relação possam progressivamente convergir — o que se revela por fim como 
uma nova modalidade de ser, capaz de assumir ambas, em quiasma: a pessoa. 
No dinamismo intrínseco desta, a substância e a relação poderão encontrar 
a sua ontologia apropriada, como ontologia trinitária. E ainda que a fórmu-
la exacta da solução, como veremos, não surja ipsis verbis em De Trinitate,  
é nesta obra que Agostinho opera uma espécie de extenuamento da linguagem 
categorial, levando-a ao limite das suas possibilidades, e prepara ao mesmo 
tempo o ressalto para esse plano superior e assumptivo.

***

1163 De Trinitate, IV, xxi, 31: «Prius enim sunt discutienda et refellanda haereticorum argu-
menta (...).» / «Em primeiro lugar é preciso discutir e refutar os argumentos dos heréticos 
(...).» (cf. VII, iv, 9).
1164 Cf. Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, pp. 17-22, a propósito de outros textos 
— In Iohannis euangelium, 39; Enarratio prima in Psalmum, 68; Epistula, 170, 238-241; De Civitate 
Dei, XI — onde, entre 411 e 416, a par de De Trinitate, V-VII, Agostinho trata da teoria das 
relações trinitárias.
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Logo a abrir o livro V de De Trinitate, no âmbito do que podemos chamar 
uma captatio benevolentiae do leitor, o Bispo de Hipona estabelece uma distinção 
fundamental, que funcionará como princípio de diferenciação frente à com-
pactação argumentativa dos hereges, ao mesmo tempo que introduz na sua 
própria argumentação o desfasamento essencial que o obrigará a progredir 
sempre mais, a saber: o que se diz da «natureza incomutável, invisível e da 
vida suma que a si mesma se basta» não pode ser medido a partir das coisas 
«mutáveis, perecíveis e indigentes»1165. Por outras palavras, tal como Plotino, 
nas Enéades, prosseguia a uia negativa que remontaria à dita tradição acroa-
mática de Platão, das Cartas e do Timeu — a qual proibia que as atribuições 
se aplicassem de modo análogo às coisas sensíveis e às realidades inteligíveis 
—, também Agostinho considera que as figuras da predicação devem ser 
diferenciadamente atribuídas, conforme se trata do mundus sensibilis ou da 
realidade divina, distinção que ele próprio, aliás, não respeitara em jovem, 
ao aplicar a Deus a categoria de substância materialmente concebida. Mas, 
apesar disso — i.e., apesar de a categoria da substância ter operado uma 
«compactação materialista» do ser e conduzido a uma «concepção perversa» 
de Deus, aquando da sua leitura das Dez Categorias —, e mau grado a lição 
meridiana de Plotino, que entretanto lera, Agostinho começa por se referir a 
Deus precisamente através da ‘rainha das categorias’. Com efeito, como que 
a balizar bem o campo argumentativo onde se moverá contra aos arianos,  
o autor de De Trinitate afirma taxativamente: «Deus é, sem dúvida, substância 
ou, se melhor se pode chamar, essência, o que os Gregos chamam »1166, 
precisando de imediato o seu entendimento da essência: «A essência de Deus 
enquanto tal, absolutamente, nada tem de mutável, nem na sua eternidade, 
nem na sua verdade, nem na sua vontade: porque nele a verdade é eterna 

1165 De Trinitate, V, i, 2: «(...) de natura incommutabili et inuisibili summeque uiuente ac 
sibi sufficiente dicuntur non ex consuetudine uisibilium atque mutabilium et mortalium uel 
egenarum rerum esse metienda.» / «(...) o que se afirma acerca desta natureza imutável e 
invisível, sumamente viva e que a si mesmo se basta, não deve ser medido com o compasso 
das coisas visíveis e mutáveis, mortais». V, v, 6: «In rebus enim creatis atque mutabilibus 
quod non secundum substantiam dicitur restat ut secundum accidens dicatur.» / «Nas coisas 
criadas e mutáveis, o que se não diz segundo a substância afirma-se segundo os acidentes. 
Todas as coisas lhes podem acontecer.» E segue-se a listagem aristotélica dos acidentes. Tal 
princípio, aliás, fora formulado no início da obra (I, i, 1), pelo que a sua reiteração sucessiva 
é assaz significativa.
1166 De Trinitate, V, ii, 3: «Est tamen sine dubitatione substantia uel si melius hoc appellatur 
essentia, quam Graeci  uocant.» Em De Trinitate, II, xviii, 35 e III, ii, 8, identificara a 
essência com idipsum, nome próprio do sumo e incomutável bem que é Deus: «Idipsum quippe 
hoc loco illud summum et incommutabile bonum intellegitur quod deus est (...).» / «Idipsum 
significa aqui o bem sumo e imutável que é Deus (...).»
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e eterno é o amor; verdadeiro o amor e verdadeira a eternidade; amável a 
eternidade e a verdade.»1167 Deste modo, prossegue, como essência vem do 
verbo ser, Deus é verdadeiramente Ser; por isso, nada há nele de acidental (o 
que, porém, não quer dizer que tudo nele seja substancialmente predicável). 
Note-se que se Agostinho assume aqui, sem rebuço, a linguagem categorial 
da filosofia aristotélica, praticando o princípio inaugurado pelos Capadócios, 
de que não só era possível, como legítimo e mesmo necessário, rebater os 
hereges no seu terreno, com as suas próprias armas, isto é, com a argumen-
tação lógica e dialéctica1168, é porque visa introduzir uma novidade semântica 
no quadro categorial, pelo menos no que à relação diz respeito. Mas avança 
cautamente. Tem o cuidado de primeiro unir para, depois, poder diferenciar 
e relacionar. Procura não cair nas armadilhas de um pensamento que, por ter 
rompido brutalmente a realidade divina1169, se revela depois absolutamente 
incapaz de relacionar e unificar as diferenças. Veremos, contudo, no decorrer 
deste capítulo, que, começando por aceitar o recobrimento mais ou menos 
parcial da substância com a essência, acaba por se embrenhar em imensas 

1167 De Trinitate, IV, Prooemium, 1: «Omnino enim dei essentia qua est nihil habet mutabile nec in 
aeternitate nec in ueritate nec in uoluntate quia aeterna ibi est ueritas, aeterna caritas; et uera 
ibi est caritas, uera aeternitas; et cara ibi est aeternitas, cara ueritas.» / «A essência de Deus, 
enquanto tal, absolutamente, não tem nada de mutável, nem na eternidade, nem na verdade, 
nem na vontade porque nele a verdade é eterna e eterna é a caridade; verdadeira é a caridade 
e verdadeira a eternidade; amável é a eternidade e a verdade.» IV, xviii, 24: «Veritas quippe 
immortalis, incorrupta, incommutabilis permanet. Vera autem immortalitas, uera incorrupti-
bilitas, uera incommutabilitas, ipsa est aeternitas.» / «A verdade é sempre imortal, incorrupta, 
imutável. A própria eternidade é a verdadeira imortalidade, a verdadeira incorruptibilidade, 
a verdadeira imutabilidade.» Confissões, VII, x, 16: «Qui nouit ueritatem, nouit eam [lucem 
incommutabilem], et qui nouit eam, nouit aeternitatem. Caritas nouit eam. O aeterna ueritas et 
uera caritas et cara aeternitas!» / «Quem conhece a verdade, conhece a [luz imutável], e quem 
a conhece, conhece a eternidade. O amor conhece-a. Oh, eterna verdade e verdadeiro amor e 
amorosa eternidade!») XII, xv, 18: «Sed semel et simul et semper uelle omnia quae uult (...)» 
/ «Mas quer todas as coisas que quer de modo eterno, imutável, perfeito (...)». Sublinhe-se 
como, nestas passagens, o melhor do platonismo é trinitariamente reconfigurado.
1168 De Trinitate, IV, xxi, 31: «(...) sunt discutienda et refellanda haereticorum argumenta quae 
non ex diuinis libris sed ex rationibus suis proferunt (...).» / «Em primeiro lugar, é preciso 
discutir e refutar os argumentos dos heréticos, não os que são tirados dos livros divinos, mas 
dos seus raciocínios (...).» Na Epistula, 120, I, 6, afirma que também há uma razão que afirma 
falsamente que o Filho não é coeterno com o Pai e que, do mesmo modo, o Espírito Santo é 
inferior a ambos. Ou seja, os arianos apresentam razões (falsas, mas razões). De Trinitate, I, 
vi, 9, e a Epistula, 242, 2, é uma mostra perfeita de como Agostinho usa a lógica mais férrea 
contra os argumentos dos arianos. Mas para mostrar a falsidade dos seus argumentos tem de 
se inscrever sob a sua agenda, com todas as consequências que isso acarreta.
1169 Ou compactado, como seria o caso dos modalistas. A argumentação, contudo, nestes três 
livros, dirige-se predominantemente contra o arianismo e os eunomianos.
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dificuldades, quando pretender elucidar a realidade ontológica das relações 
em Deus. Mas se não aceitasse, e fosse pela via inversa — i.e., se, conforme 
o suposto esquema dos Padres Gregos, tivesse começado por sublinhar a 
diferença das pessoas em Deus —, poderíamos concluir que o resultado 
seria mais satisfatório? Até certo ponto, não fora justamente esse o logro do 
arianismo? Agostinho compreende perfeitamente o que está em jogo e não 
tem qualquer dificuldade em se decidir: unificar para diferenciar, ao invés 
de dividir para, depois, unir. A sua própria experiência pessoal de passagem 
pelo maniqueísmo1170 sugeria-lhe que a primeira metodologia era de longe 
preferível, apesar de não estar isenta de dificuldades.

De facto, a sinonímia da categoria da substância («o que é em si mes-
mo») com a noção de essência (o Ser mesmo, incomutável, eterno, perfeito 
— «semper, semel et simul» —, segundo a sua interpretação de Êxodo 3, 14) 
poderia funcionar bem no âmbito de um monoteísmo estrito. Mas no âmbito 
de um monoteísmo trinitário, que confessa a existência simultânea, em Deus, 
da identidade (contra o arianismo) e da diferença (contra o modalismo), tal 
identificação torna problemática a fundamentação ontológica das relações 
(paternidade, filiação, espiração activa e passiva1171) entre as pessoas divinas, 
as quais, à luz da mesma linguagem categorial, parece que deveriam ser reme-
tidas para o domínio do acidental, pois implicavam a ideia de uma mutação em 
Deus1172. Por outras palavras: se, conforme a tábua das categorias, a relação 
dissesse univocamente um acidente, sendo certo que este traduz sempre uma 
mutação, então a relação jamais se poderia predicar de Deus. 

Mas poderá admitir-se uma relação que, em Deus, não diga o acidental 
e que, por conseguinte, escape à mudança, ou terão razão os arianos e os 

1170 Também o debate com o Donatismo em torno da «túnica inconsútil» de Cristo (a Igreja) 
se perspectiva nos mesmos moldes: unir para diferenciar.
1171 Estes últimos termos técnicos são mais tardios. Cf. Walter kaSPer, Le Dieu des chrétiens, 
p. 403 e ss. V.g.: «Três destas relações são realmente distintas: a paternidade, a filiação e a 
espiração passiva. Ao invés, a espiração activa é idêntica à paternidade e à filiação e pertence 
em comum ao Pai e ao Filho. A espiração passiva, pelo contrário, é realmente distinta da pa-
ternidade e da filiação. Isto significa que, em razão das processões, há em Deus três oposições 
relativas realmente distintas umas das outras. Elas são o arquétipo e o primeiro princípio da 
comunidade e da sociedade dialogal e relacional do Pai, do Filho e do Espírito Santo (...).»
1172 De Trinitate, V, iv, 5: «Accidens autem dici non solet nisi quod aliqua mutatione eius rei 
cui accidit amitti potest. (...) Nihil itaque accidens in deo quia nihil mutabile aut amissibile 
(...). Nec tale aliquid in deo fit, quia omnino incommutabilis manet.» / «Acidente (accidens) 
designa normalmente aquilo que uma mutação, na coisa a que tal acontece (accidit), pode fazer 
desaparecer. (...) Em Deus não há nenhum acidente porque nada nele é mutável ou que possa 
ser perdido. (...) Mas nada disto acontece em Deus, porque é absolutamente imutável.» A 
propósito desta definição de acidente e da provável influência de Porfírio, cf. Matthias Albert 
SMalbruGGe, La nature trinitaire de l’intelligence de la foi, pp. 131-143.
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eunomianos ao afirmar que «tudo o que se pensa ou predica de Deus se deve 
predicar segundo a substância, jamais segundo os acidentes»1173 — o que lógica 
e necessariamente conduz a negar a divindade do Filho e do Espírito Santo? 
O dilema de onde se parte é meridiano: se se insiste na substância compacta- 
-se Deus; se se adopta a linguagem da relação, «relativiza-se» e introduz-se o 
acidental no seio de Deus. No primeiro caso, «solidifica-se» Deus e expulsa-se 
a alteridade; no segundo, «liquida-se» Deus e evacua-se a unidade. Haverá 
escapatória, no fio da navalha1174, entre o modalismo sabeliano e o subordi-
nacionismo (ou triteísmo) ariano? Chegados a esta encruzilhada, o mínimo 
que se pode dizer é que a Trindade dá que pensar, que convoca o lo,goj.1175 Na 
verdade, «qeo.j h=n ò lo,goj». E se os quinze livros da obra são expressão, todos 
eles, desse cometimento, é no coração especulativo de De Trinitate (livros V- 
-VII) que Agostinho mais se esforça por fundamentar — modo interiore1176 — a 
existência em Deus de relações reais e diferenciadoras. Mas acrescentemos 
que, como se verá, este percurso é penoso e cheio de dificuldades. Agostinho 
avança tacteando, por vezes progride como que à contre-coeur, mantido pela 
constante fidelidade à tradição eclesial confessante, traditio que sustenta e 
constantemente acicata o seu pensamento trinitário.

Assim, àquele falso dilema, Agostinho começa por contrapor, esboçando 
o que podemos chamar um «princípio do terceiro-incluído»1177: é verdade que 
em Deus nada se predica segundo o acidente, mas é igualmente verdade que 
nem tudo dele se predica segundo a substância1178. Ambas as afirmações são 

1173 De Trinitate, V, iii, 4: «“Quidquid de deo dicitur uel intellegitur non secundum accidens 
sed secundum substantiam dicitur”» (citação do princípio ariano).
1174 Ou entre Cila e Caribdis, como ele mesmo afirma, bem consciente do risco de, ao fugir de 
uma, poder cair na outra. In Iohannis euangelium, 36, 9: «Erubesce, sabeliliane (...). Ne perdas 
personam, distingue personas. Distingue intellegentia, noli separare perfidia, ne iterum quasi 
fugiens Charybdim, in Scyllam incurras. (...) In medio nauiga, utrumque periculosum latus uita. 
(...) In duobus istis uerbis quod dixit “unum”, liberat te ab Ario; quod dixit “sumus”, liberat te 
a Sabellio.» / «Tem vergonha, sabeliano! (...) Distingue as pessoas, para que não percas cada 
pessoa. Distingue com a inteligência, não separes com perfídia, não aconteça que ao fugires 
de Caribdis caias em Cila. (...) Navega pelo meio, evitando um e outro grande perigo. (...) 
Nestas duas expressões, o “um” livra-te de Ário, o “somos” livra-te de Sabélio.»
1175 Cf. Piero Coda, Andreas TaPken (edd.), La Trinità e il Pensare. Figure, percosi, prospettive, 
Roma, Città Nuova, 1997.
1176 De Trinitate, VIII, i, 1.
1177 Cf. o texto coevo, Tratactus in Johanis euangelium, 71, 2, onde Agostinho, frente aos arianos, 
por um lado, e aos sabelianos e patripassionistas, por outro, aponta para uma «coincidentia op-
positorum» («Et nec illi aequalem, nec illi alterum negando sint vani.» / «E não sejam néscios, 
negando aqueles [arianos] a igualdade e estes [sabelianos] a diferença.»)
1178 De Trinitate, V, v, 6: «(...) nihil in eo secundum accidens dicitur quia nihil ei accidit; nec tamen omne 
quod dicitur secundum substantiam dicitur.» / «(...) nada nele se predica acidentalmente porque nele 
nada muda; porém, também nem tudo que dele se afirma, se afirma segundo a substância.»
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verdadeiras. Mas então esses predicados, que não são ditos nem segundo a 
substância nem segundo o acidente, são predicados segundo o quê? «Dicitur 
enim ad aliquid.» — «Dizem-se segundo a relação.»1179 Quer isto dizer que não 
há total recobrimento entre substância e essência. Esta revelar-se-á progressi-
vamente mais dúctil para dizer o que, em Deus, escapa ao dilema substância 
– acidentes. Com esta orientação para a possibilidade de uma relação essencial, 
estamos a chegar ao ponto nevrálgico da nossa primeva intuição e, por assim 
dizer, da nossa tese. De facto, a substância divina, para os arianos, mormente 
para Eunómio, funcionava como um princípio de compactação de toda lingua-
gem sobre Deus1180. Subitamente, tudo o que se diz de Deus refere-se a uma 
substância absoluta, separada, fixa, estática. Agostinho, na boa tradição dos 
Capadócios, ao aceitar e ao defender que Deus é , mas que, outrossim, 
nem tudo se diz segundo a substância (embora não saiba, para já, aonde isso 
o pode levar, nem talvez chegue a retirar todas as consequências dessa ad-
missão), aceita «fragilizar» o carácter absoluto desta. Abre-se aqui o espaço 
de uma diferença, em Deus. O princípio do livro V de De Trinitate de Agostinho 
de Hipona é, sem dúvida, um momento fundamental do pensamento ociden-
tal sobre Deus, a pessoa humana e o processo de afirmação da relação como 
modalidade originária de ser1181. «O de Trinitate é (...) um momento decisivo 
da história do pensamento.»1182 Com efeito, ao menos implicitamente, nesta 

1179 De Trinitate, V, v, 6: «Dicitur enim ad aliquid sicut pater ad filium et filius ad patrem, quod non 
est accidens quia et ille semper pater et ille semper filius (...).» / «Dizem-se segundo a relação, tal 
como o Pai é em relação ao Filho e o Filho é em relação ao Pai, o que não é um acidente, porque 
um é sempre Pai e o outro é sempre Filho.» Matthias Albert SMalbruGGe, La nature trinitaire de 
l’intelligence de la foi, p. 148: «A noção de relação é a única que permite interpretar correctamente as 
atribuições não-substanciais. Isto poderia parecer, talvez, surpreendente uma vez que esta categoria 
figurava do mesmo modo na enumeração dos predicados que exprimem as diversas formas do 
acidente. Este, porém, caracterizava-se pela mudança, porque estava sujeito ao tempo. E é aqui 
que se encontra a diferença. Servindo-se dos correlativos “pai” e “filho”, Agostinho apressa-se a 
precisar que estas atribuições escapam ao tempo. Nem o Pai é pai nem o Filho é filho graças a um 
acontecimento temporal.» Jean-Baptiste du roy, «L’expérience de l’amour et intelligence de la 
foi trinitaire selon saint Augustin», p. 420, n. 21: «Agostinho é o primeiro a utilizar tecnicamente, 
em teologia trinitária, a categoria aristotélica da relação.»
1180 Cf. baSílio de CeSareia, Contra Eunomium, I, 8.
1181 Daí a nossa dificuldade em aceitar que se afirme o «Deus de Agostinho» como princípio 
totalitário e tirânico do real, a começar pela consciência humana. O desejo de verdade de 
Agostinho, é verdade, visava um Absoluto. Mas a confissão trinitária fragilizou esse absoluto 
e revelou-lhe progressivamente um Deus diferente, capaz até de corrigir e de revelar outros 
desejos ao primeiro desejo.
1182 Pierre hadot, «L’image de la Trinité dans l’âme chez Victorinus et saint Augustin», Studia 
Patristica 6 (1962), p. 409, como conclusão das seguintes afirmações: «O De Trinitate, de Santo 
Agostinho é um livro que orientou de uma forma nova e decisiva o pensamento teológico e 
filosófico do Ocidente. Procurando, na estrutura da potência intelectual da alma, a imagem  
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afirmação que coloca o ad aliquid como alternativa entre substância e aciden-
tes encerra-se não só um juízo de que, em certo sentido, a relação não pode 
ser um acidente, mas também a possibilidade de se delinear positivamente o 
programa de uma ontologia relacional. A afirmação não deixa margem para 
dúvidas, mas todo o problema se desloca então para aqui: saber qual a natu-
reza dessa relação, porque, apesar de insistir (contra os eunomianos) em que 
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um singularmente, são Deus, quando 
reafirma que os três não são três deuses, mas apenas um só Deus — sendo os 
nomes próprios relações —, corre sérios riscos de modalismo. Só um enten-
dimento ontológico da relação, parece, poderá inviabilizar essa consequência 
e dar alguma legitimidade à afirmação de que, em Deus, a identidade e a 
diferença têm a mesma dignidade ontológica. A noção de pessoa, veremos, 
será o núcleo da «revolução no ser» que, de acordo com a afirmação de Gis-
bert Greshake, a confissão trinitária transporta. Mas, para sermos justos, 
devemos dizer que, usada nesse sentido, esta expressão, «revolução no ser», 
implicada na confissão trinitária, pertence a Joseph Ratzinger: «É unicamente 
o acto [de se dar] que a constitui como pessoa (dieser Akt ist sie Person). Não 
é, pois, aquele que se dá, mas o próprio acto de doação (Akt der Hingabe), 
“onda” e não “corpúsculo”... Nesta ideia do ser relacional de palavra e amor 
(Beziehentlichkeit in Wort und Liebe), independente do conceito de substância 
(Substanzbegriff), não integrável na série de “acidentes”, o pensamento cristão 
encontrou o núcleo do conceito de “Pessoa” (der Kern des Personsbegriffs), que 
exprime infinitamente mais e algo de todo diferente do que a simples ideia de 
“indivíduo” (“Individuums”). Escutemos ainda Agostinho: “Em Deus não há 
acidentes, mas apenas substância e relação”[De Trinitate, V, 5, 6]. É uma total 
revolução da imagem do mundo (eine Revolution des Weltbildes): o reino solitário 
da categoria da substância foi despedaçado, descobre-se a “relação” como 
uma forma original de ser (Relation als eine gleichrangige Urweise des Wirklichen 

da Trindade, Agostinho não somente fundou as doutrinas das relações e a teologia do Verbo, 
não somente deu a toda a mística ocidental a psicologia que lhe permitiria exprimir as suas 
experiências, revelou também de algum modo a todo o pensamento ocidental uma interiori-
dade espiritual que um Descartes ou um Husserl procurarão recuperar, pensando em Santo 
Agostinho.» Para a afirmação que faz de Agostinho o «inventor» do moi, cf. id., «La fin du 
paganisme», in Études de philosophie ancienne, Paris, Les Belles Lettres, 1998, p. 347. Esta tese 
foi retomada por Olivier du roy, L’intelligence de la foi en la Trinité selon saint Augustin. Genèse 
de sa théologie trinitaire jusqu’en 391, Paris, Études Augustiniennes, 1966, p. 13. Afirma também 
Michel SerreS, Esthétiques sur Carpaccio, Paris, Hermann, 1983, p. 76: «Augustin, on le sait, a 
inventé le cogito.» Numa perspectiva mais ontológica, afirma Étienne GilSon, Introduction…, 
p. 277: «Esta relação inicial de Deus consigo mesmo, pela qual se exprime totalmente na Ima-
gem em si que é o Verbo, é a fonte e o modelo de todas as relações que permitirão às criaturas 
vir a ser e subsistir.» (cf. De Trinitate, VI, 10, 11; De Vera religione, 36, 66).
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entdeckt), da mesma ordem que a substância. É, pois, possível superar o que 
hoje se chama “pensamento objectivante”; aparece um novo patamar de ser 
(neue Ebenne des Seins tritt in Erscheinung). E é preciso reconhecer que a missão 
do pensamento filosófico, tal como decorre destes dados, está longe de estar 
cumprida, embora o pensamento moderno dependa das possibilidades que 
assim lhe foram abertas e não seja concebível sem elas.»1183

«Dizem-se, pois, segundo a relação». É assim, tal como para outros 
Padres antes dele, que a divisão aristotélica das categorias, apesar da sua 
indesmentível utilidade até determinado ponto do caminho, se começa a 
revelar estreita para acolher a cogitatio fidei de certos «símbolos» e afirmações 
da tradição eclesial confessante. Se frente às metamorfoses do monismo,  
a lógica categorial de Aristóteles é um insofismável adjuvante na diferenciação 
do real e da linguagem, a partir de certo momento torna-se o seu espartilho. 
Deste modo, como alforge esmoler que ou vai «alargando com as esmolas 
que recebe» ou se rompe, também o quadro categorial ou se orienta para uma 
ontologia triádica1184 — substância, acidente e relação —, ou se estilhaça como 
quadro formal. «Quando se trata de Deus, o pensamento é mais exacto que 
o discurso, e a realidade mais verdadeira que o pensamento.»1185 Neste par-
ticular, «a obra de Santo Agostinho De Trinitate desencadeou como nenhuma 
outra, no Ocidente latino, fecundíssima especulação sobre o tema, que vimos 

1183 Joseph ratzinGer, Einführung in das Christentum: p. 127 [Foi chrétienne hier et aujourd’hui, 
p. 117]
1184 Isto é, que não se atenha ao tradicional esquema substância-acidentes, mas inclua a relação 
como uma modalidade de ser tão relevante como as outras. Recorde-se a já referida obra, 
que vai nesse sentido, de Michele Federico SCiaCCa, Ontologia triadica e trinitaria: discorso me-
tafisico teologico, Palermo, L’Epos, 1990. Note-se o que afirma Irénée Chevalier, S. Augustin 
et la pensée grecque, p. 75: «A relação em Deus não se apresenta como um meio [milieu] entre a 
substância e o acidente, nem depende deste ou daquela; constitui uma ordem à parte. Daí as 
duas séries de afirmações que se encontram em toda a teologia trinitária: umas no singular, 
outras no plural.»
1185 De Trinitate, VII, iv, 7: «(...) quia excedit supereminentia diuinitatis usitati eloquii faculta-
tem. Verius enim cogitatur deus quam dicitur, et uerius est quam cogitatur.» / «(...) porque a 
supereminência da divindade excede a faculdade da linguagem. Quando se trata de Deus, o 
pensamento é mais exacto que o discurso, e a realidade mais verdadeira que o pensamento.» 
Afirma pertinentemente Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, p. 40, que para ex-
primir convenientemente a confissão trinitária «seria preciso uma nova linguagem, apropriada 
às coisas divinas.» “Trocadilhemos”, pois, com Nietzsche: «Não compreenderemos nada de 
Deus enquanto não nos livrarmos desta gramática».
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desenvolvendo, da relação. Vale a pena percorrer o Livro V desse texto, pois, 
através dele, se podem confirmar tanto as dificuldades, que referimos, como 
a respectiva superação. Regista-se, assim, a carência de linguagem adequada, 
a ambiguidade criada pela tradução latina de textos gregos, a necessidade de 
admitir a relação na Trindade e a impossibilidade de esta ser aí considerada 
um acidente (...).»1186

Com efeito, na Trindade, as figuras divinas não se dizem nem segundo 
a substância — o Pai não é Pai para si mesmo, nem o Filho é Filho para si 
mesmo, «sed ad invicem atque ad alterum»1187 —, nem segundo o acidente — caso 
em que, mesmo sendo considerados «acidentes reais», seriam mutáveis —, «sed 
secundum relativum»1188. Os arianos, reconhece Agostinho, aceitavam a relati-
vidade recíproca do Pai e do Filho, mas como mero acidente que «acontece» 
entre duas substâncias primeiras. Assim, de modo sub-reptício, associaram- 
-lhes os termos «ingenitus» e «genitus», respectivamente, presumindo que, se 
dizem uma relação, esta é puramente acidental, já que ambos são predicados 
absolutos e próprios de cada um, isoladamente. Daqui se deveria inferir que se 
referem a substâncias ontologicamente separadas, presunção de todo confor-
me ao «dogma» de onde partem: o Pai e o Filho não são da mesma substância. 
Mas só por cegueira ou cavilação os heréticos podem pôr no mesmo plano, 
como absolutos — «ad se ipsos dicuntur» — os termos «não-gerado» e o «ge-
rado»: prima facie, o primeiro parece ser, de facto, um termo absoluto, ainda 
que tão-só privativo: diz o que o Pai não é (não-gerado/não é Filho), e não o 

1186 Joaquim Cerqueira GonçalveS, «Filosofia e Relação», p. 192; cf. Bertrand de MarGerie, La 
Trinité chrétienne dans l’histoire, Paris, Beauchesne, 1975, pp. 191 e ss. V.g., «Aristóteles, através 
dos Capadócios, oferece a Agostinho o meio termo procurado: a relação, categoria que não é 
nem acidente nem substância. Deus é Pai, Deus é Filho. Estas afirmações designam relações 
que não são acidentes. Porquê? Porque estas relações não são mutáveis, mas eternas.» 
1187 De Trinitate, VII, i, 1.2: «(...) quod manifestum est eum non ad se ipsum sed ad filium 
relatiue dici et ideo patrem quia est ei filius. (...) Neuter ergo ad se est, et uterque ad 
inuicem relatiue dicitur. (...) Omnia enim quae relatiue dicuntur ad inuicem dicuntur.» 
/ «(...) é evidente que não é em relação a si mesmo, mas é dito em relação ao Filho, pois 
é Pai porque tem um Filho. (...) Nenhum dos dois se diz em relação a si mesmo e ambos 
se dizem em relação um ao outro. (...) Todas as coisas que se chamam relativas, dizem-se 
relativas umas às outras.»
1188 De Trinitate, V, v, 6: «Quamobrem quamuis diuersum sit patrem esse et filium esse, non 
est tamen diuersa substantia quia hoc non secundum substantiam dicuntur sed secundum rela-
tiuum, quod tamen relatiuum non est accidens quia non est mutabile.» / «Por conseguinte, ainda 
que seja diferente ser Pai e ser Filho, não é diferente a substância, porque ser Pai e ser Filho 
não se diz segundo a substância, mas segundo a relação, a qual não é um acidente porque não 
é mutável.» (itálico nosso).



412 • O primado da relação

que é como Pai (gerador)1189. Mas na medida em que «não-gerado» apenas 
define por privação1190, deve sustentar-se, contrariamente aos heréticos, que 
«não-gerado» diz uma relação pela negativa, ao afirmar a ausência de ori-
gem1191. Só por precipitação se afigurara adequado, num primeiro momento, 
afirmar que «não-gerado» se aplicava ao Pai segundo a substância e «gerador» 
segundo a relação. Todavia, depois de uma análise mais atenta, verifica-se 
que, ao dizer-se «não-gerado», se não aplica um predicado absoluto, mas tão- 
-somente a carência de progenitor1192. Aproveitando a convergência na figura 

1189 De Trinitate, V, vi, 7: «(...) quia nec ideo quisque pater quia ingenitus nec ingenitus ideo quia 
pater, et propterea non ad aliquid sed ad se dici putatur ingenitus. (...) Cum uero ingenitus 
dicitur pater, non quid sit sed quid non sit dicitur.» / «(...) porque nem é por ser Pai que é 
não-gerado, nem é não-gerado porque é Pai e, por conseguinte, não se afirma não-gerado em 
relação a algo, mas em relação a si mesmo. (...) Quando se afirma que o Pai é não-gerado, não 
se diz o que é, mas o que não é.» (cf. De Trinitate, XV, xxvi, 47). Mas os arianos, mormente 
Eunómio, ao afirmarem Deus como «não-gerado», queriam também fazer passar, sub-repti-
ciamente, que «não pode gerar» (cf. baSílio de CeSareia, Contra Eunomium, I, 16).
1190 Esta argumentação deixa-nos pensar que, provavelmente, Agostinho leu Basílio de Cesa-
reia. Cf. Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, pp. 127 e ss.
1191 A Epistula, 170, 7, di-lo desta forma: «Tale est etiam illud, quod simili loquuntur [os arianos]  
errore, ideo filium alterius esse naturae diuersaeque substantiae, quia pater deus non est de 
altero deo, filius autem deus est quidem sed de patre deo. Et hic enim non indicatur substantia 
sed origo, id est non quod sit, sed unde sit quisque uel non sit.» / «É também isso o que, de modo 
semelhante, dizem erroneamente os arianos: que o Filho é um outro, de natureza diferente e 
diversa, porque Deus Pai não procede de outro deus, e o Filho, porém, ainda que seja Deus, 
procede de Deus Pai. Mas aqui não se quer mostrar a substância, mas a origem; i.e., não se diz o 
que é, mas antes de onde um procede ou [outro] não procede.» (itálico nosso) Recorde-se 
que era precisamente com este argumento — que não-gerado diz em Deus uma ausência —, em 
Contra Eunomium, I, 9-16 e ss, que Basílio de Cesareia ataca Eunómio. V.g., I, 16: «A noção 
de não-gerado significa isto: não ter do exterior o princípio da sua existência». Irénée Cheva-
lier, S. Augustin et la pensée grecque, p. 71: «não-gerado é uma negação de relação.» Bertrand 
de MarGerie, La Trinité chrétienne dans l’histoire, pp. 192-193.
1192 Portanto, afirma em De Trinitate, V, vii, 8: «Non receditur a relatiuo praedicamento cum 
ingenitus dicitur. (...). Ita cum dicitur ingenitus non ad se ipsum dicitur sed quod ex genitore 
non sit ostenditur.» / «Quando se afirma não-gerado não se retira o predicamento relativo. 
(...) E assim, quando se diz não-gerado, não se diz em relação a si mesmo, mas apenas que não 
se surge a partir de um progenitor.» Agostinho prossegue assim a reflexão de Basílio de Cesareia 
contra Eunómio. Este, com efeito (Apologia I, 8), tentara demonstrar que a noção de não-gerado 
não definia Deus por privação, mas por determinação positiva (possessão). Isto é evidente. Todavia, 
a Basílio não interessava muito fazer finca-pé nesta questão, já porque seria dar demasiada e ime-
recida importância ao ponto central do adversário, já porque ela dependia daquela «tecnologia 
das palavras» que pouco lhe importava, ainda que a dominasse na perfeição (Contra Eunomium, 
I, 9-11). E «contradizer aquele que diz palavras derisórias é, de algum modo, assemelhar-se-lhe». 
Por isso, «a primeira tarefa de Basílio [foi] desalojar este termo do pedestal inacessível em que 
Eunómio arbitrariamente o coloca[ra] e reintroduzi-lo no jogo normal dos conceitos humanos.» 
(Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils?, p. 165)
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do «Pai» dos predicados de «não-gerado», por um lado, e de «gerador», por 
outro, colocando em seguida em directa relação de contradição o predicado 
«gerado» (do Filho) com o predicado «não-gerado» (quando a relação a fazer 
seria entre «gerado» e «gerador»), os heréticos apenas deitam a terra suja de 
uma má lógica na água límpida da confissão trinitária1193. Por conseguinte,  
a  não expressa a essência simples de Deus1194. Quanto ao segundo 
termo, «gerado», é sem sombra de dúvida um termo relativo, não em relação 
ao «não-gerado» (apesar de já se ter visto que também este não é absoluto, 
como queriam os arianos), mas justamente em relação ao «gerador»1195. Fica 
assim claro que, embora diversos, os predicamentos «ingenitus» e «genitus», 
de modo diferente, entram ambos na categoria da relação1196, mas não são 

1193 De Trinitate, XV, xx, 38: «Quocirca ridenda est dialectica Eunomii (...).» Ao invés, De 
Trinitate, V, vii, 8, dá-nos o exemplo de uma mais correcta aplicação do quadro categorial 
aristotélico ao problema. Agostinho, como é compreensível, não queria nem podia dar o quadro 
histórico da polémica. Ressaltemos, contudo, que a utilização, ou não, do quadro categorial 
na compreensão da natureza divina é o pano de fundo da confrontação entre Ário e Atanásio 
e, sobretudo, Eunómio e Basílio de Cesareia, desde a década de 30 do séc. IV. Quanto à má 
lógica, isso tem a ver com o facto de que, segundo Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, 
Dieu peut-il avoir un fils?, p. 69, «as fórmulas arianas assentam numa confusão linguística: em grego, 
o radical das palavras que exprimem o devir está materialmente próximo daquele que significa a 
geração, ao ponto de um adjectivo das duas famílias ser o mesmo, com apenas uma letra diferente: 
agénètos quer dizer «não-mudado»; agennètos, «não-gerado». Na época de Ário a distinção entre os 
dois adjectivos não se faz formalmente — o que coloca um delicado problema de tradução. O fruto 
destes debates será precisamente o de distinguir muito bem agennètos, não-gerado, que designará a 
originalidade do Pai em relação ao Filho gerado e ao Espírito; e agénètos, não-mudado, quer dizer, 
não sujeito ao processo de vir a ser, que designa Deus por oposição à criação. Mas, na perspectiva 
ariana, o Filho, porque gerado, pertence ao domínio do devir.»
1194 Basílio de Cesareia, num gesto de boa vontade para com Eunómio, começara por aceitar 
uma certa equivalência entre a  e o ser , concessão que este depois explorou 
contra ele. Agostinho, como se vê, recusa uma sinonímia armadilhada.
1195 De Trinitate, V, vi, 7: «Genitum uero mira caecitate non aduertunt dici non posse nisi 
ad aliquid. Ideo quippe filius quia genitus et quia filius utique genitus.» / «Com espantosa 
cegueira não vêem que gerado só pode ser relativo. É filho porque foi gerado e, na verdade, 
porque foi gerado é filho.»
1196 De Trinitate, V, vii, 8: «In eodem tamen praedicamento quod relatiuum uocatur utraque 
significatio uertitur. Quod autem relatiue pronuntiatur non indicat substantiam.» / «No 
mesmo predicamento, chamado relativo, se encontram os dois significados. O que se declara 
como relativo não quer dizer a substância.» Mathias Albert SMalbruGGe, La nature trinitaire 
de l’intelligence de la foi, p. 177 : «(…) perguntamo-nos, talvez, por que razão é na noção de re-
lação que se encontra o equilíbrio da correspondência parcial [entre pensamento e realidade]. 
Cremos que a razão reside no facto de que esta noção nos permitir conceber ao mesmo tempo 
a unidade e a distinção na divindade. Deste modo, ao falar do Pai e do Filho como relação, 
respeita-se o mistério da Trindade, integrando a distinctio realis entre o pensamento e o ser. 
Porque ao falar das missões como relações, não se visa identificar o ser divino. Pelo contrário, 
ingenitus indica o que Deus não é.»
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correlativos (não há reflexividade). E se Agostinho, em virtude de a polémica 
com os heréticos ser predominantemente cristológica, se ocupa mais da re-
lação Pai-Filho, diga-se que o mesmo tipo de argumentação será válido para 
as relações do Pai e do Filho com o Espírito Santo, que é Dom, de acordo 
com a expressão correlativa «donum donatoris, donator doni»1197.

Note-se, contudo, para já, que frente aos heréticos Agostinho está mais 
preocupado em desmontar as suas contradições, segundo a mesma lógica 
aristotélica com que eles se armavam1198, do que em construir positivamente a 
sua própria posição, no sentido já indicado: «Dicitur enim ad aliquid». De facto, 
e apesar de ter insistido na importância da predicação segundo a relação, 
a fim de diferenciar a realidade divina e evitar que tudo nela predique segundo 
a substância, ainda pouco adiantou quanto ao seu próprio entendimento do 
que é a relação. Apenas se limitou a afirmar, negativamente, que o «ad aliquid» 
na Trindade «non est accidens», porque, não tendo início, deve ser imutável 
e eterno. Se tivesse tido um começo ou alguma vez deixasse de ser, seria 
necessariamente um acidente1199, porque indicaria mudança. Mas a «relação 
não é aqui um acidente, pois em Deus nada pode existir de temporal (...).»1200, 
e é próprio de todo o acidente implicar mutação relativamente àquilo que 
se predica. Afirmar, todavia, a imutabilidade e a eternidade das relações na 
Trindade, fugindo assim in obliquo ao dilema ou a substância ou o acidente, 
que consequências pode ter para um outro entendimento da relação?

Agostinho avança e recua com um cuidado extremo, como estivesse a pisar 
um terreno minado. Este procedimento, que obscurece e enreda a leitura, 
leva-o a testar a argumentação, a pôr hipóteses e a voltar atrás, se a conclusão 
não agrada, e condu-lo por vezes à quase-contradição, sobretudo por força da 

1197 Expressão criada por Agostinho com a finalidade de tornar inteligível uma relação re-
cíproca e convertível, mas para a qual lhe faltava um termo da linguagem corrente; cf. De 
Trinitate, V, xii, 13.
1198 Para além da sua própria leitura da obra Categorias, de Aristóteles, Agostinho conheceu 
outros elementos da lógica aristotélica nos Capadócios (mais Basílio de Cesareia e Gregório 
de Nazianzo) e em Plotino, que cita trechos das Categorias e dos Analíticos.
1199 De Trinitate, V, v, 6: «(...) quod non est accidens quia et ille semper pater et ille semper 
filius; (...) si aliquando esse coepisset aut aliquando esse desineret filius, secundum accidens 
diceretur. (...) Neque secundum accidens quia et quod dicitur pater et quod dicitur filius 
aeternum atque incommutabile est eis.» / «(...) relação que não é um acidente, porque aquele 
é sempre Pai e este é sempre Filho; (...) Se alguma vez começasse a ser ou deixasse de ser 
Filho, isso dir-se-ia segundo o acidente. (...) Mas não se pode afirmar que seja acidente ser 
Pai e ser Filho, porque isso é neles eterno e imutável.»
1200 De Trinitate, V, xvi, 17: «(...) nec ipsa relatiua esse accidentia, quoniam nihil accidit deo 
temporaliter quia non est mutabilis (...).» / «(...) nem os relativos são acidentes, pois nada 
acontece a Deus temporalmente porque não é mutável (...).» (et passim).
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lógica categorial aristotélica que, paradoxalmente, ora é um arrimo ora uma 
camisa-de-forças, mas sob a qual aceitou inscrever-se para melhor refutar a 
heresia. As cautelas de Agostinho são, por isso, perfeitamente compreensí-
veis: não quer ceder precipitada ou inadvertidamente em algo que introduza 
mutabilidade em Deus. Mas perguntamo-nos: das relações recíprocas em que 
emergem as diferentes pessoas divinas — do «ad aliquid» que «não é acidente» 
— não deveria Agostinho admitir algum tipo de «movimento» ad intra, o qual, 
em vez de significar mutabilidade e degradação ontológicas, expressasse, 
pelo contrário, uma exuberância ontológica? Para nós, na releitura, tal seria 
uma conclusão positiva, e não negativa, daquela desanexação da relação ao 
acidente. Mas in medias res Agostinho progride à medida que redige — «eu 
mesmo confesso que, ao escrever, aprendi muitas coisas que antes ignora-
va»1201 — o que supõe uma ordem de razões não necessariamente linear, nem 
aquela que gostaríamos de retroprojectar no texto, antes aqueloutra pela qual 
foi compreendendo e explicitando o seu pensamento, em primeiro lugar, para 
si mesmo. E terminada a obra, não terá vergonha em confessar que, apesar 
de tudo, continua a gostar mais de aprender do que de ensinar1202.

Assim, o que para já fica desta refutação dos heréticos no seu próprio 
terreno, é que Agostinho considera, por um lado, praticamente equivalentes 
essência e substância1203, para garantir a unidade divina; por outro, elas não 
se recobrem por completo, pois em Deus nem tudo se afirma ou nega segundo 
a substância, mas também segundo a relação, devendo esta ser reconduzida à 
essência. Não esclarecendo ainda, contudo, a natureza da relação em Deus, 
e continuando a manter no geral a oposição entre a substância e a relação 
(esse in e esse ad aliquid1204), o pensamento de Agostinho parece ter deparado 

1201 De Trinitate, III, Prooemium, 1: «Egoque ipse multa quae nesciebam, scribendo me didicisse 
confitebar.»
1202 Epistula, 193, 4, 13: «Ego enim, quod confitendum est caritati tuae, plus amo discere quam 
docere». De Octo Dulcitii quaestionibus, V, 3: «Ego enim, quod et supra de me commemoraui, 
magis amo discere quam docere.» / «Eu mesmo, devo confessá-lo à tua caridade, gosto mais 
de aprender do que ensinar.» A conjectura mais provável aponta 424 como data deste texto, 
constituindo assim a eloquente «colheita da tarde» do Agostinho septuagenário. De facto, em 
nosso entender não há aqui qualquer pose de fingida modéstia ou de retórica dissimulação, 
mas antes uma verdadeira lição do fim do dia.
1203 De Trinitate, V, viii, 9: «Essentiam dico quae  graece dicitur, quam usitatius substan-
tiam uocamus.» / «Digo essência, que em grego se chama , e que por hábito chamamos 
substância.»
1204 De Trinitate, V, viii, 9: «Quapropter illud praecipue teneamus, quidquid ad se dicitur 
praestantissima illa et diuina sublimitas substantialiter dici; quod autem ad aliquid non 
substantialiter sed relatiue.» / «Por isso, retenhamos isto como princípio: toda a qualificação  
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com uma aporia, aparentemente insuperável no quadro das Categorias aris-
totélicas. Mas são precisamente as aporias que mais obrigam o pensamento 
a diferenciar-se, a buscar vias alternativas e, por isso, é nelas que ele mais 
se pode enriquecer.

Em relação aos acidentes mais afastados da substância a posição de Agos-
tinho, como seria de esperar, é explícita desde o princípio: a posição, o hábito, 
o lugar e o tempo só impropriamente e em sentido metafórico se predicam de 
Deus1205 — «translate ac per similitudines» —, como muitas vezes acontece na 
Bíblia. Quanto à qualitas não tem muitas dúvidas em referi-la directamente 
à substantia1206; mas o mesmo já se não passa com a quantitas, em virtude de 
esta estar naturalmente associada ao espaço e ao tempo, portanto, a uma visão 
materialista de Deus. É verdade que a Trindade é grande tal como Deus é 
magnus1207, mas isso não deve entender-se de modo quantitativo.

Em relação ao agir, porém, o autor de De Trinitate admite que, verdadei-
ramente, de Deus talvez se possa apenas dizer que age. E em consonância 
com o que antes afirmou sobre a sua natureza, acrescenta que, enquanto 

absoluta da sublimidade divina e excelsa diz-se substancialmente; uma qualificação relativa, 
porém, não se diz da substância, mas da relação.» Observa Luigi Sartori, «Per una metafisica 
dell’amore», p. 36, que «os Pais da fé cristã, sobretudo os [Padres] do Oriente, conservaram 
[uma] concepção de unidade como comunhão no ‘dinamismo’, ou seja, uma espécie de conci-
liação do devir com o ser, i.e., (...) uma forma de recíproca imanência, de ‘circumincessão’.» 
Esta concepção dinâmica entre ser e devir, a que a noção de hipóstase tão bem se prestava, 
permitiu-lhes tornar dúctil, não rígida nem cristalizada, a relação entre substância e relação. 
A noção de pericorese traduzia justamente o eterno ‘jogo’ ou ‘dança’ das pessoas, em Deus. Não 
há dúvida, contudo, de que Agostinho sente dificuldades em realizar tal articulação.
1205 De Trinitate, V, viii, 9: «Situs uero et habitus et loca et tempora non proprie sed translate ac 
per similitudines dicuntur in deo.» / «A posição, a maneira de ser, o lugar, o tempo, não se apli-
cam a Deus em sentido próprio, mas dizem-se em sentido figurado e através de metáforas.»
1206 Epistula, 120, iii, 16. Se a trindade fosse uma qualidade não-substancial, então deveria 
dizer-se que o Pai, o Filho e o Espírito Santo participariam de uma divindade que não é 
substância. Porém (iii, 17), «si autem non est substantia ista diuinitas (...), ergo deus non est 
substantia; quis hoc catholicus dixerit?» / «Se a divindade não é substância (...), Deus não é 
Trindade. Que católico dirá isto?»
1207 De Trinitate, V, viii, 9: «Magnus pater, magnus filius, magnus et spiritus sanctus; nec ta-
men tres magni sed unus magnus.» / «Grande é o Pai, grande é o Filho e grande é o Espírito 
Santo. Não são porém três grandes, mas um único grande.» Confissões, I, i, 1: «Magnus es, 
domine, et laudabilis ualde»; xviii, 29: «deus solus magnus», passim / «Senhor, tu és grande 
e digno de todo o louvor.» / «(...) só tu, Deus grande (...).» Cf. Coloman viola, «Hoc est 
enim deo esse, quod est magnum esse: approche augustinienne de la grandeur divine», in 
, «Chercheurs de sagesse». Hommage à Jean Pepin, Paris, Études Augusti-
niennes, 1992, pp. 403-420; Yoshichika Miyatani, «The Greatness of the Lord according to 
St. Augustine’s Interpretation of “magnus” in Conf. I, 1, 1», in Augustinus Afer. Saint Augustin: 
africanité et universalité, 1 vol., pp. 329-332.
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substância, não há em Deus qualquer paixão1208. Note-se: ao admitir de 
forma tão clara a oposição entre as categorias acção e paixão, admitindo em 
Deus a primeira (fortassis uerissime dicatur) e recusando-lhe a segunda, bem 
como ao relacionar intimamente qualidade e substância em Deus, infringe 
de novo a distinção substância-acidentes1209; opera assim uma diferenciação 
mais complexa entre a pretensa acidentalidade, deixando esta, portanto, de 
funcionar como totalidade compacta que reúne todos os predicamentos1210. 
Este trabalho de diferenciação interna da linguagem categorial é determinante 
na sua progressão reflexiva. Não deixa, por isso, de ser promissor para um 
entendimento ontológico da relação que Agostinho admita, de passagem e 
sem outras consequências para já, a conveniência em Deus de alguns predi-
cados (qualidade e acção) considerados acidentes pelo pensamento grego do 
divino e que, por isso mesmo, eram rejeitados. Aliás, como adiante se verá, 
é precisamente a reflexão sobre o modo como os atributos essenciais (deus, 
magnus, sapiens, verus, omnipotens, justus) podem, ou não, ser predicados de 
cada pessoa (relacionalmente), ou apenas da Trindade como tal, que inicia 
o livro VII.

Outras dificuldades internas do quadro categorial surgirão, nomeadamente 
com a tradução latina de  por substantia, já que esta palavra também 
era utilizada para traduzir o termo grego  na fórmula trinitária 
, , em latim, una essentia, tres substantiae. Ou seja, 
a tradução latina compactava, afinal, num único termo, a subtil diferença, 
em grego, entre  e . Com o intuito de evitar tais confusões 
de palavras, quando a realidade em causa (supostamente) era a mesma, al-
guns autores latinos de «grande autoridade»1211 introduziram a fórmula «una 

1208 De Trinitate, V, viii, 9: «Quod autem ad faciendum attinet fortassis de solo deo uerissime 
dicatur; solus enim deus facit et ipse non fit, neque patitur quantum ad eius substantiam 
pertinet qua deus est.» / «No que respeita à acção, talvez só de Deus ela se predique de forma 
verdadeira. De facto, só Deus faz e não é feito e nada sofre na substância que lhe é própria 
enquanto Deus.»
1209 Esta orientação, evidentemente, começa logo quando Agostinho retira o carácter acidental 
à categoria da relação. Mas em De Trinitate, XV, v, 8, Agostinho é explícito quanto ao facto 
de também as qualidades em Deus se deverem entender essencialmente: «Quidquid enim se-
cundum qualitates illic dici uidetur secundum substantiam uel essentiam est intellegendum.» 
/ «Tudo o que [naquela inefável e simples natureza] se afirma segundo as qualidades deve ser 
compreendido segundo a substância ou essência.» (cf. todo o parágrafo, e ainda XV, xiii, 22; 
George rudebuSCh, «Aristotellian Predication, Augustine, and the Trinity», pp. 594-595).
1210 Cf. Luís F. ladaria ferrer, «Persona y Relación en el “De Trinitate” de S. Agustín», in 
Miscelánea Comillas 30 (1972), pp. 257-258.
1211 De Trinitate, V, ix, 10: «(...) multi latini ista tractantes et digni auctoritate dixerunt (...).» 
Agostinho não dá aqui indicações sobre os autores. Mas sabemos que Tertuliano de Cartago 
foi o primeiro a utilizar o termo trinitas e dos primeiros a usar a fórmula «una essentia, tres 
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essentia vel substantia et tres personae», para dar expressão apropriada àquilo 
que «concebiam sem palavras». Assim, também Agostinho evita a equívoca 
expressão «una essentia, tres substantiae» por causa da sinonímia dos termos 
em latim e, conforme a tradição, prefere «una essentia uel substantia, tres perso-
nae»1212. Todavia, ao acolher esta expressão da tradição eclesial confessante 
— «pessoas» — para se referir ao que é próprio de cada uma das figuras da 
Trindade, não está seguro de progredir muito no pensamento da Trindade, 
pois parece-lhe que, na noção de persona, continua a estar mais presente o 
sentido próprio de  (substantia entre os latinos) do que o sentido 
que os gregos queriam expressar, quando começaram por traduzir persona 
com o termo , máscara, rosto1213, tradução que, por seu turno, criara 
algumas dificuldades e equívocos na teologia oriental, dando margem a lei-
turas modalistas. No pólo oposto, , se associada a , parece 
dar margem ao arianismo.

personae». E Hilário de Poitiers, que usou a fórmula, é sem dúvida outra dessas autoridades 
sendo, aliás, citado e nomeado expressamente em De Trinitate, VI, x, 11. Também o Symbolo 
de Atanásio era claro: «alia est persona patris, alia filii, alia spiritus sancti.» Outras autoridades 
são, com certeza, Dídimo o Cego, Ireneu de Lião, Hipólito (de Roma?), nos seus escritos 
contra Noeto, ainda que Agostinho não os refira directamente. A propósito da influência, em 
Agostinho, da obra de Dídimo o Cego, De Spiritu Sancto, redigida em 375 e traduzida para 
latim por São Jerónimo, afirma Marie-Anne vannier, Saint Augustin et le mystère trinitaire, 
p. 19, que «foi a obra em que ele mais meditou ao longo da sua vida» e que «lhe serviu para 
elaborar o De Trinitate. (…) Tanto pela forma como pelo conteúdo esta obra é, realmente, a 
mais próxima da de Santo Agostinho.»
1212 Algum desconforto de Agostinho perante a noção de persona prende-se com o facto de a 
sua tradução para grego como  se ter revelado, ali, proclive ao sabelianismo. Afirma 
Serge lanCel, Saint Augustin, p. 533: «A introdução [de persona] era antiga no Ocidente, uma 
vez que a distinção real das três “pessoas” tinha feito a sua aparição, no princípio do séc. III, 
no Aduersus Praxean de Tertuliano. Mas a fórmula do cartaginês “una substantia, tres personae” 
foi traduzida no Oriente por “mia ousia, tria prosôpa”, e esta última palavra, para os teólogos 
de língua grega, parecia alimentar perigosamente a heresia modalista de Sabélio. Acabaram, 
pois, por preferir “hipóstases”.» No séc. IV, contudo, em virtude da proximidade deste termo 
com , seguiu-se um movimento inverso, de diferenciação frente à  e de aproximação 
a . Para a questão de se Tertuliano tenderia ou não para uma visão modalista, cf. 
Joseph MoinGt, Théologie trinitaire de Tertulien, (4 vols), Paris, Aubier-Montaigne, 1966-1969; 
vol. IV, «Unité et procession», pp. 768 e ss.
1213 Sublinhe-se, como acabou de se dizer, que os partidários do monarquianismo, sobretudo 
Sabélio, haviam utilizado o termo  no sentido modalista: o Pai, o Filho e o Espírito 
seriam três modos, três máscaras, três rostos da única divindade. Daí alguma da posterior re-
sistência à utilização do termo. Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, p. 39, n. 2.3, 
considera que Agostinho não teve consciência da evolução semântica, no sentido de progres-
sivo afastamento, de  em relação a , e da sua aproximação a . De 
facto, Agostinho confessa não saber realmente qual a diferença entre  e De  
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Descontando, porém, as tribulações da tradução, será que a fórmula da te-
ologia trinitária latina pode começar a constituir-se como princípio de resposta 
ao problema deixado em aberto — em que consiste a relação? Admitamos 
que sim, que talvez a persona possa exprimir o ad invicem (relação recíproca) 
na Trindade. Mas que significa ela então? Chegámos ao cerne do problema, 
e aqui começam as verdadeiras dificuldades. É que, embora a reflexão recu-
pere o nome da confissão de fé — persona —, parecendo desse modo dizer a 
relação, Agostinho julga nada ter progredido. E a razão é esta: «quando se 
pergunta o que são estes três (quid tres?), o discurso humano confronta-se 
com uma indigência extrema. Diz-se três pessoas, não para dizer o que é, 
mas para não ficar calado.»1214 

Mas será exactamente assim? Será que as personae da fórmula da fé não 
precisam em nada a natureza da relação sendo, desse modo, um quase-flatus 
vocis? Como noutras ocasiões1215, Agostinho agarra-se ao bordão mínimo da 

Trinitate, V, viii, 10: «(...) sed nescio quid uolunt interesse inter ousian et hupostasin.» / «(...) 
mas ignoro que diferença existe entre ousia e hipóstase.» Apenas o uso mais frequente («quam 
usitatius substantiam vocamus») parece ter consagrado em latim o uso de substantia. (cf. Serge 
lanCel, Saint Augustin, pp. 533-535). Mas já Dâmaso, Gregório de Nazianzo e, mais tarde, 
Teodoreto de Cyr identificavam  e , justamente para melhor as oporem à 
 e não para as aproximarem. Provavelmente, pela mesma razão, também Santo Ambrósio 
manifestava reservas em relação à noção de persona. A este propósito, foi decisivo o Sínodo 
de Alexandria, em 362, onde pela primeira vez se admitiu a distinção entre  e as 
. A obra trinitária dos Capadócios (cf. GreGório de nazianzo, Oratio, 6, 
22) vai toda no sentido de clarificar a distinção entre os dois conceitos, que em Niceia eram 
sinónimos. De tal modo que GreGório de niSSa, em Contra Eunomium, para evitar qualquer 
confusão com o sabelianismo (como fazia Eunómio), deixou pura e simplesmente de utilizar 
a noção de hipóstase.
1214 De Trinitate, V, ix, 10: «Tamen cum quaeritur quid tres, magna prorsus inopia humanum 
laborat eloquium. Dictum est tamen tres personae non ut illud diceretur sed ne taceretur.» 
Fazendo um breve rastreio da reflexão de Basílio de Cesareia, afirma Bernard SeSboüÉ, Dieu 
peut-il avoir un fils?, p. 235, de um modo excessivamente simplista: «No Ocidente prestar-se-á 
muita atenção à concepção das pessoas divinas como relações. Agostinho utilizará neste sentido 
as “sementes de pensamento” do seu predecessor grego, do qual leu o Contra Eunómio. Mas 
esbarra com a imensa complexidade do problema e torna a cair na obscuridade a propósito 
do termo pessoa. Perante a questão “Três quê?”, responde um pouco desiludido: “a palavra 
humana é indigente. Responde-se facilmente: três pessoas, mas é menos para dizer o que é 
do que para não ficar calado”.»
1215 V.g., em Confissões, XI, xiv, 17, ao referir-se ao tempo: «Quid est ergo tempus? Si nemo ex 
me quaerat, scio; si quaerenti explicare uelim, nescio» / «O que é, pois, o tempo? Se ninguém 
mo pergunta, sei o que é; mas se quero explicá-lo a quem mo pergunta, não sei», e xx, 26: 
«Pauca sunt enim, quae proprie loquimur, plura non proprie, sed agnoscitur quid uelimus.» 
/ «Poucas são as coisas que exprimimos com propriedade, muitas as que referimos sem pro-
priedade, mas entende-se o que queremos dizer.»



420 • O primado da relação

linguagem que, pelo menos, diz que não diz, para não ficar num silêncio cép-
tico e assim poder continuar a investigar. Quando a realidade é excessiva, 
a linguagem é como um bordão amigo ou uma tábua de salvação, deixando 
adivinhar que as fórmulas da fé, mesmo as mais obscuras, não são calhaus 
gratuitamente atirados contra a inteligência, mas ainda lugares do seu exer-
cício, se bem que nos seus limites extremos. São deícticos ou indicativos de 
experiências densas de sentido, remetendo para o contexto vital e comunitário 
que as gerou. Por isso, mesmo que não saiba bem o que diz, ao afirmar que 
são «tres personae» evita, para já, cair no sabelianismo — o que é alguma coisa, 
pois algumas das suas reticências à noção de persona advinham justamente 
do receio de um sabelianismo larvar; ao recusar que sejam «tres substantiae» 
separadas, evita o erro contrário, o de Ário, de Eunómio, e da sua multifor-
me prole. Além do mais, quando inflectir ligeiramente a sua preocupação, 
nesta passagem demasiado centrada na definição substantiva (quid tres?),  
e atentar no carácter indicativo da fórmula da tradição confessante, Agostinho 
compreenderá que ela traduz uma persistência de entendimento quanto ao 
modo como se compaginam unidade e diferença; traduz uma visão de ser que 
recusa optar, exclusivamente, pela unidade contra a diferença ou por esta 
contra aquela. É espantoso como as fórmulas da fé abrigam o pensável (e o 
impensado). Assim, para quem crê «não ter dito nada» já se conseguiu coisa 
de monta, embora negativamente. Mas pode, talvez, adensar-se ainda mais a 
dificuldade, forçar a linguagem. Se a resposta à pergunta «quid tres?» resiste 
a um dizer directo, talvez nos possamos aproximar por uma via oblíqua, uma via 
longa que requer, igualmente, o exercício espiritual de diferenciação, por parte 
de quem procura1216. E assim, de aproximação em aproximação, conscientes da 
inefabilidade do que está em causa — «itaque loquendi causa de ineffabilibus» —, mas 
sem ceder ao silêncio imediato, confundível com a preguiça, «procuremos como 
quem espera encontrar, e encontremos com vontade de continuar a procurar.»1217 
E não pense que nada encontrou aquele que compreendeu a incompreensibilidade 
da realidade que procura. A procura torna o encontro ainda mais doce; encontra 
para continuar a procurar ainda com mais avidez1218. Procurar é, pois, a paradoxal 
vocação do homem. Por isso, «quaerite faciem eius semper.»1219

1216 Noutro contexto, Paul riCoeur, L’herméneutique biblique, p. 100, sublinha a «tensão entre 
a via curta de uma ontologia directa (...) e a via longa de uma reflexão para a qual a opacidade 
do “eu sou” exige inumeráveis rodeios da mediação.» — A ideia de uma via longa contra uma 
via curta e directa de acesso ao Bem remonta à República, 504 c.
1217 De Trinitate, IX, i, 1: «Adhuc enim quaerimus (...). Sic ergo quaeramus tanquam inuenturi, 
et sic inueniamus tamquam quaesituri.»
1218 Cf. De Trinitate, XV, ii, 2.
1219 Sl 104, 4. Parece-nos, por isso, pouco feliz, excessiva e mesmo anacrónica, a observação de 
Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, p. 65, de que «Agostinho teria sido mais feliz  
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O Livro VII, como já havíamos indicado, começa com Agostinho a tentar 
responder à pergunta se, e em que medida, cada uma das pessoas da Trin-
dade (que se dizem segundo a relação) pode singularmente ser chamada deus, 
magnus, sapiens, verus, omnipotens, justus. Por outras palavras, ao perscrutar 
as Escrituras, ele investiga a possibilidade de falar da existência de algo 
absoluto nas relações (pessoas). Assim, e depois de cerrada discussão da 
expressão paulina «Christum esse Dei virturtem et Dei sapientem» (1 Cor 1, 24), 
demonstrando que o Pai, por gerar o Poder e a Sabedoria, que é o Filho, 
nem por isso fica privado de poder e sabedoria1220 — porque em Deus iden-
tificam-se a essência e a existência1221 —, acaba por proferir uma afirmação 
extraordinária, que não só vai além do quadro categorial aristotélico em que 
se vinha movimentando, como o contradiz formalmente, referindo a relação 
à substância: «Resta afirmar que o Filho diz por essência relação ao Pai. E a 
partir desta afirmação surge um sentido totalmente inesperado, uma vez que 
a própria essência não é a essência; ou, pelo menos, quando se diz essência, 
não se indica a essência, mas a relação. (...) [Mas] se a essência se toma em 
sentido relativo, [será que] então a essência não é a essência?»1222

Agostinho parece genuinamente perplexo com este «inopinatissimus sen-
sus» / «inesperadíssimo sentido» (relacional) de essência, que fere o axioma 
fundamental da estrita oposição entre substância-acidentes. De facto, depois 

se, em vez de tanto filosofar sobre a palavra, tivesse analisado melhor a tradição dogmática. 
(...) Fechou-se numa dialéctica sem saída, que o impediu de considerar mais livremente, em 
si e por si mesma, a tradição revelada e de reconhecer plenamente o papel da relação.»
1220 Assim, fazendo a exegese de uma passagem de São Paulo, primeiro, por via da «gera-
ção» do Filho e, depois, por via da «processão» do Espírito Santo (e ainda pela «criação» in 
principio), Agostinho responde à questão acima formulada: é admissível um «movimento» ad 
intra que não significa mutabilidade e degradação, mas expressa exuberância ontológica e 
um dinamismo de mais ser.
1221 De Trinitate, VII, i, 1: «Eadem quippe eius magnitudo quae uirtus et eadem essentia quae 
magnitudo.» / «A sua grandeza e o seu poder identificam-se e igualmente se identificam a sua 
essência e a sua grandeza.» Em Deus, não é uma coisa ser grande, ser poderoso, ser sábio, 
etc., e outra ser Deus. Para a confirmação desta inter-remissão de predicados e sua igualdade 
no Pai e no Filho, vide na íntegra De Trinitate, VII, i, 2.
1222 De Trinitate, VII, i, 2: «Restat itaque ut etiam essentia filius relatiue dicatur ad patrem. 
Ex quo conficitur inopinatissimus sensus ut ipsa essentia non sit essentia, uel certe cum dicitur 
essentia, non essentia sed relatiuum indicetur. (...) Hoc autem unde agimus si essentia ipsa 
relatiue dicitur, essentia ipsa non est essentia?» (itálico nosso). Algumas edições, v.g., a BA 
e a BAC, têm uma afirmação em vez de uma interrogação. Mas o CLCT5 e o CAG colocam 
a frase na interrogativa. Diga-se que, se aceitarmos a lição afirmativa, a aporia será ainda 
mais forte e, por isso, mais fecunda em relação ao nosso propósito). Cf. George rudebuSCh, 
«Aristotellian Predication, Augustine, and the Trinity», pp. 591 e ss, a propósito deste dilema 
em torno da essência.
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de ter estabelecido — provisória, mas razoavelmente — que nem o Pai nem 
o Filho, enquanto tais, eram termos absolutos, mas entranhavam relação 
mútua1223, eis que a noção de essência, equivalente a substância, vem baralhar 
tudo de novo, porque no sentido que se acabou de expor deve ser relativa, mas 
noutro é absoluta (ad se): «(...) toda a essência designada num sentido relativo 
é alguma coisa, independentemente do relativo.» 1224 Assim, de acordo com o 
seu método habitual de trabalho, feito de fluxos e refluxos, volta atrás como 
que para reconfirmar a justeza desta conclusão. O que Agostinho quer, com 
este aparente ‘recuo’ para o plano da substância, como se vê pelo seguimento, 
é evitar que uma deriva para a «relação» deixe sem qualquer «substância» 
os termos relativos, situação em que, por estranha e autofágica reviravolta, 
a própria relação parece que desapareceria, uma vez que «nada» haveria a 
relacionar, e, em sentido contrário, obviar a que uma «ontologização» da 
relação introduza uma «deitas», de que Pai, Filho e Espírito Santo fossem as 
propriedades1225 ou modos, metamorfose possível de um modalismo sempre 
à espreita1226. De facto, se alguma conclusão se pode tirar desta tão cerrada 

1223 De Trinitate, VII, i, 2: «Neuter ergo ad se est, et uterque ad inuicem relatiue dicitur (...). 
Omnia enim quae relatiue dicuntur, ad inuicem dicuntur.» / «Nem um nem outro é absoluto, 
mas ambos estão em relação mútua. (...) Com efeito, todos os relativos são correlativos.»
1224 De Trinitate, VII, i, 2: «Huc accedit quia omnis essentia quae relatiue dicitur est etiam 
aliquid excepto relatiuo».
1225 Equilíbrio que, mais tarde, Gilbert de la Porrée não conseguiu manter, acabando por in-
troduzir em Deus, supostamente, uma quaternitas. Para uma apresentação do pano de fundo 
desta problemática na baixa Idade Média, cf. o artigo de Alfonso Maierù, «Universaux et 
Trinité du XIIe au XIVe siècle», in La servante et la consolatrice, pp. 151-171.
1226 Alguns — J. Tixeront, F. Cayré — citados por Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée 
grecque, p. 68, chegarão a afirmar que foi tão-só «para evitar o modalismo que Agostinho 
aprofundou a teoria das relações.» E que, mesmo assim, lhe tenha escapado é o que outros 
põem em dúvida. Sergei Nikolaevich boulGakov, Le Paraclet, (trad. fra. de C. Andronikof, 
Préf. V. Volkoff), Paris, L’Âge d’Homme, 1996, p. 48, afirma: «[Em Agostinho] a concepção 
relativista das hipóstases a partir das relações é infirmada pelo impersonalismo. Se não o no-
tamos é somente porque as revelações concretas acerca das Pessoas divinas do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo substituíram a categoria das relações impessoais. Por si mesmas, as relações 
não definem de modo nenhum as hipóstases, mas apenas as acompanham, apenas as exprimem.  
É por isso que na doutrina de Agostinho permanece um certo modalismo ou impessoalismo.  
É próprio de semelhante teologia monista conceber mais nitidamente os caracteres da unida-
de trinitária.» É evidente a nossa discordância quanto ao epíteto de «teologia monista». E se 
Agostinho sublinha a unidade é para depois melhor poder diferenciar sem ruptura, sem risco 
de triteísmo ou subordinacionismo ariano, como já dissemos. O ex-maniqueu, aliás, sabe na 
pele quanto custa unir, depois de se ter rompido brutalmente a unidade do real. Evidentemente, 
quando começam por sublinhar a realidade concreta das hipóstases trinitárias, não é qualquer 
ruptura na unidade divina que os Padres orientais perfilham (o pensamento de Boulgakov,  
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discussão é que, para Agostinho, o ‘ser’ da relação se não pode erigir contra a 
substância, mas contra as oclusões substancialistas. A relação visa diferenciar 
sem cindir e unificar sem compactar: intende uma totalidade com diferencia-
ções íntimas1227. Daí a conclusão, aparentemente ao arrepio de tudo o que, 
até agora, se afirmara acerca de as pessoas «se dizerem segundo a relação»: 
«(...) se o Pai não é uma realidade absoluta (aliquid ad se ipsum), não há nele 
absolutamente nada que diga a relação. De modo nenhum, portanto, se deve 
pensar que o Pai não significa algo absoluto, mas que tudo dele se afirma em 
relação ao Filho.»1228 Segundo Basil Studer, a raiz desta relativa flutuação 
vocabular deve procurar-se numa tradição exegética das apropriações divi-
nas, que radicaria no Novo Testamento, nomeadamente no Prólogo de São 
João1229, segundo a qual o nome Deus com artigo () seria dito proprie do  

aliás, bem na linha dos Padres Gregos antigos, é disso um testemunho eloquentíssimo). Além do 
mais, o caminho que sobe e o que desce não é um só e o mesmo? Para uma refutação da tese que torna 
Agostinho proclive ao modalismo — partiria de uma «abstracção metafísica», «esqueceria a 
revelação neoestamentária», «omitiria a economia», etc., — tese que remonta à obra monumental 
de Théodore de rÉGnon, Études de théologie positive sur la sainte Trinité, Paris, 1892-1898 (o 
cerne da tese é este: Agostinho parte da substância única, passa pelas duas processões para 
chegar às três pessoas, ao contrário do modelo grego, que parte da realidade das diferentes 
pessoas para chegar à unidade da natureza divina), e que foi retomada (acriticamente?) por 
vagas sucessivas de teólogos sistemáticos, vide o esclarecedor artigo de Basil Studer, «La 
teologia trinitaria in Agostino d’Ippona. Continuità della tradizione occidentale?», in Myste-
rium Caritatis, pp. 291-310, e ainda, no mesmo sentido, Michel René barneS, «Augustine in 
Contemporary Theology», in Theological Studies 56 (1995/2), pp. 237-250, e R. A. hildebrand, 
«The Trinity: Living Mystery. Augustine’s Doctrine in the Ligth of Contemporary Theology, 
in The Tagastan 26 (1966/1), pp. 2-10.
1227 Walter kaSPer, Le Dieu des chrétiens, p. 404: «A afirmação de que as distinções em Deus 
representam relações é de uma importância fundamental, porque rompe com um pensamento 
substancialista unilateral. Não é a substância repousando em si mesma, o ser-junto-de-si, que 
é a realidade última, mas o ser-por-outro e o ser-para-outro. No mundo criado o ser relacional 
supõe o ser substancial. (...) Mas em Deus, ao contrário, as distinções (...) entre essência e 
relação são impossíveis em virtude da simplicidade e da perfeição da sua natureza.» Henri de 
lubaC, La foi chrétienne. Essai…, pp. 144-145: «(...) Santo Agostinho do qual por vezes, indevi-
damente, se endureceu a tendência unitária, quando em toda a parte, na própria criação, quer 
no mundo dos corpos quer no dos espíritos, ele reconhece uma “economia trinitária”.»
1228 De Trinitate, VII, i, 2: «Quapropter si et pater non est aliquid ad se ipsum, non est omni-
no qui relatiue dicatur ad aliquid. (...) Ullo modo ita putandum est patrem non dici aliquid 
ad se ipsum, sed quidquid dicitur ad fillium dici.» Esta última afirmação parece, de facto, 
recuar em relação a asserções anteriores, mas, apesar de exigir cuidada hermenêutica, não 
cremos que contradiga formalmente Enarrationes in Psalmos, 68, 1, 5, onde se afirma: «Pater 
enim non ad se, sed ad filium dicitur; ad se autem deus dicitur.» / «O Pai [é chamado assim] 
não relativamente a si mesmo, mas por relação ao Filho; relativamente a si mesmo chama-se 
simplesmente Deus.»
1229 Jo 1, 1: «(...) kai. o` lo,goj h=n pro.j to.n qeo,n( kai. qeo.j h=n o` lo,gojÅ» 
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Pai, e apenas comuniter do /Filho (ali referido como , sem artigo) e 
do Espírito Santo. Porém, para sublinhar a igualdade das pessoas, acontece 
a Agostinho utilizar a palavra Deus como predicado comum das três pessoas 
divinas1230. O problema, em certo sentido, é sempre o mesmo: encontrar uma 
terceira via entre arianismo e modalismo.

Compreendem-se, pois, as razões por que Agostinho se refere ao carácter 
absoluto de uma pessoa (o Pai), re-aproximando esta noção da categoria de 
substância. Não é que com este recuo interpretativo se tenha resolvido o 
problema, mas erradicaram-se tentações, tendencialmente arianas, e aden-
sou-se ainda mais a problemática. Mas, neste recuo, ao invés do que alguns 
pretendem, Agostinho jamais sacrifica a oikonomia à theologia. É verdade que 
aqui e ali, parece vislumbrar no horizonte a necessidade não de recuar, mas 
de avançar e afirmar uma «relação substancial». Mas tal expressão deve pa-
recer-lhe suficientemente contraditória e perigosa, pois poderia resvalar para 
o modalismo e introduzir a tal quarta divinitas em Deus1231. A questão estava, 
justamente, em encontrar um tertium quid entre uma fixação substancialista 
e uma evanescência acidental. Mas a grande interrogação é se isso era, ou é, 
possível: se não se tocará aí nos limites de uma gramática sobredeterminada. 
O contexto polémico não lhe permitia ousadias linguísticas ou semânticas, 
que seriam trunfos para opositores, e o que está em causa parecia exigir uma 
gramática totalmente nova, recriada desde os fundamentos. Avançando como 

1230 Cf. Basil Studer, «Credo in unum Deum Patrem omnipotentem», pp. 3-5; id., «La teologia 
trinitaria in Agostino d’Ippona...», in Mysterium Caritatis, pp. 295.298-302. V.g., p. 298: «Ao 
expor e discutir a fé trinitária da igreja católica, Agostinho afirma habitualmente do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo que são um só Deus. Esta estrutura do seu pensamento trinitário é 
reassumida de modo particularmente nítido na fórmula frequente Trinitas quae est unus Deus. 
É óbvio, contudo, que neste contexto Agostinho utiliza a palavra Deus como predicado. Quer 
afirmar algo das pessoas divinas, exprimir que vivem e agem em conjunto e constituem, por-
tanto, uma única substância divina. Quando recorre ao vocábulo Deus como sujeito de uma 
asserção, especialmente quando o faz de maneira espontânea, sem ter em conta a ortodoxia 
anti-ariana, então com a palavra Deus Agostinho entende o Pai. Serve-se da palavra Deus como 
nome próprio do primeiro na Trindade divina.» Ora, e é isto que Studer tem em vista, este 
procedimento é «muito pouco ocidental» (p. 300) e muito mais similar à dita visão oriental 
dos Padres Capadócios, nomeadamente Gregório de Nazianzo.
1231 Cf. a advertência nesse sentido a Consêncio, Epistula, 120, iii, 13: «Vero tene inconcussa 
fide patrem et filium et spiritum sanctum esse trinitatem et tamen unum deum, non quod sit 
eorum communis quasi quarta diuinitas, sed quod sit ipsa ineffabiliter inseparabilis trinitas (...).» 
/ «Mantém com fé firme que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são a Trindade e, porém, um 
só Deus, que não lhes é comum como se fosse uma quarta divindade, mas que inefavelmente 
é a mesma e inseparável Trindade (...).» (itálico nosso). Já em ii, 7 se referira a este «aliquid 
quartum».
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pode, Agostinho agarra-se ao sentido habitual dos termos, vai progredindo 
por hipóteses que esgota o mais possível — «quem fala diz o que pode. Pois 
dizer como é, quem é capaz?»1232 —, e que logo abandona, porém, quando 
vê serem inviáveis. Neste sentido, o texto De Trinitate, mais do que o lugar 
de uma solução cristalina, é em si a expressão de um exercício espiritual 
de diferenciação, de cogitatio fidei e de exercitatio mentis de intencionalidade 
amorosa, onde o objecto e o método intimamente1233 se entrelaçam e onde a 
linguagem humana sobre o monoteísmo trinitário é levada ao extremo das 
suas possibilidades, exigindo mesmo, como se verá, ser transgredida pelo 
discurso da acção.

Quando, pois, se utilizam as fórmulas ,  / una 
essentia uel substantia, tres personae, procura-se fazer compreender — ainda que 
in aenigmate1234 — o que se quer expressar quando se pergunta «quid tres?». 
Uma vez que são três, «investiguemos porque são três, que três são» e «o que é 
que têm de comum» o Pai, o Filho e o Espírito Santo1235. «(...) Quando nos empe-
nhamos em encontrar um nome específico ou genérico, no qual reuniríamos estas 
três coisas, nada ocorre ao espírito (neque occurrit animo), porque a transcendência 
da divindade excede os recursos do falar habitual.»1236 A tradição confessante, 
como já se viu, propusera persona1237. E, de facto, quando se responde que são três 
pessoas, estamos a indicar aquilo que é comum aos três1238. Neste sentido, será 

1232 In Iohannis euangelium, 1, 1: «Quia et qui loquitur, dicit quod potest. Nam dicere ut est, 
quis potest?»
1233 Cf. Basil Studer, «Zur Pneumatologie des Augustinus», in Augustinianum 35 (1995), pp. 
575 e ss; Cf. De Trinitate, XIII, xx, 26; XV, xxvii, 49; Sermo 52, 22.
1234 Epistula, 120, iii, 17: «Ad quam uidendam quantum libet in hac uita proficiamus, “per 
speculum” erit “et in aenigmate”, quod uidebimus.» (1 Cor 13, 12). / «Por muito que nesta 
vida façamos progressos para ver [a Trindade], o que virmos será “por um espelho e em 
enigma”.» 
1235 De Trinitate, VII, iv, 7: «Pater ergo et filius et spiritus sanctus quoniam tres sunt, quid tres 
sint quaeramus, quid commune habeant.»
1236 De Trinitate, VII, iv, 7: «Cum ergo quaeritur quid tria uel quid tres, conferimus nos ad 
inueniendum aliquod speciale uel generale nomen quo complectamur haec tria, neque occur-
rit animo quia excedit supereminentia diuinitatis usitati eloquii facultatem.» O que, segundo 
George rudebuSCh, «Aristotellian Predication, Augustine, and the Trinity», pp. 592-593, 
conduz Agostinho à conclusão de que «o modelo aristotélico de predicação é incompleto, no 
sentido de que não pode expressar as verdades teológicas», o que o leva «algumas vezes a 
sugerir que Deus está acima das categorias».
1237 Remetemos para os excelentes estudos (especialmente o de Vittorino Grossi) da revista 
Lateranum 58 (1992/1), número integralmente dedicado à noção de pessoa.
1238 De Trinitate, VII, iv, 7: «Quid igitur tres? Si enim tres personae, commune est eis id quod persona 
est. Ergo speciale hoc aut generale nomen est eis si consuetudinem loquendi respicimus.» / «O que 
são, pois, estes três? Se são três pessoas, têm em comum aquilo que constitui a pessoa. Portanto, 
têm um nome específico ou genérico, se quisermos manter a linguagem costumeira.»
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que a pessoa pode funcionar aqui como um género (tendo por função reunir 
diferenças específicas de cada singular)? Mas se assim for, algo real de cada 
singular (Pai, Filho, Espírito Santo) parece perder-se na pessoa (suposto 
género), pois mesmo aplicada ao homem pessoa indica algo genérico que não 
pode reunir as diferenças singulares. Quanto mais se tal noção se aplicar 
genericamente à Trindade!1239 Por outras palavras, pessoa entendida como 
género só pode expressar o que é comum, quando o que se pretende com tal 
termo é, ao invés, exprimir o que é próprio e diferente de cada pessoa qua 
talis. Por outro lado, não parece que se possam atribuir à Trindade diferenças 
específicas [paternidade, filiação, espiração], das quais ela seria como que 
o género, porque a essência real do Pai e do Filho e do Espírito Santo é a 
mesma. E «onde não existe nenhuma diferença de essência, [seria] preciso 
um nome específico comum às três realidades, o que não se encontra.»1240 
Quer dizer, esse nome seria o de pessoa aplicado a cada figura da Trindade; 
mas ele não é um género que reúna sob si diferenças específicas (pessoas), 
ou uma espécie que subsumiria indivíduos singulares (Pai, Filho, Espírito 
Santo), antes uma realidade essencial. E o facto de pessoa se utilizar também 
como sinónimo de homem suscita em Agostinho a hesitação. Requerer-se-ia 
aqui a utilização analógica de pessoa — o que ele evita1241. Mas, por uma 
questão de rigor, importa averiguar melhor, pois «enquanto a “substantia uel 
essentia uel deitas” permanecem sempre no singular, “persona” pode dizer-se 
no plural. Existe, pois, uma diferença, pelo menos do ponto de vista grama-
tical, entre essência divina e pessoa. De que género de oposição se trata? 
A pessoa não é, de facto, um simples nome, como querem os sabelianos, mas uma 

1239 De Trinitate, VII, iv, 7: «Nam persona generale nomen est in tantum ut etiam homo possit 
hoc dici, cum tantum intersit inter hominem et deum.» / «“Pessoa” é um termo genérico, aplica- 
-se também ao homem, apesar da grande distância entre o homem e Deus.» No uso comum e 
quotidiano, a noção de pessoa ainda não adquirira o significado relacional, funcionando como 
um género lógico, linguístico e jurídico. Daí algumas das resistências de Agostinho. Hubertus 
R. drobner, Les Pères de l’Église. Sept siècles de littérature chrétienne, Paris, Desclée de Brouwer, 
1999, p. 451 refere (reportando-se a De Trinitate) que Agostinho não apreciava muito da no-
ção de ‘pessoa’, porque não lhe parece ser um conceito relacional, mas antes um substantivo 
e, por conseguinte, sublinhar demasiado a unidade, correndo o risco do modalismo. É pois 
a teologia trinitária que «força» e «alarga» a noção de pessoa de modo a fazer convergir em 
si, sinteticamente, a substância e a relação que, num nível inferior, parecem sempre opor-se 
irredutivelmente.
1240 De Trinitate, VII, iv, 7: «Hic uero ubi nulla est essentiae diuersitas oportet et speciale nomen 
habeant haec tria, quod tamen non inuenitur.» 
1241 Cf. Luís F. ladaria ferrer, «Persona y Relación en el “De Trinitate” de S. Agustín», 
pp. 269-270.
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realidade.»1242 Visto, pois, que “pessoas” admite plural e a essência não, então 
cada pessoa singular deve diferir realmente (não apenas nominalmente); por 
conseguinte, a pessoa não pode ser sinónimo de substância1243. Trata-se aqui 
de «uma oposição na relação. A relação põe-se, opondo-se. O relativo divino 
é o termo de uma relação objectivamente fundada numa origem perfeitamente 
imanente: e eis porque o relativo se distingue formalmente da substância, sem 
multiplicar o ser. (...) A diversidade que respeita apenas às relações provém 
da origem.»1244

Seja como for, a linguagem do género e da espécie da lógica aristotélica 
ajuda em parte, mas no fim de contas, nada acrescenta ao nó da questão — a 
natureza da relação na Trindade1245 —, porque cada pessoa não se relaciona 
com a Trindade do modo como um indivíduo se relaciona com a sua espécie, 
ou como as espécies (homem, boi, cavalo) se relacionam com o género (ani-
mal), nem como, em lógica, as partes se relacionam com o todo. Se assim fora, 
não poderíamos e não deveríamos dizer «três deuses» ou «três essências», tal 
como dizemos «três pessoas»? Porque não? Será apenas porque nas Escrituras 
se não encontram tais expressões? Mas o argumentum e silentio é frágil, pois nelas 
também não aparece nem a noção de relação, nem a expressão «três pessoas»1246.  

1242 Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, p. 57; cf. notas 8-10.
1243 Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, p. 59: «(...) a pluralidade das pessoas é real. 
Idênticas quanto à substância, que distinção há entre elas que justifique o plural? As pessoas 
divinas devem realmente opor-se; mas isto só é possível na condição de que “persona” não 
seja um puro e simples sinónimo de “substantia”. Esta posição aparece nitidamente na carta 
119: “(Pater et Filius et Spiritus Sanctus) non quasi aequalem, sed eamdem, id est unitatem 
non separatam possident substantiam deitatis. (...) In personis autem non est ita, Patris non est 
Filii, nec Filii persona eadem est Spiritus Sancti.”. Una uirtus est, quam trina possidet uirtus, 
una substantia est in qua tria sunt, quae subsistunt.» / «“(o Pai e o Filho e o Espírito Santo) 
não possuem uma quase-igual substância da divindade, mas a mesma, quer dizer, uma unidade 
não separada. (...) Mas nas pessoas não é assim, o Pai não é a pessoa do Filho, nem o Filho a 
mesma pessoa que o Espírito Santo. Um único poder é também trino; uma única substância, 
na qual subsistem três [pessoas].»
1244 Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, p. 78.
1245 Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, p. 41: «Para que se possa dar legitimamente 
aos três um nome que seja comum, é preciso que pertençam a um mesmo género ou a uma 
mesma espécie, ou que sejam partes de um todo; e em cada uma destas hipóteses, é preciso 
acrescentar condições determinadas. É em função desta dialéctica que Agostinho critica a noção 
de “pessoa” quando é atribuída a Deus no plural, como se correspondesse a uma relação. A 
relação da única essência divina e das três pessoas não pode ser assimilada, com efeito, nem à 
relação de um género e três espécies, nem à de uma espécie e três indivíduos, nem à de uma 
matéria e três objectos, nem a nenhum exemplo conhecido.»
1246 Cf. De Trinitate, VII, iv, 8.
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Todavia, não se proíbe o uso de tais noções1247 — relação e pessoa —, ao contrá-
rio do que acontece para a expressão «três deuses», expressamente interdita. E 
«se é a unidade da Trindade que não permite designá-las como três essências, 
mas uma única essência, porque é que a mesma unidade da Trindade não 
impede de se falar de três substâncias [] e de três pessoas, em 
vez de uma substância ou pessoa? Tão comum lhes é o termo essência, em 
virtude do que em cada uma delas se chama essência, como lhes é comum o 
termo de substância ou pessoa. E tudo o que dizemos das pessoas, segundo 
o nosso modo de falar, é preciso entendê-lo das substâncias [], 
de acordo com o costume dos Gregos.»1248  A linguagem sobre a Trindade 
culmina num paradoxo1249. Por um lado, Pai, Filho e Espírito Santo designam 
nomes próprios na Trindade e, nesse sentido, só podem entender-se como 
absolutos (ad se ipsos); mas, por outro, o seu conteúdo é relacional, porque se 
dizem uns em relação aos outros (ad invicem). Eis o paradoxo trinitário: como 
pensar em conjunto aquilo que, prima facie, a razão não consegue formular 
em conjunto, isto é, um paradoxo entre uma Trindade una e uma Unidade 
trina: «união inefável que faz destas três coisas um único Deus»1250. Ora,  
o que se propõe ao pensar é que dê conta e mantenha o paradoxo como tal, 
sem tender resolutivamente nem para uma visão sintética, onde o Um absorva 
e suprima o Três (conforme Noeto, Práxeas, Sabélio), nem para o pólo oposto, 
onde o Três seja o operador discreto de uma identidade-diferença tão radical 
que impeça a unidade real (conforme Ário, Aécio, Eunómio). O paradoxo 
volve-se quase-enigma pela afirmação simultânea de ambas as coisas, i.e., 

1247 O que é decisivo para a regra hermenêutica relevada por Pierre hadot, «De lectis non 
lecta conponere. Raisonnement théologique et raisonnement juridique», in Études de philosophie 
ancienne, Paris, Les Belles Lettres, 1998, pp. 13-25. Para Bernard J. F. lonerGan, The Way 
to Nicea: The Dialectical Development of Trinitarian Theology, Londres, Darton/Logmann & Todd, 
1982, a categoria da relação é um «elemento do realismo crítico-dogmático que desenvolve os 
pressupostos e as consequências» da linguagem presente no Novo Testamento. Com efeito, 
interroga-se, afirmar que «Deus é relação» não é prolongar fielmente a afirmação de que 
«Deus é amor»?
1248 De Trinitate, VII, iv, 8. Não impede de falar de «três substâncias» no sentido das «três 
hipóstases» dos gregos. Apesar da discordância nominal, Agostinho atém-se ao sentido.
1249 Cf. Matthias Albert SMalbruGGe, La nature trinitaire de l’intelligence de la foi, p. 142, no sentido 
da relação de recobrimento parcial, entre pensamento e realidade divina: o pensamento nem 
a diz adequadamente, nem pode ficar calado a seu respeito. De Trinitate, VI, i, 1: «(...) semper 
cogitare debemus et de quo digne cogitare non possumus (...).» Não a propósito de Agosti-
nho, mas do seu contemporâneo Cirilo de Alexandria, esta é também a tese de Marie-Odile 
boulnoiS, Le paradoxe trinitaire chez Cyrille d’Alexandrie. Herméneutique, analyses philosophiques et 
argumentation théologique, Paris, Institut d’Études Augustiniennes, 1994, pp. 583-584.
1250 De Trinitate, VII, iv, 8: «(...) ineffabilem coniunctionem haec tria simul unus deus (...).»
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das relações de origem que distinguem e opõem as pessoas num mesmo ser 
(essência), da unidade e da diferença, do uno e do múltiplo, do mesmo e do 
outro: em suma, de que Deus é unidade diferenciada / diferença unificada.

«Resta mostrar, todavia, que [embora se confesse incapaz de explicar 
completamente a fórmula dogmática de três pessoas numa só essência] 
Agostinho forneceu todos os elementos para uma resposta menos decepcionante. 
Nestes capítulos de crítica, há afirmações reiteradas que orientarão (...) no 
sentido de uma solução sintética do problema.»1251 Com efeito, extenuada a 
linguagem formal, o autor de De Trinitate reconhece que todas estas expressões 
são apenas partos de indigência a que foi conduzido, por tentar combater as 
insídias e os erros dos heréticos1252. A relação assimptótica entre substância e 
relação decorre antes de mais da incapacidade da nossa linguagem exprimir 
adequadamente a realidade em causa. «Procurou, pois, exprimir estas três 
realidades e chamou-lhes substâncias [1253] ou pessoas. Com 
estes nomes não quis significar a diversidade [absoluta] nem, por outro lado, 
a singularidade [estrita]; de modo a que se não entenda só a unidade, uma vez 
que se fala de uma essência, mas também a trindade [pluralidade], pois se 
trata de três substâncias ou pessoas.»1254 Agostinho, como noutras passagens, 
poderia ter-se lembrado de fazer um pouco de filologia, porque, se atentasse 
na significação dos prefixos de persona (per) e de  (), ambos 
confirmariam a sua orientação, aqui hesitante por via da  (cujo 
prefixo remete para o substrato), de que a pessoa é um ser de relação 
(duplo genitivo). No primeiro caso, per traduz a relação através de. Sabe-
se que uma das funções da máscara teatral era fazer amplificar a voz do 
actor. Neste caso expressa-se sobretudo uma relação através da palavra 
dita, do verbum expressum. No segundo caso, a relação indicada pelo prefixo 

1251 Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, p. 48 (itálico nosso).
1252 De Trinitate, VII, iv, 9: «Quid igitur restat? An ut fateamur loquendi necessitate parta haec 
uocabula cum opus esset copiosa disputatione aduersus insidias uel errores haereticorum?» 
/ «Que nos resta, pois, senão reconhecer na indigência da linguagem a origem destas pala-
vras, quando tão longas disputas se impunham contra as insídias e os erros dos heréticos?». 
Comparando tal expressão com a de GreGório de nazianzo, Oratio 21, 1124d-1125a; 42, 
477a, é legítimo admitir que Agostinho leu o Capadócio: «Diz-se essência e hipóstase entre 
os gregos, essência e pessoa entre os latinos, por causa da pobreza da linguagem. Mas que 
importa isso? Simples disputa de palavras. Três pessoas, faz pensar no sabelianismo; três 
hipóstases, no arianismo (...).»
1253 Com substantia Agostinho quer exprimir aqui o sentido de hipóstase e não a .
1254 De Trinitate, VII, iv, 9: «Quaesiuit quid tria diceret et dixit substantias siue personas, 
quibus nominibus non diuersitatem intellegi uoluit, sed singularitatem noluit, ut non solum 
ibi unitas intellegatur ex eo quod dicitur una essentia, sed et trinitas ex eo quod dicuntur tres 
substantiae uel personae.»
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 situa-se mais em âmbito óptico:  significa literalmente olhar 
para, porque as máscaras eram colocadas diante dos olhos ()1255.  
É evidente, contudo, que ambos os sentidos se cruzam, pelo que a linguagem 
teatral se prestava às mil maravilhas à visão modalista e, por isso, responder 
à pergunta «quid tres?» analisando o significado filológico dos termos, não 
seria progredir, mas regredir e com que perigo! Agostinho tacteia por detrás 
do cenário da palavras em busca um novo modo de realidade que deve estar 
presente na persona, mas o mesmo resiste à pugna verborum.

Voltemos, portanto, à noção de essência, na qual, por se patentear como 
relação, Agostinho fora obrigado a deter-se, para recuperar o que, nessa 
mesma essência, se não deveria dizer relação, mas substância (como condição 
daquela). Aprofundando, uma e outra vez, os sentidos possíveis do genitivo 
«sapientia Dei», reafirma a Sabedoria como um predicado essencial e um termo 
absoluto em Deus1256. A Sabedoria é, pois, uma só e a mesma essência do Pai 
e do Filho e do Espírito Santo. E se nesta essência comum procurarmos o 
que constitui cada pessoa divina enquanto tal, na sua singularidade, não se é 
obrigado a regredir para o plano da acidentalidade, como se chegara a temer. 
Exige-se então a referida ontologia triádica ou trinitária, onde a pessoa, em 
face da substância e da relação, surja como uma nova modalidade de ser, onde 
cada uma das figuras divinas se diz segundo a propriedade singular na relação 
que estabelece com as outras. «A relação, que é “passagem”, consiste num 
movimento pelo qual cada ente, ao mesmo tempo, é “do outro, para o outro 
e com o outro” (alterius, ad alterum et alteri). Este triplo índice preposicional 
não se pode subestimar. Inscreve-se no estatuto ontológico “daquilo que é”, 
um jogo de determinações solidárias que nada têm de aditivo, acidental ou 
contingente.»1257 Quer dizer, o que é próprio de cada pessoa é tal a partir das 
outras: a paternidade (na relação Pai-Filho), a filiação (na relação Filho-Pai) 
— «sabedoria da sabedoria», «essência da essência» (essentia de essentia)1258 — e 
a espiração (activa, no sentido de que o Espírito Santo procede do Pai e do 

1255 Recordemos como esta circulação ontológica do amor é intensamente sugerida pelo Ícone 
de Rublev, na medida em cada uma das pessoas emerge do olhar amoroso de outra.
1256 Cf. Basil Studer, «Le lettere paoline nella teologia trinitaria di Agostino», in Mysterium 
Caritatis, pp. 195 e ss.
1257 Stanislas breton, «Sur l’ordre métaphoral», in Paul Ricoeur. Les métamorphoses de la raison 
herméneutique, Paris, Cerf, 1991, p. 374.
1258 De Trinitate, VII, ii, 3: «Unde pater et filius simul una sapientia quia una essentia, et sin-
gillatim sapientia de sapientia sicut essentia de essentia.» / «Daí que o Pai e o Filho sejam 
uma sabedoria porque são uma essência, e cada um deles singularmente é sabedoria da 
sabedoria, tal como essência da essência.» Apesar de não se estar a referir a Agostinho, mas 
tendo já sublinhado, a este propósito, a consonância global do pensamento de Boaventura e 
de Tomás de Aquino com De Trinitate de Santo Agostinho, M. berGeron, no texto que segue,  
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Filho; passiva, no sentido da relação do Espírito Santo com o Pai e o Filho)1259. 
«A pericorese é, pois, de qualquer modo, a relação que realiza a unidade da 
pessoa.»1260 Não há, pois, que temer esta paradoxal expressão para referir o 
Filho — «essentia de essentia» —, como se ela introduzisse no divino qualquer 
insanável brecha. Ao invés, a nível trinitário, só a noção de pessoa parece poder 
realizar a ideia, que Nicolau de Cusa expressará, de que Deus é coincidentia 
oppositorum, fazendo coincidir, no plano do amor, a substância e a relação1261; 
ou, recorrendo às geometrias não-euclidianas, que a pessoa constitui uma 
síntese de vectores que, noutros planos, se oporiam. Isto significa que, numa 
mesma essência, é possível um espaço de distância e de relação (essencial) 
no mesmo sentido em que, para o Filho, se utiliza a fórmula reduplicada da 
tradição confessante «luz da luz» (lumen de lumine)1262. O que é, com efeito, 

«La structure du concept latin de personne. Comment, chez les Latins, “persona” en est venu 
à signifier “relatio”», in Histoire littéraire du XIIIème siècle, Paris/Otava, (1932/2), p. 140, tem 
uma fórmula feliz que talvez possamos relacionar com a «essentia de essentia» de Agostinho: 
«A relação aparece assim como o (X) misterioso, objecto das nossas investigações; ela é, se a 
metáfora é permitida, o “princípio de individuação divino”, aquilo que, opondo as pessoas da 
Trindade, as torna incomunicáveis.»
1259 Este vocabulário técnico preciso é mais tardio, mas de espírito totalmente agostiniano: cf., 
v.g., Epistula, 238, ii, 14, para além de outras passagens de De Trinitate.
1260 Walter kaSPer, Le Dieu des chrétiens, p. 410. Matthias Albert SMalbruGGe, La nature tri-
nitaire de l’intelligence de la foi, p. 153: «(...) a dificuldade principal situa-se ao nível da nossa 
linguagem, onde a única forma de relação entre ‘um’ e ‘três’ é a da divisão de uma unidade ou 
a da participação num conjunto. No limite, a noção de pessoa é a mais conveniente porque 
não sugere nem a divisão (ponto de vista aristotélico) nem a participação (ponto de vista 
neoplatónico).»
1261 Em De Visione Dei, X; XVII, depois de um grandioso hino ao abraço que é o amor entre o 
amante e o amado, conclui: «O amor é de uma essência ternária.» Noutro texto, De Docta ignorantia 
I, 10, afirma: «(...) maxima enim nequaquam recte intellegi poterit, si non intelligatur trina.» 
/ «(...) as realidades máximas de nenhum modo podem ser correctamente compreendidas, se 
se não compreendem como trinas.» (cf. também os capítulo 8-9).
1262 Noutras ocorrências — v.g., De Trinitate, II, i, 2; IV, xx, 27; VI, i, 2; Epistula, 238, iv, 24: «(...) 
dicunt lucem patris, quae quidquid est nisi eius substantia (...)» —, esta fórmula, também associada 
à fórmula «deus de deo», visa significar a unidade de substância, mas aqui, em De Trinitate, VII, i, 2, 
parece querer significar a diferença hipostática do Filho (i.e., a pessoa) na unidade da mesma essência: 
«Ergo et pater ipse sapientia est, et ita dicitur filius sapientia patris quomodo dicitur lumen patris, 
id est ut quemadmodum “lumen de lumine” et utrumque unum lumen, sic intellegatur sapientia 
de sapientia et utrumque una sapientia. Ergo et una essentia quia hoc est ibi esse quod sapere.» / 
«Portanto, o próprio Pai é a sabedoria; também o Filho se diz a sabedoria do Pai, do mesmo modo 
que se chama a luz do Pai, i.e., tal como se diz “luz da luz” e ambos são uma só luz, assim também 
se entenda como “sabedoria da sabedoria”, e ambos são uma só sabedoria. Portanto, são também 
uma só essência, porque aqui ser é o mesmo que saber.» Em De Trinitate, XV, xiv, 23, associa as 
quatro fórmulas: «Verbum ergo dei patris unigenitus filius per omnia patri similis et aequalis, deus 
de deo, lumen de lumine, sapientia de sapientia, essentia de essentia.»
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«a sabedoria de Deus, senão uma luz espiritual e incomutável? (...) Luz é o 
Pai, luz é o Filho, luz é o Espírito Santo: mas não são três luzes ao mesmo 
tempo, mas uma luz.»1263 

Eis que se pode começar a entrever, talvez, o significado daquele «inespe-
rado sentido»: o que constitui cada pessoa como tal pessoa, na Trindade, deve 
ser o que escapa ao herético dilema — ou substância ou acidente —, porque 
diz a diferença numa unidade essencial e a unidade numa diferença essencial 
(essência da essência). Quer dizer que, enquanto nos situarmos ao nível da 
confrontação categorial e linguística entre a substância e a relação, a aporia 
jamais poderá ser superada. Requer-se uma noção sintética superior, onde 
ambas convirjam sem nada perderem, mas também sem nada acrescentarem 
(de substancial), noção que diga a substância e a relação num único ictus, que 
tornem o mais inteligível possível uma afirmação como esta: «Os três nem 
são um confusamente, nem são três separadamente, mas, sendo um, são três 
e, sendo três, são um.»1264 Ora, essa noção, já se disse, só pode ser a noção de 
pessoa, porque, num sentido é absoluta — «ad se quippe dicitur persona»1265  — 
e, noutro, diz a relação: «em Deus é absolutamente a mesma coisa (omnino 
idem) ser e ser pessoa. Se ser é um termo absoluto, a pessoa é a relação»1266. 
Agostinho admite claramente, em relação ao ser pessoa, duas ordens de pre-
dicação, o que em parte permite fugir ao dilema e descomprimir a linguagem, 
em parte o acentua. «Ser pessoa» afirma em Deus um absoluto de relação ou 

1263 De Trinitate, VII, iii, 6: «Quid est autem sapientia nisi lumen spiritale et incommutabile? Est 
enim et sol iste lumen sed corporale; est et spiritalis creatura lumen sed non incommutabile. 
Lumen ergo pater, lumen filius, lumen spiritus sanctus; simul autem non tria lumina sed unum lumen. 
Et ideo sapientia pater, sapientia filius, sapientia spiritus sanctus; et simul non tres sapientiae, 
sed una sapientia; et quia hoc est ibi esse quod sapere, una essentia pater et filius et spiritus 
sanctus. Nec aliud est ibi esse quam deum esse. “Unus” ergo “deus pater et filius et spiritus 
sanctus”.»
1264 Epistula, 170, 5: «Et haec omnia nec confuse unum sunt nec disiuncte tria sunt, sed, cum 
sint unum, tria sunt et, cum sint tria, unum sunt.» A ideia de unidade diferenciada é aqui 
cristalina.
1265 De Trinitate, VII, vi, 11. Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, p. 82: «Nestes 
textos essenciais, os caracteres absoluto e relativo do Pai são claramente afirmados. A doutrina 
harmonizar-se-ia assim: em Deus, todo o absoluto é substância e o próprio relativo subsiste 
como uma substância, na medida em que constitui a pessoa», acrescentando em nota: «quando 
os escolásticos tiverem distinguido claramente “substância” e “subsistência” ficará facilitada 
a explicação da antinomia.» 
1266 De Trinitate, VII, vi, 11: «Nam et in personis eadam ratio est: non enim aliud est deo esse, 
aliud personam esse sed omnino idem. Nam si esse ad se dicitur, persona uero relatiue». / «Por 
outro lado, a mesma razão [que existe na substância ou nas hipóstases] existe nas pessoas, 
pois em Deus é absolutamente a mesma coisa ser e ser pessoa. Se ser é um termo absoluto, 
a pessoa é a relação.» 
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uma relação que persiste e subsiste1267. Ora, sempre que surge esta expressão 
— «relatio subsistens» —, para exprimir a pessoa, é natural apresentá-la como 
uma conquista do pensamento medieval posterior. E é verdade que, seman-
ticamente, só mais tarde a ideia de subsistência dirá com exactidão aquilo que 
Agostinho procura exprimir1268. Seja-nos permitido, porém, insistir: qual 
a razão por que Agostinho critica os sabelianos em A Cidade de Deus? Res-
posta: porque eles consideravam que a Trindade era tão-só um nome sem 
«subsistência de pessoas (sine subsistentia personarum)»1269. Contudo — oh! 
«terra difficultatis et sudoris nimii»1270 —, será «subsistir» uma palavra «digna 
de Deus?»1271 Eis um novo recuo interpretativo, pois uma dúvida, legítima, 

1267 Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, p. 65: «A pessoa seria deste modo a subs-
tância possuída pelo relativo ou a relação subsistente. A Idade Média discutirá a prioridade de 
cada um destes caracteres, mas encontrá-los-á, a um e a outro, na obra de Agostinho, o qual, 
para aqueles que o compreendem, apenas deixou uma coisa a fazer: a síntese.»
1268 Este será, pois, o longo caminho a percorrer pelo pensamento medieval, até aos sécs. XIII- 
-XIV, nomeadamente até à noção de «relatio subsistens» (no a. 4, q. 29 e no a. 1, Respondeo, q. 
30, Pars Prima, da Summa Theologiae de São Tomás: «Persona igitur divina significat relationem ut 
subsistentem» / «Ostensum est enim supra quod hoc nomen persona significat in divinis relationem, ut rem 
subsistentem in natura divina», respectivamente), por um lado, e à «persona» como «incommu-
nicabilis existentia», de Ricardo de São-Victor (De Trinitate, 4, 22, 945c: «(...) persona divina 
sit divinae naturae incommunicabilis exsistentia.») e «ultima solitudo» de João Duns Escoto, 
por outro («ad personalitatem requiritur ultima solitudo», Ordinatio, III, d. 1, q. 1, n. 17); cf. M. 
B. da Costa freitaS, «Da Pessoa em Escoto», in Escola Franciscana, 27 (1946), pp. 49-61; id., 
«A Pessoa e o seu Fundamento Ontológico em Escoto», in Itinerarium, 6 (1960), pp. 184-195; 
id., «Natureza e Fundamento Ontológico da Pessoa em Duns Escoto», in Revista Portuguesa de 
Filosofia, 50 (1994), pp. 155-163. Mas Agostinho tem o mérito de dar os primeiros passos e de 
altear os pórticos antigos por onde outros passarão. Cf. A. MiChel, «Relations divines», in Dic-
tionnaire de Théologie Catholique, VII-2, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1937, cols. 2135-2156, 
e o artigo já citado de M. berGeron, «La structure du concept latin de personne. Comment, 
chez les Latins, “persona” en est venu à signifier “relatio”. Commentaire historique de Iª Pars, 
q. 29, a. 4.», in Études d’Histoire littéraire et doctrinale du XIIIe siècle, Paris/Otava, (1932/2), pp. 
121-164, e ainda Luís F. ladaria ferrer, «Persona y Relación en el “De Trinitate” de S. 
Agustín», pp. 251 e ss; 283-285.
1269 De Civitate Dei, XI, 10: «(...) aut uero sola est ista nominis trinitas sine subsistentia personarum, 
sicut Sabelliani haeretici putauerunt.» / «(...) ou talvez a Trindade é apenas um nome sem 
subsistência de pessoas, tal como pensaram os heréticos sabelianos.» Sermo 71, 18: «Et hanc 
trinitatem, quamuis seruata singularium proprietate et substantia personarum, tamen, propter 
ipsam indiuiduam et inseparabilem aeternitatis, ueritatis, bonitatis essentiam uel naturam, 
non esse tres deos, sed unum deum.» / «E ainda que as pessoas conservem o que é próprio e 
substancial de cada uma, esta Trindade não constitui três deuses, mas um só Deus, porque 
nela a mesma essência ou natureza da eternidade, da verdade e da bondade é indivisível e 
inseparável.»
1270 Confissões, X, xvi, 25.
1271 De Trinitate, VII, v, 10: «Si tamen dignum est ut deus dicatur subsistere?»
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assalta Agostinho: se se falar de Deus em termos de «subsistência» não se 
acabará, afinal, por introduzir nele, de novo, uma diferença entre a essência 
e os atributos, dando razão aos arianos? Com efeito, «se Deus subsiste e se 
se pode dizer propriamente substância, nele existe algo como num sujeito 
(«inest in eo aliquid tamquam in subiecto»), e, então, já não seria simples aquele 
para quem ser é idêntico a qualquer atribuição que se faça relativamente a 
si mesmo.»1272 Por conseguinte, nefas est afirmar que Deus é o sujeito da sua 
bondade, e assim por diante. Em vez de «subsistência» ou «substância», vere 
et proprie deve chamar-se a Deus «essência»1273: é esse o sentido do «Ego sum 
qui sum», revelado a Moisés no monte Sinai. 

Note-se bem: se contra os sabelianos importava sublinhar o carácter 
absoluto e subsistente (ou substancial: Agostinho, como se vê, ainda não 
diferenciava formalmente substância de subsistência) de cada pessoa, contra o 
triteísmo ariano, porém, urgia afirmar o carácter relacional de cada uma das 
pessoas. A partir daqui, poderá alguém considerar ilegítima a inferência de 
que, para Agostinho, na Trindade, se exprime positivamente uma «subsistên-
cia de pessoas» e que a pessoa atesta uma «relação subsistente»? Agostinho 
— fique claro — apesar de afirmar, por um lado, que a pessoa é um absoluto 
e, por outro, que «Pai», «Filho» e «Espírito Santo» dizem em concreto as rela-
ções na Trindade, jamais utiliza a expressão relação absoluta, porque em sede 
trinitária prefere sempre os termos concretos (Pai, Filho, Espírito Santo)1274. 

1272 De Trinitate, VII, v, 10: «Deus autem si subsistit ut substantia proprie dici possit, inest 
in eo aliquid tamquam in subiecto, et non est simplex cui hoc sit esse quod illi est quidquid 
aliquid de illo ad illum (...). Nefas est autem dicere ut subsistat et subsit deus bonitati suae. 
Unde manifestum est deum abusiue substantiam uocari, ut nomine usitatiore intelligatur 
essentia, quod vere et proprie dicitur. (...) Fortassis igitur commodius dicuntur tres personae 
quam tres substantiae.» / «(...) É inadequado dizer que Deus subsiste e que é o sujeito da sua 
bondade (...). Logo, como se vê, é impróprio chamar a Deus uma substância para, segundo a 
expressão mais habitual, se entender a essência, termo justo e próprio (...). Por isso, é talvez 
mais conveniente dizer três pessoas do que três substâncias.»
1273 De Trinitate, VII, v, 10: «Unde manifestum sit deum abusiue substantiam uocari ut nomine 
usitatiore intellegatur essentia, quod uere ac proprie dicitur ita ut fortasse solum eum dici 
oporteat essentiam. Est enim uere solus quia incommutabilis est (...).» / «Donde: chamar a Deus 
substância é evidentemente abusivo. O nome mais comum, e que verdadeira e propriamente 
deve ser dito, é essência, e talvez só a Ele convenha chamar essência. É verdadeiramente 
único, porque incomutável (...).» 
1274 Agostinho, como se sabe, jamais definiu «escolasticamente» a pessoa. A sua linguagem não 
é definitória, mas vectorial: flechas de sentido. Mas, e apesar de ele se não orientar para uma 
visão substancialista da subjectividade, a passagem de De Trinitate, XV, vii, 11 — «Homo 
est substantia rationalis constans ex anima et corpore (...)» / «O homem é uma substância 
racional constando de alma e corpo (...)» —, não ecoa parcialmente nas posteriores fórmulas 
de extracção boeciana? Apesar disso, tem razão Marie-Anne vannier, Saint Augustin et le  
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Que na Trindade «o relativo é absoluto» e que este é relacional — i.e., que o 
Absoluto é Relação1275, que é «Relação de Relações» — é a única conclusão 
possível e que se impõe no «conflito de interpretações» que, a este propósito, 
perpassa todo o seu texto1276. 

De facto, embora se afirme inequivocamente que a pessoa é um absoluto, 
«acontece-lhe por vezes empregar o termo [persona] em sentido formalmente 
relativo. A propósito de “persona”, enuncia a mesma regra dos pronomes 
próprios: o que se deve atribuir de forma distinta e própria a cada pessoa é 

mystère trinitaire, p. 23, quando afirma que «a escolástica empobreceu o pensamento de Santo 
Agostinho, identificando “a pessoa divina com as relações intra-trinitárias”, quando ele nunca 
emprega a palavra abstracta “relação” para indicar as pessoas divinas, mas fala de sujeitos 
relativos (De Trinitate, VII, vi, 11; VIII, i, 1).» O que sugere que Agostinho se orienta para 
uma noção de pessoa como concreto universalizante. Serge lanCel interpreta neste sentido o 
próprio percurso de Agostinho: cf. «Entre africanité et romanité: le chemin d’Augustin vers 
l’universel», in Augustinus Afer. Saint Augustin: africanité et universalité, 1 vol., pp. 53-60.
1275 Afima Thierry delooz, Pour une ontologie de la relation. L’être et la relation, vol. I, p. 306, 
deliberada e expressamente consonante com Agostinho: «É precisamente porque é Pai que é 
também Filho e Espírito. I.e., que é substancial a relação em Deus, uma vez que o ser divino 
subsiste nas e pelas suas relações. É o que significa a pericorese como “dança circular” que parte 
do Pai e ao Pai retorna pelo Filho e no Espírito: pelo Filho, quer dizer, pelo Verbo em que se 
exprime perfeitamente o Pai, no Espírito, quer dizer, no ir e vir do Pai ao Filho e do Filho ao 
Pai. (...) Próprio do Pai em rigor é ser... trinitariamente relacional. Neste sentido, Deus não 
tem menos um Filho do que este tem um Pai. Segundo Durrwell, é preciso dizer, portanto, 
que “o Filho único não saiu de uma natureza divina que o Pai possuiria. A pessoa do Pai gera 
como tal. É assim que Deus É; é assim que ele é Pai; o seu Eu constitui-se produzindo o Filho”. 
Ser Deus é ser Pai. Não no sentido em que o Pai é único na sua triunfante transcendência, 
mas porque só o Pai gera o Filho que lhe é coeterno. Numa palavra: o Absoluto é Relação.» 
Francis JaCqueS, Différence et Subjectivité, p. 265: «Deste ponto de vista [o que articula Re-
velação e comunicação], devemos reconhecer de novo que ao paradigma trinitário não falta 
força ou luz. O Absoluto não é substância, estado ou sistema: o Absoluto é todo ele relação 
viva com o outro. (...) O verdadeiro Deus seria Aquele em que a relação cria o ser, em quem o 
amor se encarna, em quem o logos, a relação se fez carne.»
1276 Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, p. 65: «Importa registar em Agostinho 
um certo desacordo entre a sua prática e a sua teoria. E era impossível que assim não fosse 
a partir da definição filosófica a que se atém: a identificação de pessoa com hipóstase e desta 
com substância. O sentido tradicional da palavra obriga a negar o carácter relativo da pessoa 
— o que a compreensão da doutrina revelada compele a admitir.» Mas (pp. 72.73), utilizar 
o relativo «concreto tem a vantagem de deixar presente ao espírito a ideia de absoluto que 
todo o relativo pressupõe, como diz Santo Agostinho. (...) Unicamente os termos relativos 
[concretos] podem justificar o número ou o plural na Divindade.» Cf. a exposição muito clara 
deste «conflito» em Luís F. ladaria ferrer, «Persona y Relación en el “De Trinitate” de  
S. Agustín», pp. 271 e ss. Uma das razões plausíveis que este autor refere (p. 276) é o facto de, 
apesar de todas as declarações em contrário, o esquema substância-acidentes, invisivelmente, 
ter continuado a estar presente em Agostinho.
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o que é relativo: “Afirmámos noutro lugar: na Trindade, exprimir o que é 
próprio e distinto de cada uma das pessoas é exprimir as suas relações mútuas 
(...)”»1277. «Se a relação se identifica com o ser divino é, pois, por intermédio da ideia de 
pessoa. Com efeito, os termos absolutos nunca são atribuídos à relação como 
tal. Mas os absolutos são atribuídos aos termos relativos que significam as 
pessoas, tal como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são Deus, sábio, 
potente, etc. É na pessoa que se sintetizam a relação e a substância. Comparadas 
entre si, enquanto noções, ambas permanecem irredutíveis; [na realidade 
concreta da pessoa, confluem]. Na realidade única da pessoa, a primeira [a 
relação] representa o princípio distintivo, a segunda [a substância] o prin-
cípio comum idêntico às três.»1278 Na realidade da pessoa, por conseguinte, 
conflui sinteticamente o relativo e o substancial. Em função do que está em 
discussão a cada momento, acontece, contudo, que Agostinho sublinha ora 
um aspecto ora o outro. Contra os arianos, eunomianos e quejandos, para 
quem Pai, Filho e Espírito Santo são substâncias absolutas e separadas, deve 
insistir na sua índole relacional. É este o sentido, v.g., da carta endereçada a 
Máximo: «Quem não verá que tais termos [Pai, Filho e Espírito Santo] não 
indicam naturezas em si mesmas, mas querem dizer as pessoas de cada um em 
relação ao outro (alterius ad alterum)?»1279 Mas, contra os sabelianos, como já 
tantas vezes se disse, o perigo é simétrico: aí, uma substância única, como um 
oceano, absorve e dilui de tal modo o relativo concreto que este não passa de 
uma bolha de espuma: um mero e acidental modo de manifestação daquela. 
Cumpre evitar, pois, «(...) quer a confusão das pessoas quer a distinção que 

1277 Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, p. 61. De Trinitate, VIII, Prooemium, 1: 
«Diximus alibi ea dici proprie in illa trinitate distincte ad singulas personas pertinentia, quae 
relatiue dicuntur ad inuicem (...).» / «Noutro lugar dissemos o seguinte: o que, na Trindade, 
se diz que pertence própria e distintamente a cada uma das pessoas, é o que se diz das suas 
relações recíprocas (...).» Walter kaSPer, Le Dieu des chrétiens, p. 446: «As três pessoas trinitárias 
são, por conseguinte, uma pura relacionalidade. São relações nas quais a única essência divina 
subsiste de uma forma sempre diferente e inalterável. São relações subsistentes.»
1278 Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, p. 81 (itálicos nossos). Charles André 
bernard, «Mystère trinitaire et transformation en Dieu», in Gregorianum 80 (1999/3),  
p. 446: «A Relação, longe de confundir as Pessoas, constitui-as na sua ordem própria que é 
ser termo último e irredutível ou, para empregar a linguagem moderna, de ser em-si e para-si.  
A irredutibilidade das Pessoas assegura apenas a sua distinção real. O que distingue as Pessoas, 
por conseguinte, é precisamente aquilo através do qual estão em relação umas com as outras 
para comunicar e receber a natureza divina. Por outras palavras: são as relações como tais 
que distinguem e constituem as Pessoas divinas.»
1279 Epistula, 170, 6: «Quis enim non uideat ista uocabula non in se ipsis demonstrare naturas, 
sed alterius ad alterum significare personas?»
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leva à desigualdade.»1280 Este também o sentido da carta a Pascêncio, onde 
critica os que substancializam e separam de tal modo a relação (quer dizer: 
dissolvem os relativos concretos na substância) que, com isso, introduzem 
uma quaternitas na Trindade. Contra esta posição importa reafirmar sempre 
que as pessoas dizem relações reais em Deus1281, insolúveis em qualquer 
deitas originária. Assim, tudo aquilo que, na Trindade, se predica singular-
mente de cada uma das pessoas pertence, em rigor, à categoria da relação1282. 
Também na linguagem da tradição confessante, com que abre o Livro IX de 
De Trinitate, esse aspecto é reiterado: «(...) são uma Trindade de pessoas em 
relações recíprocas numa única e igual essência.»1283 E, por fim, no cume da 
sua especulação, surge um texto absolutamente inequívoco, não provindo de 
De Trinitate, mas que se tornou fórmula clássica e constitui, no entender de 
Irenée Chevalier, a chave da sua teoria das relações: «(...) chama-se simples, 
porque o que [Deus] tem isso é, salvo que cada pessoa se diz em relação a cada 
uma das outras.»1284. Por conseguinte, Deus não é triplo (triplex), mas trino 

1280 De Trinitate, VII, vi, 12: «(...) ut neque personarum sit confusio nec talis distinctio qua sit 
impar aliquid.»
1281 Cf. Epistula, 238, ii, 14, onde critica alguns «homines minus intellegentes» que, em relação 
à pessoa de Cristo, confundem tudo e aplicam o que se refere à forma de servo («forma servi») 
à forma de Deus («forma Dei»), do mesmo modo que aplicam aquilo que respeita apenas à na-
tureza e substância («esse naturae atque substantiae») à relação das pessoas  divinas («ut ad se 
inuicem personae referantur»). Mas estes nomes («his enim appellationibus: Pai, Filho e Espírito 
Santo) significam as relações recíprocas («ad se inuicem referuntur»), e não a substância, que 
é a mesma.
1282 De Trinitate, V, xi, 12: «Quod autem proprie singula in eadem trinitate dicuntur nullo modo 
ad se ipsa sed ad inuicem aut ad creaturam dicuntur, et ideo relatiue non substantialiter ea 
dici manifestum est.» / «Aquelas coisas que na mesma Trindade se dizem propriamente de 
uma pessoa só, não se dizem absolutas, mas dizem-se mutuamente relativas ou em relação à 
criatura. É, pois, manifesto que se dizem segundo a relação, e não segundo a substância.» Cf. 
no seguimento a aplicação a cada uma das pessoas: V, xii, 13 — xiii, 14.
1283 IX, i, 1: «(...) credamus patrem et filium et spiritum sanctum esse unum deum, uniuersae 
creaturae conditorem atque rectorem; nec patrem esse filium nec spiritum sanctum uel patrem 
esse uel filium, sed trinitatem relatarum ad inuicem personarum et unitatem aequalis essentiae.» (itálico 
nosso). / «(...) acreditamos que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, criador 
e governador de todas as criaturas; e nem o Pai é o Filho, nem o Espírito Santo é o Pai ou o 
Filho, mas são uma Trindade de pessoas em relações recíprocas numa única e igual essência.» Afirma 
Irénée Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, p. 61: Esta «fórmula sintética perfeita dá conta 
dos dois aspectos, relativo e absoluto, que integram a ideia de pessoa divina.»
1284 De Ciuitate Dei, XI, 10: «(...) sed ideo simplex dicitur, quoniam quod habet hoc est, excepto 
quod relatiue quaeque persona ad alteram dicitur.» De Trinitate, VII, 6, 12: «“Ego et pater 
unum sumus”. Et “unum” dixit et “sumus”; “unum” secundum essentiam, quod idem deus; 
“sumus” secundum relatiuum (...). Aliquando et tacetur unitas essentiae et sola pluraliter re-
latiua commemorantur (...). Aliquando latenter omnino sicut in Genesi: “faciamus hominem  
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ou trindade (trinitas)1285, reitera o Bispo de Hipona. As relações distinguem 
as pessoas, sem dividir a unidade essencial. As pessoas implicam apropriada-
mente a dimensão relacional na Trindade; i.e., respondem insimul à exigência 
de total inseparabilidade e de total distinção. Não parece ser possível ir mais 
longe na afirmação de uma unidade diferenciada ou de uma diferenciação 
unificada. Apesar de o paradoxo ser, no fim de contas, insolúvel1286, não será 
possível, a partir deste expressivo bouquet, afirmar que a noção de pessoa, em 
âmbito trinitário, se impõe como o quiasma sobressumptivo da substância e 
da relação1287, e que, nesse sentido, se pode dizer absoluta, sem risco de afir-
mar em Deus uma quaternidade porque, de facto, a Trindade não é uma pessoa, 
mas três pessoas?1288 O cume de uma ontologia da relação dá-se, pois, na nova 

ad imaginem et similitudinem nostram”. Et “faciamus” et “nostram” pluraliter dictum est et 
nisi ex relatiuis (...).» / «“Eu e o Pai somos um”. Diz “um” e diz “somos”. “Um” na essência, 
Deus único; “somos” segundo a relação. (...) Às vezes [na Escritura] silencia-se a unidade da 
essência e referem-se no plural os relativos. (...) Outras vezes, insinuam-se as pessoas de uma 
maneira velada e indirecta, como no Génesis: “Façamos o homem à nossa imagem e semelhança”. 
Foi dito “façamos” e “nossa” no plural, o que só se deve entender dos relativos.» (cf. as críticas 
de Luís F. ladaria ferrer às tentativas apressadas de síntese feitas por Irenée Chevalier, 
em «Persona y Relación en el “De Trinitate” de S. Agustín», pp. 275-283).
1285 De Trinitate, VI, viii, 9: «(...) et ideo trinitas potius quam triplex.»; XV, iii, 5: «(...) et non 
deus triplex sed trinitas.»
1286 Caso contrário, seria esgotar totalmente a confissão trinitária, conforme a «gnose» eu-
nomiana. Mas a afirmação do Sermo 117, 5 — «De deo loquimur, quid mirum si non com-
prehendis? Si enim comprehendis, non est deus.» — não significa uma agnosia e um silêncio 
absolutos em relação a Deus? Não. Dizer que Deus é «incompreensível» significa afirmar que 
não o podemos «prender com» os nossos conceitos e categorias, e não que seja absolutamente 
incognoscível ou que dele não possamos ter qualquer notícia. Entre o silêncio inicial, céptico 
e a autotransparência gnóstica última existem in verbo muitos cambiantes e alternativas, onde 
o próprio silêncio é significativo e eloquente.
1287 E só assim Agostinho pode aspirar à superação efectiva do arianismo e do sabelianismo, 
sem correr o risco de, ao fugir de um, cair no outro. Luigi Sartori, «Per una metafisica 
dell’amore», p. 41: «O ser verdadeiro da pessoa é ser em comunhão».
1288 Na Epistula, 240, Pascêncio quer atribuir a Agostinho uma concepção parecida com essa: 
«Quis e tribus unus deus? An forte una est persona triformis, quae hoc nomine nuncupeter?» 
/ «Quem dos três é o único Deus? Ou este nome designa talvez uma única pessoa triforme?», 
ideia que Agostinho refuta em absoluto na Epistula, 241, 1. Já na Epistula, 119, também Con-
sêncio colocara algumas questões a este respeito. Mas Agostinho raras vezes utiliza a equívoca 
expressão «Dei persona» (cf. De Trinitate, III, x, 19.20) que, no contexto, quer significar tão-só 
uma manifestação angélica, ou seja, uma espécie de «rosto» ou «máscara» com que o Deus 
invisível se deixa representar em cena. De Trinitate, VII, vi, 11: «Non enim aliquid aliud eius es-
sentiae est praeter istam trinitatem. Tamen tres personas eiusdem essentiae uel tres personas 
unam essentiam dicimus; tres autem personas ex eadem essentia non dicimus quasi aliud ibi 
sit quod essentia est, aliud quod persona». / «A sua essência [de Deus], portanto, não é algo 
diferente da Trindade. Dizemos, no entanto, que as três pessoas são da mesma essência ou  
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modalidade de ser, que é a realidade concreta do ser pessoal1289. A noção de 
pessoa expressa a unidade entre a substância e a relação; significa isto que se 
passou de uma ontologia estática para uma ontologia dinâmica. O perene proble-
ma da filosofia, i.e., o da relação entre Uno e Múltiplo1290, recebe da reflexão 
trinitária sobre as Pessoas divinas um indicativo de solução: a pericorese, ou 
seja, a relação ontologicamente compreendida. «A presente dificuldade é o 
eterno problema do ser uno e múltiplo que, desde as origens do pensamento, 
é o tormento dos filósofos, e que, transposto para Deus, se torna no mais 
elevado mistério da teologia.»1291 Ora, a teoria das relações trinitárias ousa 
afirmar em simultâneo ambas as coisas, a unidade e a diferença em Deus. 
Esta afirmação antilógica, contudo, encontra o seu espaço precisamente, na 
linguagem de Aristóteles, a partir da mais esquiva e mínima das categorias, 
a relação, que permite manter em tensão o mesmo e o outro.

Não se pense, contudo, que Agostinho ficou satisfeito com o resultado.  
É verdade que, qual funâmbulo no arame do pensamento, foi progredindo na 
compreensão de como, em Deus, nem tudo se predica segundo a substância, 
mas segundo uma relação não-acidental. A noção de pessoa, que acolhe da 
tradição confessante, permite-lhe vislumbrar, «per speculum et in aenigmate»,  
a nova modalidade de ser, que a Trindade manifesta. Ainda assim, nas pa-
lavras finais do livro VII, nota-se claramente um «sabor a pouco». A espe-
culação sobre a realidade trinitária, sem ceder a um silêncio fácil e céptico, 
revela sobretudo os limites da linguagem e da compreensão humanas. Mas 

que são uma essência. Mas não dizemos que as três pessoas provêm da mesma essência [«ex 
eadem essentia»: modalismo], como se aqui aquilo que a essência é fosse diferente do que é 
a pessoa.» (para o problema da «personalidade de Deus», cf. Matthias Albert SMalbruGGe, 
«Le langage et l’être. La question du Dieu personnel et la notion de similitude du langage 
dans la doctrine trinitaire de S. Augustin», in Revue des Sciences philosophiques et théologiques 72 
(1988), pp. 541-556).
1289 Iréné Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, p. 61; Jean-Luc Marion, «Ama para que 
entendas. A hermenêutica cristã do mundo», p. 352: «A pessoa é o fenómeno novo que só o olhar 
da caridade pode descobrir.» Cf. Luigi Sartori, «Per una metafisica dell’amore», p. 40.
1290 Walter kaSPer, Le Dieu des chrétiens, p. 344: «A confissão do Deus Uno em três pessoas 
procura responder de uma forma especificamente cristã à questão fundamental da humani-
dade: a questão da unidade na multiplicidade, de uma unidade que não reduz a multiplicidade, mas a 
constitui numa totalidade, de uma unidade que não é uma pobreza, mas uma plenitude e uma realização. 
O especificamente cristão consiste em que, por fim, o fundamento último da unidade e da tota-
lidade da realidade não é um esquema, nem uma estrutura, nem uma legalidade triádica ou 
um princípio abstracto: ao contrário, o fundamento e o sentido último de toda a realidade 
tem para o cristianismo uma determinação pessoal: um Deus em três pessoas.» (cf. também 
pp. 339 e ss; 420 e ss)
1291 Iréné Chevalier, S. Augustin et la pensée grecque, p. 6. Mysterium caritatis e não mysterium 
logicum, acrescentemos.
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«se a inteligência não é capaz de captar» como é que a Trindade é um único 
Deus em três pessoas, «que a fé se mantenha firme até que brilhe nos nossos 
corações (...)»1292 o que agora não pode de todo compreender.

Veremos, contudo, já a seguir — como se Agostinho se tivesse empenha-
do em esgotar vias transitáveis, mas sem saída — que este fracasso relativo 
obriga à inflexão axial que estrutura De Trinitate. Não é no plano do discurso 
que a relação e a substância convergem; estas vinculam-se e comprometem- 
-se ontologicamente no agir próprio da pessoa. É na acção  que a relação se 
ontologiza e a substância se dinamiza; a expressão plena da acção desabro-
cha na ordem do amor (caritas)1293. É, pois, para a manifestação desta nova 
modalidade de ser que rumamos, finalmente.

1292 De Trinitate, VII, vi, 12: «Quod si intellectu capi non potest, fide teneatur donec inlucescat 
in cordibus (...).»
1293 Jean-Baptiste du roy, «L’expérience de l’amour et intelligence de la foi trinitaire selon 
saint Augustin», p. 420: «É muito importante ver que a fonte da teologia das relações trini-
tárias, que Santo Agostinho [elabora] nos livros V a VII de De Trinitate, é uma intuição de 
Deus como amor substancial. Esta intuição é mais fundamental, mais originária, que a sua 
elaboração “dogmática”.»



6. Trindade e amor: «Immo vero 
 vides Trinitatem si caritatem uides» 

«Caritas nouit eam. O aeterna ueritas 
et uera caritas et cara aeternitas!»

(Confessiones, vii, x, 16)

A exegese relacional das teofanias trinitárias do Antigo Testamento, rea-
lizada nos primeiros quatro livros de De Trinitate, e a superação do dilema 
eunomiano quanto à natureza de Deus (ou a substância ou a relação), reali-
zada nos livros V a VII, apesar de terem criado as condições de possibilidade 
de uma ontologia da relação, acabaram por se revelar frágeis quanto à natu-
reza da pessoa («quid tres?»). De facto, a cerrada discussão terminológica em 
torno das noções de substância e de relação acabou por exigir, como vimos, 
uma noção — a pessoa — que as sobre-assumisse. Todavia, em virtude da 
distância entre homem e Deus1294, tal noção em âmbito trinitário tem apenas 
um valor aproximativo.

É, porém, deste fracasso parcial da especulação sobre a vida íntima de 
Deus, e do modo como a pessoa na Trindade deve sintetizar substância e 
relação, que emerge outra possibilidade e uma nova exigência na procura 
agostiniana. Não se acede à Trindade de fora, nem pela exegese escritu-
rística, nem pela reflexão e especulação racionais, nem sequer ainda por 
qualquer semiose transcendental, apesar de as analogias trinitárias na alma 
serem speculum trinitatis. Tal como na Fenomenologia da Vida de Michel Henry, 
também aqui verificamos que o pensamento não pode ver, nem dar a ver,  
o abraço imemorial da Vida divina. Na verdade, «immo uero uides trinitatem si 
caritatem uides» — «se vês o amor, vês verdadeiramente a Trindade»1295: só a 
caritas tem o poder de dar a ver a Trindade. O amor é a sua expressão mais 

1294 De Trinitate, VII, iv, 7: «(...) cum tantum intersit inter hominem et deum.» / «(...), apesar 
da grande distância entre o homem e Deus.»
1295 De Trinitate, VIII, viii, 12. Marie-Anne vannier, Saint Augustin et le mystère trinitaire, p. 24: 
«Esta fórmula, por demais desconhecida, evoca a vida trinitária com rara acuidade e subli-
nha que a mesma é acessível a todos nós. A vida trinitária exprime-se, com efeito, como uma 
comunhão de amor entre as três pessoas divinas. Esta comunhão inefável é o próprio Deus 
(In Io. Ep. 7, 4-7; Ep. 186, 3, 7; Sermões 156, 5, 5 e 350, 1; En. In Ps. 79, 2), mas a mesma já se 
encontra actuante no célebre cor unum da primeira comunidade de Jerusalém.» (cf. Marie- 
-Anne vannier, «S. Augustin et la Trinité», p. 24).
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fiel e, por conseguinte, a única via pela qual nos vamos aproximando1296.  
A actividade discursiva, portanto, deverá dar lugar ao discurso da acção; 
ou, melhor dizendo, temos de descobrir a acção sob o discurso. Estamos no 
fulcro da inflexão metodológica de De Trinitate, articulando-a cardealmente 
em duas partes, como se fora um gonzo. Note-se bem: o «fracasso» de um 
«dizer directo», ou de uma «via curta» racional e especulativa, é para nós 
precioso porque reorienta a questão do domínio especulativo para o domínio 
de uma filosofia da acção. É nesta que se manifesta, in actu exercito, o terceiro 
termo da ontologia trinitária acima referida, termo onde a própria relação se 
manifesta como comunhão amorosa de pessoas, como relação de relações.

É, pois, compreensível que, no próprio movimento de inflexão metodo-
lógica1297, Agostinho introduza o que se tornará na mais importante media-
ção — o amor — entre os dois termos (fides et intellectus) do seu método de 
inteligência da fé: «crede ut intellegas, intellege ut credas»1298. Agostinho, como 
se sabe, gizou esta fórmula para corrigir quer o racionalismo daquele que só 
aceita compreender («intellego ut credam»), quer o fideísmo ou a credulidade 
daquele a quem basta acreditar, sem se esforçar por esclarecer os dados da 
fé. Contra esta alternativa exclusiva e artificiosa do «tudo ou nada», o autor 
de De Utilitate credendi mostrara a importância de reconhecer e restabelecer, 
em acção, as relações reais entre a memória, a inteligência e a vontade, i.e., 
não tanto segundo uma pretensa ordem cronológica onde a fé precederia a 
razão, mas — ao nível da fides qua — segundo um movimento recíproco e 
dialéctico de mútua potenciação1299. Em De Utilitate credendi surpreendemos 

1296 Jean-Baptiste du roy, «L’expérience de l’amour et intelligence de la foi trinitaire selon 
saint Augustin», pp. 415.417: «A experiência cristã da caridade pode dar-nos a inteligência 
do mistério. (...) Existe [no Amor] mais do que uma analogia, porque a caridade realmente 
introduz-nos no coração do mistério trinitário.»
1297 Serge Lancel considera o livro VIII como o «discurso do método» agostiniano (cf. Serge 
lanCel, Saint Augustin, p. 536).
1298 Cf. Sermo 43. Este esquema global é recuperado em De Trinitate, VIII, v, 8: «Quamobrem quo-
niam trinitatis aeternitatem et aequalitatem et unitatem quantum datur intellegere cupimus, prius 
autem quam intellegamus credere debemus (...)» / «Porque desejamos compreender, quanto é pos-
sível, a eternidade, a igualdade e a unidade da Trindade, devemos crer antes de compreender (...)», 
apesar de, como imediatamente se verá, entre crer e compreender se interponha o verbo amar.
1299 Não sem uma ponta de humor e de inteligente provocação dos que se apressam a esta-
belecer uma ordem cronológica segundo a qual a fé precede a razão, afirma Agostinho, na 
Epistula, 120, 2: «Proinde ut fides praecedat rationem, rationabiliter iussum est.» / «Por isso 
se ordena com razão que a fé preceda a razão.» O que é que nesta fórmula vem em primeiro 
lugar: a fé ou a razão? É indecidível, porque a pergunta não se pode formular assim. A fórmula, 
provocatória e paradoxal, impede que o relacionamento entre a fé e a razão se estabeleça em 
termos de simples precedência cronológica de uma sobre a outra, dos conteúdos objectivos  
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Agostinho a refazer progressivamente os nexos entre a existência racional e 
a existência fiducial, nexos que a sua garrulice juvenil destruíra, opondo de 
forma maniqueia a auctoritas e a ratio. Neste momento, onde a questão se joga 
não apenas ao nível das relações entre fé e razão, em geral, mas da investi-
gação da realidade trinitária, em particular, um terceiro termo aparece como 
indispensável à progressão: o amor — se não amarmos nunca veremos1300. 
«Non intratur in veritatem nisi per caritatem», afirma alhures1301. O amor é, em 
si mesmo, um princípio de conhecimento: «caritas capax verbi». Deste modo, 
como propõe Jean-Luc Marion, é mesmo pertinente reescrever a fórmula 
no sentido de «ama, ut intellegas»1302. Imbricam-se, assim, de forma significa-

sobre a atitude crente, e vice-versa, esquema que cairá sempre numa regressão ad infinitum. 
À relação entre fé e razão só se acede por um exercício de diferenciação, por uma pericorese 
infinitamente mais diferenciada. Nisto nota-se um avanço, no pensamento de Agostinho, re-
lativamente ao que afirmara em De Ordine, II, ix, 26: «Discendum item necessario dupliciter 
ducimur, auctoritate atque ratione. Tempore auctoritas, re autem ratio prior est. Aliud est enim, 
quod in agendo anteponitur, aliud, quod pluris in appetendo aestimatur.» / «Dois caminhos 
nos conduzem ao saber: a autoridade e a razão. Na ordem do tempo, a autoridade vem em 
primeiro lugar, mas na ordem das coisas é a razão que tem precedência. De facto, uma coisa 
é o que se põe antes na ordem da acção, outra o que mais se estima na ordem da intenção.»
1300 De Trinitate, VIII, iv, 6: «Sed dilectione standum est ad illud et inhaerendum illi ut praesente 
perfruamur (...) Quem tamen nisi iam nunc diligamus, numquam uidebimus.» / «Mas, para 
desfrutarmos da sua presença, é necessário permanecer nele por amor e a ele aderir (...). Pois, 
se já agora não o amamos, também nunca o veremos.» Progressivamente, até ao acúmen do 
Livro XV, Agostinho precisará a natureza deste «videbimus»: não será um «ver» de fora, mas 
antes um «fruir» de Deus em Deus (cf. De Trinitate, IX, viii, 13).
1301 Contra Faustum, XXXII, 18. Para a importância do amor no processo de conhecimento, 
cf. Luigi Sartori, «Per una metafisica dell’amore», pp. 35, passim, recuperando em sede epis-
temológica a noção dos «occhi della fede». Jaime GarCía álvarez, «El misterio de la Trindad 
y la comunidad», in Revista Augustiniana Vol. 33, n.º 101 (1992), pp. 619.622: «Na teoria do 
conhecimento de Santo Agostinho encontra-se sempre uma relação muito estreita, apertada, 
entre verdade e caridade. A verdade é para ele uma forma de “pureza” do espírito, de “casti-
dade” da inteligência. Por isso, só os corações puros têm acesso à verdade. Mas esta pureza 
ou castidade da inteligência só se obtém entrando plenamente na ordem da caridade. (...) O 
amor é, pois, fonte de um conhecimento a que só se chega através da purificação do coração. O 
verdadeiro amor revela, manifesta a Trindade.» (cf. a importância da caritas na hermenêutica: 
De Doctrina christiana, I, 42-44; II, 62, et passim).
1302 Jean-Luc Marion, «Ama para que entendas. A hermenêutica cristã do mundo», in Com-
munio 9 (1992/4), pp. 347-353. Agostinho afirma, aliás, que a caritas é a única coisa que as 
Escrituras preceituam: «Non autem praecipit scriptura nisi caritatem.» (De Doctrina christiana, 
III, x, 15). Daí o tão mal interpretado «Dilige, et quod uis fac.» / «Ama, e o que quiseres faz.» 
(In Epistulam Iohannis ad Parthos, 7, 8). Para o primado da caridade, «órgão do conhecimento 
perfeito», cf. Maurice Blondel, Carnets Intimes I. (1883-1894), p. 222: «Ser é amor. Nada se 
conhece quando se não ama. (...) Para que exista verdadeira unidade e vida imanente, vinculum 
substantiale, é preciso que o espírito de unidade e amor penetre secretamente na intimidade  
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tiva, a realidade que se procura e o método de acesso, devendo o caminho 
adequar-se ao fim. Mas se é verdade, como se diz, que ninguém pode amar 
o que desconhece1303, como é possível, então, progredir no conhecimento 
da Trindade? Não retorna assim a exclusão racionalista entre razão e fé? 
É admissível que alguém conheça algo sem necessariamente ter de amar o 
que conhece. Correlativamente, se não fosse possível amar, pelo menos em 
parte, algo que se desconhece, então ninguém poderia amar Deus, antes de o 
conhecer1304. Com efeito, pouco sabemos da Trindade excelsa. E como que a 
preparar a investigação subsequente, Agostinho adianta: conhecemos outras 
tríades, mas nem por isso necessariamente as amamos. Portanto, será que 
amamos não uma trindade qualquer, mas apenas a Trindade que é Deus?  
A questão passará então por investigar as analogias e as comparações de que 
nos servimos quando acreditamos em Deus, a quem amamos sem conhecer1305. 
Tal como entre a substância e a relação, também as relações entre o amor e 
o conhecimento escapam ao dilema do «tudo ou nada». Este é o domínio por 
excelência do velado e do revelado. Pode amar-se uma realidade que seja par-
cialmente conhecida. Esta, por conseguinte, em parte é conhecida e amada, 
em parte é desconhecida e não-amada. Se algo houvera de absolutamente 
desconhecido não poderia ser amado1306. Verifica-se, portanto, segundo Agos-
tinho, uma zona de intersecção entre o amor e a racionalidade.

dos seres e aí opere a realidade, o ser. E o ser é sempre uma presença de Deus. Mais do que um 
conhecimento, mais do que uma produção, o ser é um amor.» (cf. Francesco GiaCChetta, Ontologia 
e gratuità: la metafisica dell’amore in Blondel, (2 vols.), Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003)
1303 De Trinitate, XIV, xiv, 18: «(...) nemo diligit cuius non meminit et quod penitus nescit.» / «(...) 
ninguém ama aquilo de que se não lembra e que de todo ignora.» Charles André bernard, Le Dieu 
des mystiques, Paris, Cerf, 1994, p. 273: «A chave hermenêutica das investigações agostinianas sobre 
a Trindade passa pelo reconhecimento da necessidade de adesão de amor nas diversas fases de 
desenvolvimento espiritual (...). Recolhendo esta herança agostiniana, os pensadores medievais e 
os que nele se inspiram serão levados a precisar os papéis respectivos do conhecimento e do amor 
no alcance místico de Deus (apud Marie-Anne vannier, «S. Augustin et la Trinité», p. 23).
1304 De Trinitate, VIII, iv, 6: «Et quid est deum scire nisi eum mente conspicere firmeque 
percipere?» / «E o que significa conhecer Deus senão contemplá-lo e percepcioná-lo com 
firmeza com a mente?»
1305 De Trinitate, VIII, v, 8: «An uero diligimus non quod omnis trinitas sed quod trinitas deus? 
(...) Sed ex qua rerum notarum similitudine uel comparatione credamus quo etiam nondum 
notum deum diligamus, hoc quaeritur.» / «Ou será que amamos não uma trindade qualquer, 
mas a Trindade que é Deus? (...) Mas é isto o que se procura: de que analogia ou comparação 
com as coisas conhecidas nos servimos quando acreditamos em Deus, que amamos sem ainda 
o conhecer?» Cf. Marie-François berrouard, «La Trinité qui est Dieu», in Goulven MadeC 
(prés.) (et alii), Augustin. Le message de la foi, Paris, Desclée de Brouwer, 1987, pp. 99-117.
1306 De Trinitate, X, i, 1: «Ac primum quia rem prorsus ignotam amare omnino nullus potest, 
diligenter intuendum est cuiusmodi sit amor (...). Nam quod quisque prorsus ignorat amare  
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 Delineia-se, assim, a necessidade de uma terceira via: importa amar,  
e amar na fé, sem um conhecimento pleno e total da realidade em causa1307.  
O amor inscrito no tempo comporta inevitavelmente uma dose de obscu-
ridade noética1308, fragiliza o gnóstico ideal da absoluta autotransparência 
e coloca a inteligência sob o signo do mistério do outro, seja divino seja 
humano. De facto, quando amamos alguém, nesse acto podemos conhecer 
melhor Deus do que a realidade do outro qua talis. A razão é porque «Deus 
caritas est»1309. No que respeita à Trindade, esta pode ser a fragilidade mais 
fecunda, instância crítica da tentação humana de inventar para si imagens de 
Deus1310. O amor faz explodir a lógica exclusiva do conhecimento, também 

nullo pacto potest.» / «Em primeiro lugar, porque ninguém pode amar uma coisa totalmente 
ignota, observemos com diligência o que é o amor (...). Pois o que de todo em todo se ignora 
de modo algum se pode amar.» Que ninguém ama o absolutamente desconhecido é o tema 
central do livro X de De Trinitate, todo ele dedicado à autognose da alma, à presença de si a 
si — X, vii, 10.viii, 11: «Quid enim tam cognitioni adest quam id quod menti adest, aut quid 
tam menti adest quam ipsa mens? (...) Quid enim tam in mente quam mens est?» —, cujo 
acúmen se realiza na ‘pericorese’ entre memoria, intellegentia e voluntas, e respectiva enéade de 
relações (X, xi, 17- xii, 19).
1307 De Trinitate, VIII, iv, 6: (...) nisi per fidem diligatur, non poterit cor mundari quo ad eum 
uidendum sit aptum et idoneum. (...) Amatur ergo et quod ignoratur sed tamen creditur.» / «(...) 
é necessário amá-lo com fé, se não o coração não pode ser limpo nem tornar-se apto e digno de o 
ver. (...) Portanto, aquilo que se desconhece, mas em que se acredita, também é amado.»
1308 Cf. Bernhard welte, Dialettica dell’amore. Fenomenologia dell’amore e amore cristiano nell’era 
tecnologica, (trad. it. de G. Scandiani), Brescia, Editrice Morcelliana, 1986, p. 14: «Não creio 
que se possa definir o amor. (...) Muitos elementos fazem pensar que o amor seja qualquer 
coisa de absolutamente originário, um fenómeno primordial e inicial, que propriamente só 
pode ser captado a partir de si mesmo (...).»
1309 De Trinitate, VIII, viii, 12: «(...) Magis enim nouit dilectionem qua diligit quam fratrem 
quem diligit. Ecce iam potest notiorem deum habere quam fratrem, plane notiorem quia 
praesentiorem, notiorem quia interiorem, notiorem quia certiorem.» / «Melhor se conhece 
o amor com que se ama do que o irmão a quem se ama. Eis que se pode conhecer melhor 
Deus do que ao irmão, mais conhecido porque mais presente, mais conhecido porque mais 
íntimo, mais conhecido porque mais certo.» Abre-se aqui uma via superlativa do amor Dei que 
sublinha a importância de «amar o Amor, e não só amar com amor e no amor» (Bernardo 
de Claraval, De Diligendo Deo, 17, 3: «Verus amor seipso contentus est.» In Cantica canticorum, 
64, 10: «Triumphat de Deo amor» — Bernardi opera, vol. 3, ed. J. Leclercq et H. M. Rochais, 
1963), ou, ao contrário, no lamento de certos místicos: «o Amor não é amado». Que o amor 
é superior ao seu objecto é uma lição plotiniana (cf. Enéades, VI, 8, e Pierre hadot, Plotin ou 
la simplicité du regard, Paris, Gallimard, 1997, p. 77;  e todo o capítulo «Amour», pp. 73-107) 
aqui aproveitada por Agostinho. 
1310 Cf. De Trinitate, VIII, viii, 11. Afirma William hill, «Agostino e il concetto di relazione», 
in Sacra Doctrina (1989), p. 522, que Agostinho, com esta orientação, «antecipa um dos temas 
predominantes em muita teologia contemporânea, i.e., que Deus é o horizonte implícito e 
não tematizado do esforço cognoscitivo humano.» Sobre a «fragilidade forte» do amor, cf. 
Eberhard JünGel, Dios como misterio del mundo, pp. 416-417.
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no sentido em que ele mesmo não pede tanto para ser conhecido quanto para 
ser amado. Por isso, «ninguém diga: “Não sei o que amar”. Ama o teu irmão e 
amarás o amor.»1311 O mesmo é dizer: «ama e verás a Trindade.» «Ao irmão 
podes conhecê-lo pela vista, a Deus não. Se amares com amor espiritual 
aquele que vês com aspecto humano, verás a Deus, que é o próprio amor, 
tal como pode ser visto com o olhar interior.»1312 Convocando São João — 
«Qui non diligit, non cognovit Deum, quia Deus dilectio est»1313 —, tem Agostinho 
uma daquelas afirmações-chave que dão que pensar, que patenteiam ímpar 
profundidade meditativa e, finalmente, conduzem o seu pensamento a uma 
ontologia teologal1314: «(...) o amor fraterno (é fraterno o amor em que há 
amor mútuo) não só provém de Deus, mas é o próprio Deus (...).»1315 O amor 
dá verdadeiramente um conhecimento de Deus. E acrescenta noutro lugar: 
«Se alguém ama, sabe o que eu quero dizer.»1316 

É este o grande momento agostiniano de intuição da natureza do amor. 
Tentando compreender in recto como a Trindade é uma comunidade de Amor, 
descobre in obliquo a estrutura radicalmente trinitária de todo o amor humano 
e inflecte-lhe, efectivamente, o carácter de desejo autocentrado, ainda que 

1311 De Trinitate, VIII, viii, 12: «Nemo dicat: “non noui quod diligam”. Diligat fratrem et diligat 
eandem dilectionem.»
1312 De Trinitate, VIII, viii, 12: «Fratrem autem uidet humano uisu quo uideri deus non potest. 
Sed si eum quem uidet humano uisu spiritali caritate diligeret, uideret deum qui est ipsa caritas 
uisu interiore quo uideri potest.»
1313 1 Jo 4, 7-8: «Quem não ama não conheceu Deus, porque Deus é amor.» Sobre o influxo 
da espiritualidade joânica no pensamento agostiniano, ainda que neste artigo o autor se limite 
a In Epistulam Iohannis ad Parthos, cf. Basil Studer, «Spiritualitè giovannea in Agostino», in 
Mysterium Caritatis, pp. 143-158. Seja como for, muitas das suas reflexões têm pleno cabimento 
no âmbito de De Trinitate; Eberhard JünGel, Dios como misterio del mundo, p. 404: «“Deus é 
amor” só é verdadeiramente uma afirmação humana se Deus, enquanto amor, é um aconte-
cimento entre os homens».
1314 Cf. o artigo já referido de Dominique dubarle, «Essai sur l’ontologie théologale de saint 
Augustin», in Recherches Augustiniennes 16 (1981), pp. 197-288.
1315 De Trinitate, VIII, viii, 12: «(...) eandem ipsam fraternam dilectionem — nam fraterna dilectio 
est qua diligimus inuicem — non solum ex deo, sed etiam deum esse (...).»  (itálico nosso) Que 
o amor a Deus e ao sumo bem jamais ignore os outros foi um dos aspectos que mais fascinou 
Hannah arendt no seu estudo sobre Santo Agostinho: Der Liebesbegriff bei Augustinus, Berlim, 
Von Julius Springer, 1929, passim, mormente na IIIª Parte, «La vie en société» (cons. na trad. 
fra. de Anne-Sophie Astrup, Le Concept d’Amour chez Augustin. Essai d’interpretation philosophique, 
Paris, Payot & Rivages, 1999).
1316 In Iohannis euangelium, 26, 4: «Da amantem et sentit quod dico.» Jean-Baptiste du roy, 
«L’expérience de l’amour et intelligence de la foi trinitaire selon saint Augustin», p. 430: «A 
experiência da caridade torna-se um conhecimento vivido de Deus.»
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não desapegado1317. Ou seja, descobre que o amor é sempre a três, não a dois. 
Por outras palavras: porque brota de uma comunidade trinitária, o amor 
funda sempre outra comunidade trinitária1318. Querer escapar a isto é trair o 
amor. Por isso, o paradigma binário ou dualista, tal como o unitário ou mo-
dalista, jamais consegue dar conta da realidade simultaneamente unificadora 
e diferenciadora do amor. «O amor requer o amante de algo e o objecto que 
é amado com amor. Eis três coisas: o amante, o que se ama e o amor. Que é 
pois o amor, senão uma vida unindo, ou desejando unir, duas vidas, isto é,  
o amante e o amado?»1319 «Isto é assim também nos amores externos e carnais. 
Bebamos, porém, de algo mais puro e límpido (...). O que é que o espírito 
ama no amigo senão o espírito? Existem, portanto, três coisas: o amante,  
o que se ama e o amor. Resta ascender daqui e, tanto quanto ao homem foi 
dado, procurar mais alto estas três coisas. Mas que a nossa interrogação 
descanse aqui um pouquito, não porque já tenha encontrado o que procura, 
mas como quem descobre o lugar onde tem de continuar a procurar. Ainda 
não se encontrou, mas já se encontrou o lugar onde procurar.»1320 O amor 

1317 Desejo que não se manifesta apenas, desordenadamente, como amor sui, mas se encontra 
ainda na própria base do desiderium beatitudinis, enquanto tal. Para uma crítica do desejo de 
felicidade, em Agostinho, cf. Carlos Silva, «A utopia da felicidade», in Questão Ética e Fé Cristã. 
II, Verbo, Lisboa, 1989, pp. 31-60; cf. Eberhard JünGel, Dios como misterio del mundo, pp. 411 
e ss, para a relação entre amor e apego.
1318 Cf. Jaime GarCía álvarez, «El misterio de la Trindad y la comunidad», pp. 613-637.
1319 De Trinitate, VIII, ix, 14: «Amor autem alicuius amantis est, et amore aliquid amatur. 
Ecce tria sunt, amans et quod amatur et amor. Quid est ergo amor nisi quaedam uita duo 
aliqua copulans uel copulari appetens, amantem scilicet et quod amatur?» A propósito desta 
passagem, sublinhe-se, mais uma vez, a total sintonia com ela da Fenomenologia da Vida de 
Michel Henry. Aqui a natureza amorosa e vital da relação é manifesta. Num texto anterior, 
De Diversis quaestionibus octoginta tribus, 35 («Quid amandum sit»), afirmava que «nihil enim 
aliud est amare quam propter se ipsam rem aliquam appetere» / «amar é desejar um coisa por 
si mesma». Deste modo, colocava o amor  («motus quidam sit») sob o signo da relação mover 
/ ser movido («motus ad aliquid» / «movimento para algum coisa» / «ad aliquid moveri» / «ser 
movido em direcção a alguma coisa»), esquema algo indeterminado próximo da cosmologia 
erótica e teleológica dos antigos. De acordo com a tese (problemática) de Anders nyGren, Érôs 
et agapè. La notion chrétienne de l’amour et ses transformations, (trad. fra. de P. Jundt, Préf. M. 
Goguel), vol. II, Paris, Aubier-Montaigne, 1952, pp. 8 e ss, a interpretação agostiniana da 
caritas inaugura uma concepção original de amor cristão, para a qual convergem e se conjugam 
érôs e a agapè. «[A caritas] não é nem o érôs nem a agapè, mas a sua síntese.»
1320 De Trinitate, VIII, x, 14: «Et hoc etiam in extremis carnalibusque amoribus ita est. Sed ut 
aliquid purius et liquidius hauriamus (...). Quid amat animus in amico nisi animum? Et illic 
igitur tria sunt, amans et quod amatur et amor. Restat etiam hinc ascendere et superius ista 
quaerere quantum homini datur. Sed hic paululum requiescat intentio non ut se iam existimet 
inuenisse quod quaerit, sed sicut solet inueniri locus ubi quaerendum est aliquid. Nondum 
illud inuentum est, sed iam inuentum est ubi quaeratur.» IX, ii, 2: «Ecce ego qui hoc quaero  



448 • O primado da relação

é em nós, portanto, epifania de um «acontecimento eterno», de uma «expe-
riência primordial» que, na mesma circulação amorosa, nos torna capazes 
de infinito1321. «Pelo amor, somos igualmente introduzidos na vida trinitária, 
como sublinha Santo Agostinho: “Quanto mais inflamado é o nosso amor 
de Deus, tanto mais certa e serena é a visão que dele temos”. No livro VIII, 
dá-se uma viragem na sua reflexão. Ele já não procura apenas conhecer a 
Trindade a partir das Escrituras e da razão, mas também e sobretudo a partir 
do amor que é o eco da própria vida divina.»1322

Determinado o método, determinado o lugar onde procurar, que resta? 
Reiterar a necessidade de procurar e de exercitar-se na procura. E que pro-
curamos? Importa que, no caminho, não esqueçamos o destino: «Procuramos 
certamente a Trindade, não uma qualquer, mas aquela Trindade que é o Deus 
único, sumo e verdadeiro»1323. É importante esta insistência. É que ela reitera 
que as diferentes expressões humanas do amor ordenado, como por exemplo 
a amizade ou a sua expressão mais elevada em nós, o amor do próximo — 
«amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos 
foi dado»1324 — são espelho trinitário que remete para a caritas, que Deus é. 
Mas como que a querer dar conta de que agora se orienta para montante, 
para a Fonte e para a Origem do amor, e não para jusante, para a foz, apesar 
de o Rio ser o mesmo1325, Agostinho concretiza melhor os termos da procu-

cum aliquid amo tria sunt, ego et quod amo et ipse amor. Non enim amo amorem nisi amantem 
amem, nam non est amor ubi nihil amatur. Tria ergo sunt, amans et quod amatur et amor.» / 
«Eis-me a mim, à procura, e quando amo eis que há aí três coisas: eu, aquilo que amo e o próprio 
amor. Não amo o amor, mas amo o amante, pois não há amor onde nada é amado. Portanto 
são três: o amante, o que é amado e o amor.» Traduzimos acima intentio por interrogação, mas 
o termo latino exprime um dinamismo mais profundo do espírito humano, no sentido de uma 
intencionalidade ontológica que se não esgota na interrogação verbalmente formulada.
1321 Charles André bernard, «Mystère trinitaire et transformation en Dieu», p. 456: «O 
agir [de dilecção] do espírito humano manifesta um paradoxo fundamental: brotando de 
uma substância finita no seu ser, torna-se ela mesma capaz de todo o ser; nos seus actos de 
conhecimento e de amor, o espírito revela-se capaz de transcender toda a finitude. É, pois, 
possível uma dissociação entre a alma finita no seu aspecto entitativo e o seu agir. É o que se 
verifica na virtude da caridade que goza desta prerrogativa: ser finita ou infinita, em função 
do ponto de vista.»
1322 Marie-Anne vannier, «S. Augustin et la Trinité», p. 28, citando De Trinitate, VIII, ix, 13.
1323 De Trinitate, IX, i, 1: «Trinitatem certe quaerimus, non quamlibet sed illam trinitatem quae 
deus est, uerusque ac summus et solus deus.»
1324 Rm 5, 5: «(...) caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum qui datus 
est nobis.» Cf. De Trinitate, XV, xxvi, 46.
1325 Num irresistível diálogo ainda por acontecer, a Bela Sulamita do Cântico dos Cânticos res-
ponderia ao Obscuro Efésio e vencê-lo-ia sempre: «Por maiores que sejam as águas / jamais 
apagarão o amor / rio nenhum o poderá submergir».
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ra: o que agora se busca é se o Espírito Santo expressa por apropriação a 
caridade em Deus1326. Não tendo podido progredir por via directa, no livro 
VIII1327, é para aqui que Agostinho orienta o intento final de De Trinitate.  
«O amor dá-nos o conhecimento de Deus; o amor do outro é uma experiência 
do próprio Deus. Em que sentido e a que preço? Agostinho diz-no-lo: importa 
recuperar este amor na sua fonte, o que supõe uma purificação e uma ascese 
amorosa (...). Só o amor gratuito nos pode dar a conhecer Deus, tornando-nos 
semelhantes a Ele (...). Esta purificação leva-nos a uma completa conversão: 
na verdade, é para a fonte do nosso amor que nos devemos voltar a fim de 
encontrar Deus.»1328

1326 De Trinitate, IX, i, 1: «Veluti nunc cupimus uidere utrum illa excellentissima caritas pro-
prie spiritus sanctus sit.» / «Desejamos agora saber se o Espírito Santo é, em sentido próprio, 
a mais excelente caridade.» Em De Trinitate, VI, v, 7, já adiantara a hipótese — «siue enim 
[spiritus sanctus] sit unitas amborum siue sanctitas siue caritas, siue ideo unitas quia caritas 
et ideo caritas quia sanctitas» / «ou se chame unidade, santidade ou amor de ambos; ou uni-
dade porque é amor, ou amor porque é santidade» — que agora reaparece como objecto a 
investigar, i.e., que a caritas diz o Espírito Santo em Deus. Não que o Pai e o Filho não sejam 
caritas porque «Deus caritas est». Simplesmente o Espírito Santo diz o amor por apropriação. 
Em De Trinitate, X, xii, 17, Agostinho mantém essa apropriação entre amor e Espírito Santo 
— «(...) ita caritatem esse spiritum sanctum (...)» / (...) o Espírito  Santo é o amor» —, mas 
a partir da seguinte dificuldade: se a mens gera o seu autoconhecimento quando se conhece, 
por que razão o amor não gera o seu amor quando se ama? Ora, este problema tem o seu 
correlato ao nível da teologia trinitária: porque é que o Espírito Santo se não diz nem gerado 
pelo Pai, nem se chama seu Filho? Neste particular, Agostinho será orientado para a solução 
que se tornou tradicional: a geração do Filho é um acto da Inteligência do Pai e a processão 
do Espírito Santo exprime o amor («abraço») eterno do Pai e do Filho. 
1327 Jean-Baptiste du roy, «L’expérience de l’amour et intelligence de la foi trinitaire selon 
saint Augustin», p. 417.436: «Encontramo-nos no “eixo” do seu pensamento reflexivo. (...) 
Agostinho tentará seguir esta via até ao fim, até descobrir, no termo desta viragem para o 
Amor-Fonte, a Trindade divina, o Deus que é Amor. Estamos no livro VIII de De Trinitate. 
Veremos que chega a um fracasso (...). [De facto, no livro VIII] esperávamos que demons-
trasse que “o próprio Amor” é pluripessoal. Mas nada disso. Agostinho subitamente parece 
recuar, hesitando talvez reconhecer Deus neste Amor.» Só depois da longa peregrinação pela 
interioridade humana, pela estrutura fundamental do amor humano, onde sobressai o papel 
unitivo da voluntas, Agostinho avança para o Amor ad intra na Trindade, e mesmo assim em 
descontinuidade. Um (pretenso) risco desta orientação foi sublinhado pelo mesmo autor 
(p. 441): «Ao nível filosófico, a mentalidade platónica de Agostinho impede-o de valorizar 
suficientemente a subjectividade e, através dela, a história. O encontro com o outro é para o 
homem apenas uma ocasião para descobrir a sua verdade eterna.»
1328 Jean-Baptiste du roy, «L’expérience de l’amour et intelligence de la foi trinitaire selon 
saint Augustin», pp. 425.426, passim; cf. o belo ensaio de Jesús CaStellano Cervera, «Mis-
tica e Ontologia Trinitaria», in Piero Coda e L’ubomír Žak (edd.), Abitando la Trinità, pp. 
255-278.
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Invertendo metodologicamente a ordo inveniendi, podemos mesmo dizer 
que foi a crença no Espírito Santo como caritas, em Deus, que o conduziu a 
uma fenomenologia do amor humano e à análise das analogias psicológicas, 
sublinhando sempre aí o papel unitivo da vontade («copulatrix voluntas») 
e a intencionalidade relacional da inteligência1329. Na antropologia de De 
Trinitate, a vontade é por excelência o elemento relacional entre a memória 
e a inteligência. «(...) Voluntas utrumque iungebat»1330: é esta ideia que, como 
fio condutor e chave de leitura, perpassa os livros IX a XIV. Neste sentido, 
podemos dizer que há uma inversão: não é pelas analogias «psicológicas»  
que chega à Trindade; é a fé na Trindade como relação de Amor a três que 
o leva a verificar que a «pericorese» se espelha na alma humana, desde as 
«portas da carne» até à «acies mentis»1331. As ditas analogias psicológicas são 
sempre mais analogados segundos do que primeiros1332, mesmo se, no ordo 
inveniendi, não são dispensáveis como «hipóteses» e, analogicamente, condu-
zem a inteligência ab inferioribus ad superiora. Por isso, no princípio do livro 
XV, na breve síntese do percurso feito ao longo da obra, e reportando-se 
à passagem do livro VIII para o livro IX, afirma Agostinho que «quando 
se chegou à caridade, que a sagrada Escritura chama Deus, lentamen-
te começou a brilhar a Trindade, i.e., o amante, o amado e o amor.»1333  
Mas então o brilho tornou-se de tal modo intenso que, incapaz de se fixar 

1329 Cf. De Trinitate, XI, iv, 7. Matthias Albert SMalbruGGe, La nature trinitaire de l’intelligence 
de la foi, p. 179: «(…) é, pois, no Espírito Santo que reconhecemos a justa estrutura da inteli-
gência. Não que Ele seja a inteligência, mas é Ele quem religa esta ao ser.»
1330 De Trinitate, XII, xv, 25: «Ut pro corporalibus rebus quas corporeo foris positas attingi-
mus sensu intus corporum similitudines haberemus impressas memoriae ex quibus cogitatio 
formaretur tertia uoluntate utrumque iungente, sicut formabatur foris acies oculorum, quam 
uoluntas ut uisio fieret adhibebat rei uisibili et utrumque iungebat etiam illic ipsa se admouens 
tertiam.» / «Assim, em vez das coisas materiais percebidas do exterior através dos sentidos 
corpóreos, temos no interior as imagens dos corpos impressas na memória, das quais se forma 
o pensamento, intervindo a vontade intervém como terceiro elemento unitivo, como acontece 
na agudeza da visão, pois a vontade, para que haja visão, dirige o olhar para a coisa visível e 
une-os a ambos, compenetrando-os como terceiro termo.»
1331 Walter Kasper prefere falar, com pertinência, aliás, de «círculo hermenêutico».
1332 Cf. Thierry delooz, Pour une ontologie de la relation. L’être et la relation, vol. I, pp. 313 e ss. 
V.g., p. 317: «(...) é preciso ler as analogias com bom senso: não é Deus que é antropomorfo, 
mas o homem que é teomorfo, numa palavra, a Trindade é que é o modelo (...).» Ou noutra 
expressão de Basil Studer, «La teologia trinitaria in Agostino d’Ippona....», in Mysterium 
Caritatis, p. 310: «(...) a Trindade económica revela o mistério da Trindade eterna.» Eberhard 
JünGel, Dios como misterio del mundo, p. 406: «(...) não se deve deduzir o ser de Deus trinitário 
a partir da lógica da essência do amor (...). É a partir da história do ser de Deus [trinitário] 
que há plena compreensão da frase “Deus é amor”.»
1333 De Trinitate, XV, vi, 10.
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na «lux ineffabilis»1334, a mente se voltou para si mesma, procurando encon-
trar em si, «per speculum et in aenigmate», i.e., em imagem e por semelhança 
obscura1335, os vestígios da Trindade. É, pois, a tentativa de dar razões à 
afirmação «uero uides trinitatem si caritatem uides» que orienta Agostinho 
para as ditas ‘analogias psicológicas’, cuja primeira tríade é o amans, amor, 
amatus, logo seguida da mens, notitia, amor1336: a mente, o conhecimento 
pelo qual se conhece («qua se novit»)  e o amor que a ambos estreita. Este 
autoconhecimento de si começa por limpar o homem e torná-lo humilde. A 
este não o incha a ciência, mas purifica-o como fogo, edifica-o e unifica-o 
na mesma caritas1337. «Quando este Espírito, Deus de Deus, se oferece ao 
homem, inflama-o no amor de Deus e no amor do próximo, uma vez que é 
o próprio Amor. O homem só ama a Deus a partir de Deus.»1338

Na viragem para a interioridade aqui implicada, verifica-se que a própria 
ipseidade pessoal descoberta por Agostinho é constituída a partir de uma 
pericorese das faculdades, e não a partir de uma subjectividade substancial. 
«Mens, notitia et amor» estão na alma «essencialmente, não como num sujei-
to» / «essentialiter, non tamquam in subiecto»1339, tal como em Deus não há uma  

1334 De Trinitate, XV, vi, 10: «Sed quia lux illa ineffabilis nostrum reverberabat obtutum (...).» 
/ «Mas porque aquela luz inefável deslumbrou o nosso olhar (...).»
1335 Cf. De Trinitate, XV, viii, 14; ix, 16; xx, 39-xxi, 40 e ss. V.g., xx, 39: «Per quod uelut specu-
lum, quantum possent, si possent, cernerent trinitatem Deum, in nostra memoria, intellegentia, 
uoluntate.» / «E assim, se fossem capazes, pudessem ver Deus Trindade, como por um espelho, 
na nossa memória, inteligência e vontade.»
1336 De Trinitate, VIII, x, 14; IX, ii, 2; iv, 4: «Ipsa igitur mens et amor et notitia eius tria quae-
dam sunt, et haec tria unum sunt, et cum perfecta sunt aequalia sunt.» / «Portanto, o espírito, 
o amor e o seu conhecimento são três coisas, e as três formam uma unidade, e quando são 
perfeitas são iguais.» IX, xii, 18: «Et est quaedam imago trinitatis, ipsa mens et notitia eius, 
quod est proles eius ac de se ipsa uerbum eius, et amor tertius, et haec tria unum atque una 
substantia.» / «Há também uma certa imagem da Trindade, o próprio espírito, o seu conheci-
mento, o qual é seu filho e seu verbo, e, em terceiro, o amor. Estas três coisas são uma e única 
substância.» XV, xxi, 41: «(...) quase parentem prolemque coniungit (...).» / «(..) une como o 
pai ao seu filho (...).»XV, xxiii, 43: «(...) et amor hominis de scientia procedens et memoriam 
intellegentiamque coniungens tamquam parenti prolique communis (...).» / «(...) e o amor do 
homem, que procede da ciência e une a memória com a inteligência como se fosse comum ao 
pai e à prole (...).»
1337 Cf. 1 Cor 1, 8, retomado em De Trinitate, IV, Prooemium, 1, e em IV, ix, 12 como «fogo 
unificador da caridade» / «(...) in unum spiritum quodam modo igne caritatis conflatam.»
1338 De Trinitate, XV, xvii, 31: «Deus igitur spiritus sanctus qui procedit ex deo cum datus 
fuerit homini accendit eum in dilectionem dei et proximi, et ipse dilectio est. Non enim habet 
homo unde deum diligat nisi ex deo.»
1339 De Trinitate, IX, iv, 5. Para uma apresentação e discussão deste assunto, cf. Charles boyer, 
«L’image de la Trinité. Synthèse de la pensée augustinienne», in Gregorianum 27 (1946), pp. 
173-199.
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quaternitas/deitas que seja o subjectum das pessoas divinas. Analogicamente, as 
faculdades não existem na alma como se esta fosse um subjectum, o suposto des-
sas mesmas faculdades, pois também são consideradas substantes. Neste senti-
do pode dizer-se que «Agostinho esboça, nesta obra, uma problemática muito 
actual, a da constituição do sujeito pela mediação da intersubjectividade.»1340 
A alma é inter-relação da mens, notitia et amor, na medida em que, por um lado, 
são faculdades absolutas e singulares e, por outro, dizem a relação (relative 
ad se dicantur)1341. Mas é ao amor que, por excelência, fica cometida a tarefa 
relacional1342: «a caritas aparece aqui como um termo aberto à relação.»1343 
Assim, a noção de pessoa que emerge desta discussão trinitária é menos a 
causa do que a denúncia antecipada da moderna colagem entre o cogito (su-
jeito pensante, autoconsciência) e a pessoa, esgotando esta naquele. Agostinho 
«não está só na origem da doutrina das faculdades da alma, mas também na 
origem da sua crítica, ou pelo menos da crítica às abstracções que, sobre a 
sua teoria, foram construída.»1344

As críticas feitas a Agostinho e à noção de pessoa, a pretexto de que te-
ria antropomorfizado e psicologizado a Trindade, são válidas antes contra 
os sucedâneos modernos, para os quais pessoa se tornou o equivalente de 
uma identidade forte, res cogitans, substantiva, que se afirma por exclusão,  
e que, por conseguinte, dificilmente integra a intencionalidade relacional da 

1340 Marie-Anne vannier, «S. Augustin et la Trinité», p. 32; Mário Santiago de Carvalho, 
«Da Linguagem da Relação em Cassicíaco», p. 45: «(...) a descoberta da relação, no zénite da 
interioridade, apresenta-se-nos como uma das mais interessantes da filosofia ocidental.» Cf. a 
tese já referida de Alain de Libera, «Augustin  contre Averroès. Deux modèles du “sujet” au 
Moyen Âge», Conferência proferida no XI Congresso Internacional de Filosofia Medieval, 
Porto, no dia 29 de Agosto de 2002 (Actas no prelo). 
1341 De Trinitate, IX, iv, 5.6: «Quamobrem non amor et cognitio tamquam in subiecto insunt 
(...). Sed item quamuis substantia sit amans uel sciens, substantia sit scientia, substantia sit 
amor, sed amans et amor aut sciens et scientia relatiue ad se dicantur (...).» / «Por isso, o amor 
e o conhecimento não existem como num sujeito (...). Mas ainda que o que ama e conhece 
seja substância, que a ciência seja substância e o amor seja substância, a amante e o amor, o 
sábio e a ciência dizem-se em relação recíproca (...).»
1342 De Trinitate, XIV, vi, 8: «(...) at illud quo utrumque coniungitur amorem seu uoluntatem. (...) 
Haec autem duo, gignens et genitum, dilectione tertia copulantur quae nihil est aliud quam uoluntas 
fruendum aliquid appetens uel tenens.» / «(...) e finalmente, o que estreita ambos [o olhar e 
a imagem da memória], isto é, o amor ou a vontade. (...) Estes dois tipos de conhecimento, o 
que gera e o que é gerado, são enlaçados por um terceiro elemento, o amor, que é a vontade 
apetecendo e prolongando o gozo de algo.»
1343 José GranadoS, «Vides Trinitatem si caritatem vides. Via do amor y Espírito Santo en el 
De Trinitate de san Agustín», in Revista Augustiniana nº 130, vol. XLIII (2002), p. 38.
1344 Vicenzo vitiello, «De tenebris. Trinità teologica e trinità antropologica in sant’Agostino», 
in Piero Coda e L’ubomír Žak (edd.), Abitando la Trinità, p. 156.
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confissão trinitária. Nesta, a identificação (ser si-mesmo) passa sempre pela 
relação (ser pessoa): do outro e para o outro. Deste modo, em vez de ser o 
lugar antropomórfico que atribui a Deus três pretensas autoconsciências, 
três subjectividades, três vontades (logo triteísta) — ou o compacta na ideia 
de uma única «personalidade» —, a reflexão trinitária que procurou purifi-
car e libertar esta noção da estreiteza das projecções antropomórficas pode 
constituir-se, ainda hoje, numa nova «gramática antropológica»1345. Nesta, 
a pessoa diz o horizonte de uma realidade diferenciada e relacional que o ser 
humano não realizou integralmente, mas é nele ainda um poder-vir-a-ser: uma 
promessa1346. 

Encontramos, pois, ao nível da pericorese espiritual da alma, a mesma 
inter-relação de faculdades que já se encontrou na pericorese das pessoas 
constitutiva da Vida íntima da Trindade1347. Agostinho, ao procurar respon-
der directamente à pergunta se o Espírito Santo expressa apropriadamente 
(proprie) a caridade em Deus, é reorientado para a via da interioridade, mor-
mente para o papel relacional cometido à vontade e ao amor. Por isso, se no 
livro IX, como acabou de se dizer, a tríade é constituída pela mens, notitia 
et amor, a investigação levada a efeito no livro X revela a tríade memória, 

1345 Mário Santiago de Carvalho, «Sobre a razão patética», p. 117: «(...) vejo no fundo ou no 
modelo trinitário subjacente a esta estratégia latente de reconversão da categoria filosófica 
da relação uma indesmentível gramática antropológica, reprogramável em nossos dias, na 
medida em que exprime aquele tipo de relacionamento de que só o homem é capaz (...).» Se é 
possível ser pessoa humana sem Deus (trinitário) é uma pergunta que retorna insistentemente 
na obra magistral de Eberhard JünGel, Deus como mistério do mundo.
1346 Tais críticas à noção de pessoa visando substituí-la por outra (v.g., em Karl Barth por Seinwei-
se, modos de ser; em Karl Rahner por Subsistenzweise, modos de subsistência) acabaram em subtis 
criptomodalismos de sabor moral e político. Seria preferível manter-se na linha de Gregório 
de Nazianzo, retomada por Erik Peterson, de que a pessoa (tal como se realiza na Trindade) 
não tem correspondência nas criaturas: ela rompe «o círculo da consciência humana». Ora, 
é criticando justamente aquelas modernas oclusões da pessoa no sujeito/indivíduo (egolatria, 
solipsismo), que as filosofias contemporâneas da pessoa, como a de Martin Buber e a de Em-
manuel Lévinas, sublinham justamente o seu sentido relacional e aberto.
1347 Cf. De Trinitate, IX, v, 8; XV, xxi, 41, a presença recíproca e triplamente complexa de 
mens, notitia et amor. O espírito que se ama e conhece; o amor do espírito e do conhecimento; 
o conhecimento do espírito e do amor. Sermo 52, 17: «Quamdiu, homo, circumis creaturam? 
Ad te redi: te uide, te inspice, te discute. In creatura quaeris aliqua tria et separatim demons-
tranda et inseparabiliter operantia. Si in creatura quaeris, in te prius quaere: non enim tu non 
es creatura?» / «Ó homem, até quando andarás à volta das criaturas? Volta a ti: observa-te, 
sonda-te, examina-te. Procuras nas criaturas alguma trindade que se apresente separadamente, 
mas que opere inseparavelmente. Se procuras nas criaturas, procura primeiro em ti: não és 
tu também uma criatura?»
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inteligência e vontade: «(...) tractemus memoriam, intellegentiam, uoluntatem.»1348 
Tem havido infindas discussões sobre as analogias psicológicas1349 e sobre o 
facto de Agostinho, de livro para livro, variar a terminologia. Efectivamente, 
além da mens, notitia et amor, com que se inicia a via interioritatis, e da memoria, 
intellegentia et uoluntas, outras tríades aparecem: memoria, visio interior, volun-
tas; memoria, contuitus, dilectio; retentio, contemplatio, dilectio1350. Talvez se possa 
dizer que Agostinho faz algo parecido com variações fenomenológicas sobre a 
interioridade, pondo a tónica naquilo que de cada vez se destaca e preenche 
a sua intencionalidade. No livro XI, por exemplo, ao invés de avançar do 
espírito humano para as coisas inteligíveis, conforme o movimento dos livros 
anteriores, recua até às portas da carne, para o «homem exterior», para verificar 
aí a estrutura ternária/trinitária da própria sensibilidade: «Estas três coisas, 

1348 Cf. De Trinitate, X, xi, 17; 18. Mas em XV, xx, 39, se isso é possível, ainda é mais explícito: 
«(...) reminiscitur per memoriam, intuetur per intellegentiam, amplectitur per dilectionem 
—, profecto reperit, illius summae trinitatis imaginem.» / «(...) recorda-a [à natureza eterna 
e imutável] pela memória, contempla-a pela inteligência e abraça-a pelo amor, descobrindo 
assim a imagem da excelsa Trindade.» De Trinitate, XIV, ix, 12: «(...) et hoc utrumque tertia 
uoluntate iungetur.» / «(...) e estas duas coisas são juntas pela vontade, que é terceira.» (cf. 
ainda XIV, vi, 8; ix, 12)
1349 Abrir-se-ia aqui a possibilidade de um capítulo relativo à influência das «tríades neoplató-
nicas» na doutrina trinitária de Agostinho. Apesar de ter sido um tópico da nossa investigação, 
na qual Pierre hadot serviu de guia, decidimos não integrar o resultado, porque tal assunto 
exige por si só um estudo independente. Fique-nos apenas a citação deste autor, à guisa de 
indicativo, em «L’image de la Trinité dans l’âme chez Victorinus et saint Augustin», in Studia 
Patristica 4 (1962), p. 427: «Também em Victorino a mútua implicação do ser, da vida e do 
pensamento serve para definir a unidade absoluta. Mas, ao mesmo tempo, esta implicação 
mútua serve para assegurar a distinção hipostática, graças à noção de predominância. Se o ser, 
o viver, o pensar se implicam mutuamente, no ser em plenitude, o ser é pois também viver e 
pensar, o viver é também ser e pensar, etc. Os três estão, pois, presentes em cada um dos três: 
por isso, ou por outro lado, a alma era ao mesmo tempo imagem dos Três. Mas se o ser é ser, 
se o viver é viver, etc., é em virtude de um princípio que desempenha um papel extremamente 
importante no neoplatonismo: o princípio de predominância. Tudo está em tudo, mas cada 
um é o todo segundo o seu próprio modo, cada um tira o seu nome e a sua individualidade 
daquilo que ele mais é. O Pai é pois mais ser, o Filho mais viver, o Espírito Santo mais pensar. 
Agostinho substitui este princípio de união hipostática por um outro princípio de distinção: 
não mais a predominância, mas a relação. Do ponto de vista da relação, ser, viver e pensar 
não são suficientes para assegurar uma distinção.»
1350 De Trinitate, XI, iii, 6; XIV, ii, 4: «Ac per hoc etiam trinitas ista quae nunc in eiusdem fidei 
praesentis ac manentis memoria, contuitu, dilectione consistit (...).» / «Por conseguinte, esta trin-
dade que agora consiste na memória, na visão e no amor da mesma fé presente e permanente 
(...).» (cf. ii, 5 acerca destas três operações: retentio, contemplatio, dilectio, Maria Manuela Brito 
MartinS, «La théorie de la représentation chez Augustin dans le livre XI du De Trinitate», in 
Mediaevalia. Textos e Estudos, 11-12 (1997), pp. 96-104).
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o corpo que se vê, a visão e o que a ambos cinge, a atenção, são facilmente 
cognoscíveis (...).»1351 E o quiasma entre estes três elementos, no acto de ver, 
é de tal forma íntimo que já nem sequer podemos distingui-los1352. E apesar 
de esta unidade sensível (no «homem exterior») ser muito forte, inclusive vio-
lenta, de tal modo que se lhe pode chamar «ou amor ou cupidez ou libido»1353, 
ela é ainda mais forte no «homem interior», isto é, na relação entre memória, 
visão interior e vontade, onde já nem sequer há diversidade de substância1354, 
pois tudo aí é interior, um único e mesmo espírito1355. Desta fenomenologia 
das faculdades infere o autor de De Trinitate, conforme o seu propósito, que 
a vontade, cuja função essencial é unir1356, é em nós uma «insinuação» da 
pessoa do Espírito na Trindade1357. Pode assim dizer-se, seguindo Thierry 

1351 De Trinitate, XI, ii, 2: «Haec igitur tria, corpus quod uidetur et ipsa uisio et quae utrumque 
coniungit intentio, manifesta sunt ad dignoscendum (...).» ii, 5: «(...) species corporis quae 
uidetur et imago eius impressa sensui quod est uisio sensusue formatus et uoluntas animi 
(...).» / «(...) a forma visível do corpo, a imagem impressa no sentido, que é a visão e o sentido 
informado, e a vontade do espírito (...).» Maria Manuela Brito MartinS, «La théorie de la 
représentation chez Augustin...», pp. 98-99: «(...) Agostinho tenta vários métodos e procedi-
mentos que aparentemente são diferentes, mas onde cada um contribui com visões parciais 
para esta pervestigatio secreta.»
1352 De Trinitate, XI, ii, 3: «Sed formam corporis quod uidemus et formam quae ab illa in sensu uiden-
tis fit per eundem sensum non discernimus quoniam tanta coniunctio est ut non pateat discernendi 
locus.» / «Mas não discernimos a forma do corpo, que vemos, da forma impressa no sentido que 
vê, porque a união é tão forte que não há lugar para a distinção.» (cf. ii, 4 sobre o quiasma)
1353 Onde a vontade une o objecto ao sentido, como um pai está unido ao seu filho; cf. De 
Trinitate, XI, v, 9.
1354 De Trinitate, XI, iii, 6: «Atque ita fit illa trinitas ex memoria et interna uisione et quae 
utrumque copulat uoluntate (...). Nec iam in his tribus diuersa substantia est.» / «E assim se 
forma aquela trindade a partir da memória, da visão interior e da vontade que une ambas (...). 
E nestas três não há substância diversa.»
1355 De Trinitate, XI, iv, 7: «(...) sed unius eiusdemque substantiae quia hoc totum intus est et 
totum unus animus.» / «(...) mas de uma mesma substância, porque tudo isto é interior e tudo 
é um só espírito.» (cf. vii, 12).
1356 Unir objecto visível e visão sensível, no caso da sensibilidade; imagem e imaginação, no 
caso da memória; inteligível e intelecção, no caso da inteligência. De Trinitate, XI, viii, 14-15: 
«Sensus enim accipit speciem ab eo corpore quod sentimus et a sensu memoria, a memoria 
uero acies cogitantis. Voluntas porro sicut adiungit sensum corpori, sic memoriam sensui, sic 
cogitantis aciem memoriae.» / «O sentido recebe a imagem do corpo que sentimos, a memória 
recebe-a do sentido, a força do pensamento recebe-a da memória. Finalmente, a vontade une 
o sentido ao corpo, a memória ao sentido, a força do pensamento à memória.» Esta função 
relacional ou unitiva é reafirmada em De Trinitate, XIII, xx, 26 a propósito da relação entre 
sons escutados, impressões deles na memória e vontade que os une (cf. ainda XIV, iii, 5).
1357 De Trinitate, XI, v, 9: «Voluntas ergo quae utrumque coniungit magis, ut dixi, spiritalis 
agnoscitur, et ideo tamquam personam spiritus insinuare incipit in illa trinitate.» / «A vontade, 
portanto, que une um e outro [i.e., a visão e o sentido], reconhece-se, como disse, mais espiritual 
e, por isso, começa a insinuar, de certo modo, a pessoa do Espírito na Trindade.»
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Delooz, que «o espírito humano não é trinitário porque tem três faculdades, 
mas porque as três se coordenam espontaneamente — e se não subordinam 
— em direcção ao Ser, ao Verdadeiro e ao Bem, i.e., a Deus.»1358 

Significativamente, de acordo com a orientação transcendental que De-
looz reconhece, Agostinho, no livro XI, depois de analisar com cuidado o 
entrosamento das faculdades da alma apoiando-se na sensação dos objectos 
exteriores, regride, com toda a naturalidade, para um plano anterior à própria 
sensação — e anterior ao plano de onde partira, no livro IX — o das próprias 
realidades percepcionadas. Assim, recorrendo à teologia da criação presente 
nos Sapienciais — v.g., no livro da Sabedoria, 11, 21 —, reconhece que todas 
as coisas aparecem trinitariamente determinadas por «modus, species et ordo», 
«unitas, species et ordo», «modus, pondus et mensura»1359. É neste âmbito que ga-
nha toda a relevância o seu preceito metodológico acima referido: das coisas 
exteriores para as coisas interiores, das coisas inferiores para as coisas superiores1360.

Podemos então prosseguir, não segundo o ordo cognoscendi por que Agosti-
nho progrediu e que exigiu a via longa da fenomenologia do amor humano, nas 
suas diferentes expressões, mas de acordo com o ordo essendi daquela, segundo 
a qual «Deus caritas est». Pois, apesar de o amor uel voluntas, na imago que somos, 

1358 Pour une ontologie de la relation. L’être et la relation, vol. I, p. 318; cf. Manuel Barbosa da 
Costa freitaS, «À imagem e Semelhança de Deus. Um tema de antropologia agostiniana», in 
Didaskalia 19 (1989), pp. 21-34, passim.
1359 De Trinitate, VI, 10, 12: «Haec igitur omnia quae arte diuina facta sunt et unitatem qua-
mdam in se ostendunt et speciem et ordinem.» / «Todas estas coisas, portanto, criadas pela 
arte divina, manifestam em si uma certa unidade, beleza e ordem.» XI, xi, 18: «Quapropter 
haec tria, mensuram, numerum, pondus, etiam in ceteris omnibus rebus animaduertenda 
praelibauerim.» / «Por isso, estas três coisas, conta, peso e medida, podem ser previamente 
conhecidas em todas as outras coisas.» Aqui Agostinho, tal como em De Diversis quaestionibus 
octoginta tribus, q. 18, «De Trinitate», apenas enuncia o princípio, sem desenvolver, como fizera 
em De Natura boni, 3, et passim — «Haec itaque tria: modus, species et ordo (...). Haec tria ubi 
magna sunt, magna bona sunt; ubi parua sunt, parua bona sunt; ubi nulla sunt, nullum bonum 
est. (…) Omnis ergo natura bona est.» —, as consequências ontológicas que, pode dizer-se, 
antecipam a doutrina dos transcendentais do ser. Em De Trinitate, XV, ii, 3, para que não o 
acusem de ter procurado em vão os vestigia trinitatis nas criaturas, legitima o percurso feito à 
luz do Livro da Sabedoria, 13, 1-5.
1360 De Trinitate, XIV, iii, 5: «Nempe ab inferioribus ad superiora ascendentes uel ab exterioribus 
ad interiora ingredientes (...).» Enarrationes in Psalmos, 145, 5: «Reuocat se ab exterioribus ad 
interiora, ab inferioribus ad superiora (...).» Oliver du roy considerava este mote a primeira 
fase — ontológica — do pensamento trinitário de Agostinho, pois procuraria os vestigia trini-
tatis nos seres finitos; a segunda fase seria analógica — corresponderia à busca das analogias 
trinitárias na alma —, e a terceira qualifica-a de anagógica, correspondendo a uma procura em 
que o homem sai de si para procurar na própria Trindade. O esquema global é interessante, 
mas subvaloriza a sobreposição e a intersecção de planos.
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serem reveladores da Trindade, procuramos uma outra trindade, que não as 
tríades passageiras até aqui encontradas1361. Assim, o longo, mas inevitável, 
desvio, ou melhor, a mediação pela interioridade humana, dos livros IX a 
XIV, do ponto de vista em que nos situamos, é uma espécie de intensificação 
da busca ou de exercitatio animi1362 para que possa retomar de novo, no livro 
XV, o ímpeto do livro oitavo, quando afirmava que a única fenomenologia 
apropriada para o conhecimento da Trindade seria uma fenomenologia do 
amor1363. Noutros textos, v.g., In Iohanis Evangelium tratactus1364, esta conclusão 
reorienta a investigação para a cuidada análise das formas do amor — num 
ordo amoris quase sempre ternário: amor sui, amor Dei, amor proximi1365. Neste 
caso, reorientou Agostinho, em primeiro lugar, para a interioridade, para as 
analogias psicológicas, onde justamente a raiz de todo amor, a libertas, assume 
o papel relacional mais decisivo. Mas, uma vez levadas ao extremo as possi-
bilidades dessa via1366, podemos dizer que no livro XV, ao tratar do Espírito 

1361 De Trinitate, XIV, iv, 6: «Quaeramus igitur in hac imagine dei quandam sui generis tri-
nitatem adiuuante ipso qui nos fecit ad imaginem suam.» / «Busquemos, pois, nesta imagem 
de Deus uma trindade sui generis, contando com a ajuda daquele que nos fez à sua imagem.» 
XIV, x, 13: «Ac per hoc quando ad se ipsam cogitatione conuertitur fit trinitas in qua iam et 
uerbum possit intellegi. Formatur quippe ex ipsa cogitatione, uoluntate utrumque iungente. 
Ibi ergo magis agnoscenda est imago quam quaerimus.» / «Consequentemente, quando pelo 
pensamento [a mente] se volta para si, emerge uma trindade na qual também já o verbo se 
pode reconhecer. Nasce do próprio pensamento, unindo-os a vontade a ambos. Aí, pois, se 
deve reconhecer a imagem que procuramos.» 
1362 De Trinitate, XV, vi, 10: «(...) exercitata in inferioribus intellegentia (...).» Note-se que 
em grego o desvio pelas analogias psicológicas pode ser expresso por uma figura de estilo ou 
tropo (volta, ir por outro lado, como são as metáforas, as analogias, as comparações, o enigma), 
variações semânticas que deliciam a pena de Agostinho em De Trinitate, XV, ix, 15-16. José 
GranadoS, «Vides Trinitatem si caritatem vides», p. 44, refere duas tendências que se dese-
nham a partir do livro VIII: uma que percorre o caminho da imagem no interior do homem e 
outra relativa ao Espírito de comunhão. Ambas convergem para o quiasma do livro XV, mas 
a segunda é a instância crítica da primeira.
1363 Cf. Jean-Baptiste du roy, «L’expérience de l’amour et intelligence de la foi trinitaire 
selon saint Augustin», p. 438.
1364 Mas também em De Civitate Dei e In Epistulam Iohannis ad Parthos. Cf. Abundantes re-
ferências em Dany dideberG, «Amor», «Caritas», «Dilectio», in Cornelius Mayer (ed.), 
Agustinus-Lexikon, vol. I, cols. 294-300, cols. 730-743; vol. II, 1996-2002, II, cols. 435-453, 
respectivamente.
1365 O tema do amor proximi está bem presente em De Trinitate, mas não é nesta obra que Agos-
tinho mais o desenvolve, apesar de, em VIII, viii, 12, ser um dos mais belos textos sobre o 
amor: «Diligat frater et diliget eamdem dilectionem» / «Ame o irmão e amará o próprio amor». 
Agostinho prosseguiu, contudo, a sua «fenomenologia trinitária» voltando-se para a raiz do 
amor, para a estrutura relacional da interioridade (outras referências ao amor proximi, em De 
Trinitate: VIII, vii, 10; ix, 13, XV, xvii, 31-32; xxvi, 46).
1366 Cf. De Trinitate, XV, xvii, 28.
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Santo, retoma o esforço da investigação quanto ao modo como a relação pode 
convir a Deus, esforço suspenso na passagem do livro VII — «(...) non ut 
illud diceretur sed ne taceretur» — para ao livro VIII — «(...) vero vides trinitatem 
si caritatem vides». É, pois, na pneumatologia como ontologia de comunhão que 
se cumpre, derradeiramente, a intencionalidade agostiniana, quanto à teoria 
das relações, conforme a referida sugestão do livro IX: a vontade é em nós 
uma insinuação do Espírito Santo1367. Só nesse âmbito se resolvem, quanto 
possível, as aporias do pensar categorial, que dividiu, mas que, depois, foi 
incapaz de reunir ou de reatar os nexos ontológicos da dispersão operada. 
Ora, para Agostinho, o Espírito Santo não é o Espírito do Pai e, depois,  
o Espírito do Filho, mas o Espírito de ambos: «Spiritus Sanctus amborum»1368, 
«caridade de ambos procedente»1369. Não deixa, porém, de observar: embora 
insinue em nós o amor, não é apenas o Espírito Santo que é chamado amor, 
mas «Deus é amor». E, aprofundando a célebre teoria das apropriações1370, 
interroga-se: «Se alguma destas três pessoas se deve designar propriamente 
como amor, quem mais apto do que o Espírito Santo?»1371 Portanto, na Trin-

1367 De Trinitate, XI, v, 9: «Voluntas (...) ideo tamquam personam spiritus insinuare incipit in 
illa trinitate.» / «A vontade (...) começa a insinuar a pessoa do Espírito naquela Trindade.»
1368 De Trinitate, V, xi, 12: «donum amborum» / «dom de ambos»; VI, iv, 6: «inseparabilis et 
aeterna conexio» / «abraço eterno e inseparável»; VI, v, 7: «unitas sive sanctatis sive caritas 
amborum» / «unidade, caridade ou amor de ambos»; XIII, xi, 15; XV, xvii, 27: «(...) Spiritus 
sanctus secundum scripturas sanctas nec patris est solius nec filii solius sed amborum, et ideo 
communem qua inuicem se diligunt pater et filius nobis insinuat caritatem.» / «(...) Segundo as 
Escrituras, o Espírito Santo não é só do Pai ou só do Filho, mas de ambos, e insinua em nós 
a caridade comum pela qual, mutuamente, se amam o Pai e o Filho»; XV, xvii, 29: «spiritus 
amborum» / «Espírito de ambos». Sermo 71, 29: «Ad quem ergo in trinitate proprie pertineret 
huius communio societatis, nisi ad eum spiritum qui est patri filioque communis?» / «A quem 
pertencerá propriamente, na Trindade, a comunhão desta sociedade, senão àquele Espírito 
que é comum ao Pai e ao Filho?»
1369 De Trinitate, XV, vi, 10: «(...) atque inde procedentem caritatem utrique communem, scilicet 
spiritum sacntum?» In Johannis evangelium, 111, 1: O Espírito Santo «est substantia voluntatis 
amborum.» / «a substância da vontade de ambos.»
1370 Walter kaSPer, Le Dieu des chrétiens, p. 408: «Importa distinguir as propriedades das apro-
priações, as quais dizem respeito aos atributos ou actividades pertencentes às três pessoas em 
razão da sua essência comum, mas que podem ser apropriadas a uma pessoa particular, porque 
existe entre estas propriedades e tal pessoa um certo parentesco. Deste modo, o poder pode 
ser apropriado ao Pai, a sabedoria ao Filho e o amor ao Espírito. Tais apropriações têm por 
finalidade tornar visíveis as propriedades e as diferenças pessoais em Deus.»
1371 De Trinitate, XV, xvii, 29: «Sic ergo proprie aliquid horum trium caritas nuncupanda est, 
quid aptius quam ut hoc sit spiritus sanctus?» Se a pneumatologia agostiniana culmina numa 
ontologia trinitária relacional, não será que devemos criticar a afirmação de Paul riCoeur 
— que, com certeza, pensava em Agostinho —, em «Herméneutique de l’idée de Révélation»,  
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dade, o Espírito Santo é chamado amor por apropriação1372. Por apropriação 
(proprie), note-se bem, e não por exclusão, pois universaliter também o Pai e 
o Filho se dizem caritas. O perigo de uma aplicação unívoca das analogias 
psicológicas à Trindade seria atribuir a memória ao Pai, a inteligência ao Filho 
e a voluntas/amor ao Espírito Santo. Agostinho adverte que a analogia não é 
para ser tomada à letra e muito menos aplicada de forma insensata, segundo 
uma correspondência exclusiva1373, mas deve ser assumida ao jeito de uma 

p. 32: «Não temos, pelo menos no Ocidente, uma teologia apropriada que não psicologize 
o Espírito Santo.»? Ora, ainda que não as oponha, mas coordene, é para o âmbito de uma 
ontologia trinitária que Agostinho remete, e não de uma psicologia, por mais apropriadas que 
as analogias psicológicas tenham sido na progressão reflexiva. É a psicologia que se volve 
ontologia, e não o inverso. A teologia escolástica, é verdade, «entendeu de modo demasiado estreito 
as analogias agostinianas», não fazendo sequer jus «às reservas que o próprio autor expendera» (cf. 
Basil Studer, «La teologia trinitaria in Agostino d’Ippona...», p. 308). Por isso, quando alguém 
tenta aplicar a Agostinho uma afirmação como a de Walter kaSPer — Le Dieu des chrétiens, p. 431: 
«O defeito principal da tendência ocidental [frente à oriental] consiste no facto de interpretar 
a mediação da trindade na unidade como conhecimento e como vontade, como cumprimento, 
portanto, da essência divina (..), o que comporta o risco de uma falsa interpretação das pessoas 
como momentos ideais da realização de si do Espírito Absoluto» —,  tem-se a impressão de que 
se fixou, de que se parou o movimento com que Agostinho visa alcançar uma ontologia relacional, 
com acento em cada relação/pessoa em concreto. Cumpre continuar a revisão, neste aspecto, da 
afirmação de Karl Rahner que o seguidismo canonizou, i.e., que De Trinitate é «uma teologia psico-
lógica da Trindade». Mais certeira é a afirmação de Thierry delooz, Pour une ontologie de la relation. 
L’être et la relation, vol. I, p. 317: «É evidente que a orientação do pensamento de Agostinho é a 
de um crente que não quer psicologizar a Trindade por meio de uma atribuição e de uma divisão 
funcional das faculdades em Deus, mas antes contempla na fé todos os sinais possíveis que nos 
podem revelar a presença trinitária no mundo e sobretudo no homem.»
1372 De Trinitate, XV, xvii, 29: «(...) proprie spiritus sanctus caritas nuncupetur.» / «(...) o Espírito 
Santo é propriamente chamado amor.» xvii, 31: «(...) ita spiritus proprie nuncupatur uocabulo 
caritas. (...) Ipse est igitur Deus dilectio» / «(...) assim o Espírito é propriamente chamado amor. 
(..) Ele é, pois, o Deus-Amor»; xviii, 32: «Dilectio igitur quae ex deo est et deus est proprie spiritus 
sanctus est (...).» / «Portanto, o amor que vem de Deus e é Deus, propriamente, é o Espírito Santo 
(...).» xviii, 32: «Ipsa uero dilectio siue caritas – nam unius rei est nomen utrumque – (...).» / «A 
mesma dilecção ou caridade – dois nomes para a mesma coisa – (...).» xix, 37, passim: «(...) ipse 
spiritus est deus caritas.» /  «(...) o próprio Espírito é Deus amor.» Sublinhe-se aqui a equivalência 
feita por Agostinho entre «caritas» e «dilectio»; cf. F. Cavalera, «La doctrine de saint Augustin 
sur l’Esprit Saint à propos du De Trinitate», in Recherches de théologie ancienne et médiévale 2 (1930), pp. 
382 e ss; Hans urS von balthaSar, «Der Heilige Geist als Liebe», in Spiritus Creator. Skizzen zur 
Theologie III, Einsiedeln, 1967, pp. 106-122; Mauro Cozzoli, «Fondazione teologico-trinitaria dell’etica 
della carità», in Lateranum 57 (1991/1), pp. 171-197.
1373 De Trinitate, XV, xx, 39: «(...) sed potius in qualicumque ista similitudine magnam quoque 
dissimilitudinem cernat (...).» / «(...) mas em qualquer ténue semelhança veja mais a grande 
dissemelhança (...).» xxiii, 43: «Aliud est itaque trinitas res ipsa, aliud imago trinitatis in re 
alia (...).» / «Uma coisa é a Trindade em si mesma, outra coisa é a imagem da Trindade numa 
realidade diferente (...).»
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co-presença e co-implicação relacional dos três nos três, o que implica uma 
communio caritatis bem mais complexa: «É preciso dizer que as três Pessoas 
em conjunto, e cada uma delas em particular, têm estas três coisas [memo-
ria, intellegentia, voluntas] na sua natureza.»1374 Salvaguardado este aspecto 
e atendendo à apropriação peculiar do Espírito como Amor, pode-se dizer 
que ele «é, pois, Aquele em quem e por quem se reencontram as outras duas 
pessoas, desde toda a eternidade. Sem esta terceira pessoa, que é o Espírito, 
as outras duas não seriam constituídas na sua relação. Por outras palavras, 
longe de ser extrinsecamente ajuntado ao Pai e ao Filho, é como o Si-mesmo 
de Deus, na sua interioridade mais profunda, que o Espírito manifesta a sua 
realidade. Deus é Pai e Filho porque é Espírito, e é Espírito porque este é o 
Amor do Pai e do Filho.»1375. Não se deve, pois, recear que a relação introduza 
em Deus uma qualquer deitas vel substantia caritatis1376 separada das pessoas. 
Não há quaternitas1377 nenhuma, mas trinitas. Insistamos: o Espírito Santo é o 
amor eterno com que reciprocamente se amam o Pai e Filho1378. Daí a dupla e 

1374 De Trinitate, XV, xvii, 28: «Sed sic potius ut omnia tria et omnes et singuli habeant in sua 
quisque natura.» Este é um dos capítulos fundamentais para compreender o sentido exacto e 
relacional da teoria das apropriações.
1375 Thierry delooz, Pour une ontologie de la relation. L’être et la relation, vol. I, pp. 306-307. Yves 
ConGar, «L’actualité de la pneumatologie», in Credo in Spiritum Sanctum /  �
. Atti del Congresso Teologico Internazionale di Pneumatologia, Roma, 22-26 marzo 
1982, Roma, Libreria Editrice Vaticana, 1982, p. 25: «Se dos meus longos estudos sobre o Espí-
rito Santo devesse tirar apenas uma única conclusão, seria esta: a santidade da pneumatologia é a 
cristologia. Não há Verbo sem Sopro: ficaria na garganta e não falaria a ninguém. Não há Sopro 
sem Verbo: não teria conteúdo e não transmitiria nada a ninguém. Segundo S. Ireneu, o Verbo e 
o Sopro são as duas mãos com que Deus modela o homem e faz tudo o que faz.»
1376 Cf. De Trinitate, XV, xv, 27. Algum pensamento contemporâneo parece ter sido tentado 
pela reconversão da afirmação joânica «Deus é amor» em «O Amor é deus».
1377 Não é tanto em contexto pneumatológico, mas cristológico (união teândrica na única pes-
soa de Cristo) que, a este propósito, Agostinho exprime os seus receios. Mas alguma teologia 
trinitária posterior (Gilbert de la Porrée) e certas místicas especulativas (v.g., os místicos 
renanos) parece terem enveredado por aí.
1378 De Civitate Dei, XI, 10: «Alius est autem quam pater et filius, quia nec pater est nec filius; sed “alius” 
dixi, non “aliud”, quia et hoc pariter simplex pariterque incommutabile bonum est et coaeternum. 
Haec trinitas unus est deus. Nec ideo non simplex, quia trinitas.» / «[O Espírito Santo] é porém 
distinto do Pai e do Filho, porque nem é o Pai nem é o Filho; mas disse “alius” [outro distinto], e 
não “aliud” [outra coisa diferente], porque também ele é igualmente simples, igualmente imutável 
e eterno. E esta Trindade é um só Deus e não deixa de ser simples por ser Trindade.» De Anima et 
eius origine, 2, 9: «Alius est quidem uerbum dei filius, sed non est aliud; hoc est alia persona est, sed 
non diuersa natura.» / «O Verbo Filho de Deus é um outro, mas não é outra coisa; é outra pessoa, 
mas não é uma natureza diferente.» In Iohannis euangelium, 36, 9: «Alius est, recte dicis; aliud, non 
recte.» / «Dizes bem se dizes “outro”, mas dizes mal se dizes “outra coisa”.» Neste sentido, De Tri-
nitate, VI, iv, 6, Deus é «simplex multiplicitas uel multiplex simplicitas» / «multiplicidade simples 
ou simplicidade múltipla»; VI, vi, 8: «substantia simplex et multiplex».
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conversível afirmação de São João, que é o eixo em torno do qual se move o 
pensamento de Agostinho: «Deus spiritus est» / «Deus caritas est»1379, deduzindo 
da Escritura, de modo natural, a terceira afirmação: «Spiritus caritas est»1380. 
A caritas é o modo próprio como Deus-Trindade é uno, porque é vínculo 
unitivo na diferença de pessoas. «Só esta distinção trinitária do ser de Deus 
torna compreensível a frase “Deus é amor”.»1381

E este eterno amor-relação (ad invicem) é mais do que um ser ou uma 
substância: é uma Pessoa. O amor gera sempre pessoas (relações), não indiví-
duos. É, pois, esta perene restituição, pericorese ou «dança» em Deus que torna 
impossível e inconcebível que cada uma das pessoas se baste a si mesma.  
Esta exuberância da Vida que se experiencia a si própria num pathos ime-
morial, também se exprime abundantemente como doação ad extra. É por 
isso que o seu nome próprio é Dom1382, o dom «mais excelente de Deus»1383. 

1379 Jo 4, 24: «pneu/ma o` qeo,j»; 1 Jo 4, 8: «o` qeo.j avga,ph evsti,n». Luís F. ladaria ferrer, Il Dio 
vivo e vero. Il mistero della Trinità, Casale Monferrato, Piemme, 1999, pp. 23-24: «Deus é Amor. 
Toda a teologia trinitária pode ser considerada um comentário a esta frase.» Henri le Saux, 
Sagesse hindoue, mystique chrétienne. Du Védanta à la Trinité, p. 143: «Descobrindo ao homem 
o segredo de Deus, [Jesus] descobre-lhe o segredo último do seu ser para consigo mesmo, 
homem, o segredo da sua origem no mais profundo do amor infinito de Deus. No mais íntimo 
do brilho ofuscante do ser, revela-lhe, mais deslumbrante ainda, o brilho do Amor no qual o 
Ser, Aquele que é, é no interior de si mesmo tripla comunhão consigo próprio.»
1380 Basil Studer, «Impulsions patristiques pour un renouvellement de la théologie trinitaire», 
p. 5: «É em Agostinho que germina o grão antes semeado [por Orígenes e Ambrósio]. No 
último livro do seu De Trinitate, apresenta-nos uma pneumatologia totalmente bíblica e, por-
tanto, enraizada na história da Salvação. Desenvolve aí duas teses, baseando-se nos escritos 
joânicos: o Espírito Santo é o Amor em sentido próprio, e é Espírito do Pai e do Filho. Com 
isto afirma igualmente que o Espírito, enquanto caritas, une o Pai e o Filho.» Em De Trinitate, 
XV, xv, 27, Agostinho tem o cuidado de observar que «a Escritura não diz que o Espírito 
Santo é amor. Se o dissesse teria resolvido uma não pequena parte da questão.» Afirma, porém, 
que «Deus é amor» para que, na incerteza, investiguemos. Evidentemente, pode aduzir-se de 
novo a regra «de lectis non lecta conponere».
1381 Eberhard JünGel, Dios como misterio del mundo, p. 421.
1382 De Trinitate, XV, xviii, 32: «(...) nec spiritus proprie dicitur donum nisi propter dilectionem 
(...).» / «(...) o Espírito chama-se propriamente dom em virtude do amor (...).» «Quocirca 
rectissime spiritus sanctus, cum sit deus, uocatur etiam donum dei. Quod donum proprie 
quid nisi caritas intellegenda est, quae perducit ad deum (...)?» / «Por esta razão, o Espírito 
Santo, que é Deus, é também dom de Deus. E que dom é este, propriamente, senão o amor 
que conduz a Deus (...)?» Sobre esta questão — o Espírito Santo como Dom — cf. todo o 
capítulo xix, 33-37.
1383 De Trinitate, XV, xix, 37: «(...) nullum est maius donum dei quam spiritus sanctus (...).» 
/ «(...) nenhum dom de Deus é mais excelente que o Espírito Santo (...).» Agostinho insiste 
na doação para nós, assumindo por completo o Hino à Caridade, de Paulo, 1 Cor 13, 2 e ss, 
segundo o qual «si (...) caritatem autem non habuero nihil sum» / «se não tiver caridade, nada  
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O Espírito é a relação eterna do Pai e do Filho; esta relação é a expressão do 
seu amor, de tal modo que do Abraço Patético Imemorial procede eternamente 
uma terceira Pessoa1384. Não temos de procurar uma quaternitas qual relação 
das três Pessoas divinas. O Espírito é a Relação em Pessoa; o Espírito é vin-
culum caritatis1385, acontecimento de amor, enlace eterno, comunhão inefável 
do Pai e do Filho1386.

Não temos, portanto, de demandar uma relação que una as três Pessoas, caso 
em que uma relação substantivada arrastaria para uma quaternitas, mas deve-
mos entender que o próprio Espírito é a relação substancial do Pai e do Filho1387,  

sou» (cf. Sermo 138, 2). É totalmente legítimo, porém, entender o Espírito em si mesmo como Doação 
originária e eterna entre o Pai e o Filho: xix, 36: «Apud se autem deus est etsi nemini detur, quia 
deus erat patri et filio coaeternus antequam cuiquam daretur.» / «Em si é sempre Deus, mesmo que 
se não dê a ninguém, porque era coeterno com o Pai e o Filho antes de ser dado a alguém.»
1384 O modo dessa processão é entendido diferentemente da  da teologia grega, termo 
consagrado no Concílio de Constantinopla (381) para indicar o que Espírito procede do Pai. 
Agostinho, pondo em prática o princípio das apropriações, considera que o Espírito procede 
principalmente do Pai («de quo procedit principaliter»), mas procede também do Filho («et de filio 
spiritus sanctus procedere»; cf. De Trinitate, XV, xvii, 29). Esta posição alimentou, posteriormente, 
a querela do filioque, que o Concílio de Lião, em 1274, acabou por dogmatizar.
1385 In Iohannis euangelium 26, 13: «O sacramentum pietatis! O signum unitatis! O uinculum 
caritatis!» «Ó mistério de bondade! Ó sinal de unidade! Ó vínculo de caridade (cf. também 
14, 9). Esta exclamação refere-se simultaneamente ao pão eucarístico, ao vínculo alma-corpo e 
ao Espírito Santo.
1386 Apesar de em De Trinitate, V, xii, 13, lhe ter parecido que o Espírito não exprimia relação 
(porque não apresentava a correlação estrita como o par Pai-Filho), a categoria bíblica do 
«Dom» acaba por dirimir o problema lógico (cf. Luís F. ladaria ferrer, «Persona y Relación 
en el “De Trinitate” de S. Agustín», pp. 259-261). De Trinitate, XV, xix, 37: «Et si caritas qua 
pater diligit filium et patrem diligit filius ineffabiliter communionem demonstrat amborum, 
quid conuenientius quam ut ille proprie dicatur caritas qui spiritus est communis ambobus?» 
/ «E se o amor com que o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai manifesta a inefável comunhão 
de ambos, que há de mais conveniente que chamar propriamente Amor ao Espírito comum 
a ambos?» VI, x, 11: «Ille igitur ineffabilis quidam complexus patris et imaginis non est sine 
perfruitione, sine caritate, sine gaudio (...).» / «E este abraço inefável do Pai e da imagem não 
existe sem fruição, sem amor, sem gozo (...).» 
1387 Depois de tudo o que afirmou até aqui, não será esta a expressão que logicamente sintetizará 
a conclusão do longo capítulo xix, do livro XV de De Trinitate? «Caritas quippe patris quae 
in natura eius est ineffabiliter simplici nihil est aliud quam eius ipsa natura atque substantia 
ut saepe iam diximus et saepe iterare non piget.» / «O amor do Pai, que na sua natureza é 
inefavelmente simples, é a sua própria natureza ou substância, como muitas vezes dissemos 
e muitas outras não me cansarei de repetir». Já em De Fide et symbolo, 9, 19, afirmara que o 
amor é deidade de Deus («que os Gregos chamam »), sem com isso afirmar qualquer 
quaternidade, mas antes a comunhão da Trindade: «Hanc ergo deitatem, quam etiam dilectionem 
in se inuicem amborum caritatemque uolunt intellegi, spiritum sanctum appellatum dicunt 
(...).» / «Esta deidade, a ser compreendida como amor e caridade recíproca, dizem que é o 
Espírito Santo.» (cf. De Trinitate, XV, xxiii, 43)
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e na pericorese que realiza esse movimento de doação recíproca é Pessoa / 
Hipóstase, i.e., quiasma do ser e da relação em Deus. Se todas as pessoas em 
Deus exprimem, ao mesmo tempo, uma relação de amor, isso deve dizer-se 
por apropriação do Espírito Santo1388. «Juntamente com o Pai e o Filho, o 
Espírito Santo é uma terceira relação divina, a saber: a relação das relações 
do Pai e do Filho. Relação das relações, portanto, e nessa medida uma relação 
eternamente nova. (...) Só o Espírito de Deus, enquanto relação de relações, 
constitui o ser do amor como acontecimento.»1389

 Do mesmo modo, tal como a voluntas significava a faculdade essencial de 
ligação, o vínculo unitivo entre memoria e intellegentia, e assim a caritas, não o co-
nhecimento, era o que mais nos aproximava de Deus, assim também na Trindade 
há correspondência entre o Espírito e a caritas1390: «Se a vontade de Deus houver 
também de se dizer propriamente de alguma pessoa na Trindade, [então] refere- 
-se mais ao nome do Espírito Santo, como nome do amor. Pois que é o amor 
senão a vontade?»1391 Deste modo, o «dom do doador (donum donatoris) e o doa-
dor do dom (Donator doni) são expressões que utilizamos em sentido reciproca-
mente relativo. O Espírito Santo é, pois, de um modo inefável a comunhão do 
Pai e do Filho e leva este nome porque o mesmo pode convir ao Pai e ao Filho.  
Com efeito, o Espírito Santo diz em sentido próprio o que neles significa em 
comum, porque “o Pai é espírito e o Filho é espírito”, o Pai é santo e o Filho é 
santo. Portanto, no uso de um nome que é comum ao Pai e ao Filho e que, por isso,  
é apropriado para indicar o Espírito Santo como comunhão de ambos, refere-se 
o dom recíproco que é o Espírito Santo. Eis a Trindade única e único Deus, bom, 
grande, eterno, omnipotente: a sua unidade, a sua divindade, a sua grandeza,  
a sua bondade, a sua eternidade, a sua omnipotência é ele próprio.»1392

1388 Cf. De Trinitate, XV, xvii, 27 e ss.
1389 Eberhard JünGel, Dios como misterio del mundo, p. 476.
1390 De Trinitate, XV, xx, 38: «(...) voluntas autem domini manet in aeternum.» / «A vontade do 
Senhor permanece para sempre.» A constância da relação é a fidelidade de Deus. Em face dos 
Eunomianos, que faziam da vontade um acidente em Deus, Agostinho contrapõe a expressão 
que não só diz a essência imutável do querer eterno de Deus, mas que exprime melhor o sentido 
da sua fidelidade (sobre o carácter essencial da vontade, em Deus: De Trinitate, IV, Prooemium). 
Esta doutrina agostiniana da «consubstancialidade da vontade» em Deus encontra-se já for-
mulada em Confissões (v.g., no livro VII), não para afirmar a necessidade da sua acção, mas ao 
invés para lhe sublinhar a liberdade: cf. Henrique de Noronha Galvão, «Concepção ekonomica 
e theologica do Deus Trindade nas Confissões de Santo Agostinho», pp. 191 e ss.
1391 De Trinitate, XV, xx, 39: «Sed uoluntas dei si et proprie dicenda est aliqua in trinitate 
persona, magis hoc nomen spiritui sancto competit sicut caritas. Nam quid est aliud caritas 
quam uoluntas?» Cf. XV, xxi, 41, para a analogia entre o Espírito Santo em Deus e a vontade 
no homem. 
1392 De Trinitate, V, xii, 12: «Donum ergo donatoris et donator doni cum dicimus relatiue utrum-
que ad inuicem dicimus. Ergo spiritus sanctus ineffabilis quaedam patris filiique communio, et  
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O vinculum caritatis não tem nome próprio porque o seu nome coincide 
com a Trindade: é a pericorese (dança) do Pai e do Filho; é o amor mútuo e 
subsistente do Pai e do Filho1393. É assim que, talvez, pode ganhar alguma 
luz o problema — lógico, ontológico, filosófico, teológico — de qual a mo-
dalidade de unidade que permite em Deus uma única e mesma essência em 
três relações diferentes: é a caritas como eterna doação, movimento amoroso 
de sempre dar e receber, êxtase recíproco. «Na Trindade excelsa, uma pessoa 
apenas é como as três, e duas não são mais que uma só, pois em si são infinitas. 
Assim, cada uma delas está em cada uma das outras, e todas em cada uma,  
e cada uma em todas, e todas em todas — e em todas a unidade.»1394

O amor perdeu aqui qualquer sentido captativo ou possessivo, para se 
entender como puro dom, pura gratuidade. O sentido do ser cumpre-se na 
confissão trinitária como generosidade ontológica radical, onde liberdade e 
necessidade confluem1395. Deus é em si Vida oblativa. A exuberância que a 

ideo fortasse sic appellatur quia patri et filio potest eadem appellatio conuenire. Nam hoc ipse 
proprie dicitur quod illi communiter quia «et pater spiritus et filius spiritus», et pater sanctus 
et filius sanctus. Ut ergo ex nomine quod utrique conuenit utriusque communio significetur, 
uocatur donum amborum spiritus sanctus. Et haec trinitas unus deus, solus, bonus, magnus, 
aeternus, omnipotens; ipse sibi unitas, deitas, magnitudo, bonitas, aeternitas, omnipotentia.» 
Agostino trapÉ, «S. Agostino e la pneumatologia latina», in Credo in Spiritum Sanctum /  
, p. 233: «Agostinho esforça-se por demonstrar com a Escritura 
o que o Espírito Santo tem de próprio: ser Amor e Dom do Pai e do Filho. Porque os seus 
nomes são três: Espírito Santo, Amor e Dom. Ilustra-os longamente com a processão do amor 
no espírito humano — (...) mens, notitia, amor; memoria, intelligentia, voluntas —, e conclui que o 
Espírito não é gerado porque procede, não como verbo, mas como amor, o qual não é imagem 
do conhecimento, mas desejo e fruição.»
1393 Cf. De Trinitate, XV, vi, 10.
1394 De Trinitate, VI, x, 12: «In illa summa trinitate tantum est una quantum tres simul, nec plus 
aliquid sunt duae quam una. Et in se infinita sunt. Ita et singula sunt in singulis, et omnia in 
singulis, et singula in omnibus, et omnia in omnibus, et unum in omnia.» Vicenzo vitiello, 
«De tenebris...», p. 162, comenta: «Esta unidade, esta identidade que é própria do Espírito 
enquanto Trindade, da Trindade enquanto Espírito, não é a identidade de uma estrutura, de 
um substância, de um ser — é a identidade sem identidade de um reenvio. De um perene ser 
outro. Uno que é Uno no ser Trino, Trindade que é tal no ser Uno, vínculo que conjunta-
mente é desvínculo, se é apenas reenvio para outro. A Trindade não é o ser estático de uma 
co-presença, é Vida. E Vida que cria Vida, círculo que jamais se cristaliza em si.»
1395 Maurice blondel aprofundou como poucos esta intuição de Agostinho e da tradição 
cristã. Em Une énigme historique. Le “Vinculum substantiale” d’après Leibniz et l’ébauche d’un réalisme 
supérieur, Paris, Beauchesne, p. 106, afirma: «(...) para os seres espirituais o Vinculum não é uma 
mera transnaturalização, mas o abraço que os une (...). Por analogia, esse abraço é o Osculum 
do Espírito que consuma a própria Unidade da Trindade.» E nos Carnets Intimes I. (1883-
1894), p. 165, afirma igualmente: «(...) no próprio Deus encontra-se este vinculum substantiale, 
osculum Patris et Filii. Não se trata de uma relação analítica; é um vínculo sintético, mas ao  
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Vida assim patenteia é a essência da auto-revelação e da automanifestação 
do ser: «Deus distingue-se, ao amar-se a si mesmo»1396. A ontologia da relação 
tem o seu ápice numa pneumatologia de comunhão. A esta luz, o amor pode, 
com toda a legitimidade, denominar-se um transcendental do Ser1397. «Santo 
Agostinho faz uma verdadeira descoberta trinitária e pneumatológica quando 
exprime, pela primeira vez, uma ideia então totalmente estranha à teologia 
grega, a saber, a Trindade Santa considerada como Amor. Realça, além disso, 
a especial significação da Terceira hipóstase, exactamente como amor, como 
vínculo de amor, amor ou dilectio. (...) Esta beatitude do amor na Trindade, 
consolação do Paráclito, é o Espírito Santo. Em toda a literatura patrística,  
é apenas em Agostinho que encontramos este esquema de amor: o que ama, 
o amado e o próprio amor. [Ele] compreendeu a Terceira hipóstase como 
Amor hipostático, e é isto que constitui a importância perene da sua teologia 
trinitária.»1398 Digamos, contudo, a propósito da «descoberta», que, no final 
de De Trinitate, o problema já se não coloca em termos de conhecimento, 
mas em termos de experiência interior e de transformação em Deus1399, de 
in-habitação trinitária. Trata-se de experimentar, no Espírito, a vida divina. 
«Habita [no amor] e serás in-habitado; permanece no amor e ele permanecerá 
em ti.» Quem não ama está morto1400.

mesmo tempo necessário: a pessoa do Pai é inteira e não sujeita a dependências; possui a sua 
originalidade divina, a integridade da sua essência e do seu papel. O Espírito procede; mas 
a sua pessoa santa é completa (...) O Filho é gerado, mas a sua pessoa santa é completa, sem 
repetição, sem dedução e sem confusão: é o Espírito de novidade. Nos seres criados sempre 
se encontra representado este mistério da Trindade (...).»
1396 Eberhard JünGel, Dios como misterio del mundo, p. 419.
1397 Cf. Luigi Sartori, «Per una metafisica dell’amore», p. 30: «(...) o amor como sujeito que 
qualifica a raiz do ser, ou seja, o real na sua constituição primária, profunda e comum.» André 
ManaranChe, Le monothéisme chrétien, p. 199: «Cumpre fazer toda uma ontologia, fundada na 
Trindade, cujo ponto de partida seria esta afirmação: “No Princípio é o Dom-de-si, que é a única 
maneira de Ser-si.»
1398 Sergei Nikolaevich boulGakov, Le Paraclet, p. 49.74; cf. Basil Studer, «Spiritualitè gio-
vannea in Agostino», in Mysterium Caritatis, p. 197, reconhece que não é fácil responder à 
pergunta «Por que razão Agostinho identificou o Espírito Santo com a caridade divina?» Mas 
ainda que, como se sugere, haja influências anteriores, nomeadamente de Mário Victorino, o 
qual se referira ao Espírito Santo como copula, communio e unitas do Pai e do Filho (Hymnus I, 
3.6; III, 242-246), nada disso retira originalidade à afirmação agostiniana.
1399 Cf. Charles André bernard, «Mystère trinitaire et transformation en Dieu», pp. 453 e ss 
(ainda que o autor aqui se refira a São Tomás e ao tomismo, e não a Santo Agostinho, muitas 
das considerações podem aplicar-se-lhe).
1400 In Epistulam Iohannis ad Parthos, 7, 10, «Habita [in caritate] et inhabitaberis; mane, et ma-
nebitur in te.» De Trinitate, VIII, viii, 12: «Et qui nisi deo plenus est qui plenus est dilectione?» 
/ «Quem está cheio de amor, de quem está cheio senão de Deus?» 1 Jo 3, 15: «Qui non diligit 
manet in morte» / «Quem não ama permanece na morte.»
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E se há um lugar último onde o desejo de conhecer e de ver tem de ceder o 
passo àquela experiência é justamente na explicação de como é que o Espírito 
Santo, procedente do Pai, se não deve chamar Filho. De facto, é muito difícil 
distinguir, na Trindade, entre geração e processão1401. Assim, no terminus de 
De Trinitate, o autor lembra a promessa de aclarar este mistério, feita no livro 
II. Mas confessa que todas as vezes que tentou, sempre a ideia foi traída pela 
palavra1402. Por isso, «ó meu Deus: livra-me da multidão de palavras de que 
padeço interiormente, na minha alma»1403. É precisamente este ponto-de-fuga 
da Trindade divina frente à linguagem que, como noutras ocasiões, a confina 
ao espaço de proximidade possível: o acto de louvor. Longe de uma reflexão 
seca ou de um qualquer intelectualismo magistral, a interrogação dá lugar ao 
acto de fala orante. A prece e a confissão de louvor, como fecho-da-abóbada, 
realizam o que dizem in uno ictu.

A pneumatologia da comunhão de Agostinho expressa, finalmente, a sua 
intuição de que a pessoa do Espírito Santo diz, em Deus, o mistério radical 
da Liberdade de Deus e da diferenciação do Ser. Este permanece in fieri, mas 
nem por isso imperfeito — pelo contrário: mais perfeito porque inesgotável 
e pleno de possibilidades. O Amor livremente associa a Si todos os seres1404; 
ele é o princípio ontológico do realidade. Deste modo, a prece final com que 

1401 De Trinitate, XV, xxvii, 48: «(...) in illa coaeterna et aequali et incorporali et ineffabiliter 
immutabili atque inseparabili trinitate difficillimum est generationem a processione distinguere 
(...).» / «(...) naquela coeterna, igual, incorporal inefavelmente imutável e inseparável Trindade 
é muito difícil distinguir a geração da processão (...).»
1402 De Trinitate, XV, xxv, 45: «(...) quotiescumque in ea creatura quae nos sumus aliquid illi rei 
simile ostendere uolui, qualemcumque intellectum meum sufficiens elocutio mea secuta non fuerit 
(...).» / «(...) todas as vezes que quis descobrir, na criatura que somos, alguma semelhança com este 
mistério, a pobre inteligência que disso podia ter foi traída pela minha expressão (...).» De Trinitate, 
XV, xxvii, 50, passim: «(...) O tu, anima mea (...): attolle oculos in ipsam lucem et eos in ea fige si 
potes. (...) Sed (...) non potes ibi aciem figere. Scio, non potes. Verum dico, mihi dico, quid non 
possim scio. (...) non hoc est cogitatione conspicere quod appetere uel etiam perfrui uoluntate, 
cernit discernitque qui potest. Potuisti et tu quamuis non potueris neque possis explicare sufficienti 
eloquio quod inter nubila similitudinum corporalium quae cogitationibus humanis occursare non 
desinunt uix uidisti.» / «Ó minha alma: levanta os teus olhos para a própria luz e, se és capaz, fixa 
nela o teu olhar. Mas não: não és capaz de manter aí o olhar do espírito. Sei que não podes. Digo 
a verdade. Digo-o para mim mesmo, sei que não posso. Sei, porém, que não é o mesmo a visão 
do pensamento e o desejo e gozo da vontade. Isto vê-o e disntingue-o quem pode. Pudeste-o tu, 
ó minha alma, apesar de não teres sido, nem sejas, capaz de explicar com palavras tudo quanto 
vislumbraste através das sombras das analogias corpóreas»
1403 De Trinitate, XV, xxviii, 51: «Libera me, deus meus, a multiloquio quod patior intus in 
anima mea (...).»
1404 É neste sentido que Eberhard JünGel, Dios como misterio del mundo, p. 482, afirma que 
«Como Espírito Santo, Deus é o mistério do mundo.» E nas pp. 498.502: «No acontecimento 
do amor, Deus e o homem compartilham o mesmo mistério.»
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Agostinho fecha De Trinitate, pedindo para ser introduzido na Vida, coloca-nos 
sob a tal reserva escatológica quanto ao sentido de abertura às possibilidades 
de transcendência inscritas na diacronia, na qual se dá sempre eclosão de 
mais ser, numa impensada «história escatológica» da Trindade1405. «Um amor 
sem possibilidades não é amor. O amor está [sempre] cheio de possibilida-
des criadoras. (...) O amor não se esgota.»1406 O amor tem sempre futuro, 
acrescenta sempre ser ao ser, «chamando também o não-ser para que seja.»1407  
O Deus-Trindade é a figuração extrema de um divino em Relação, aberto a 
todos os possíveis do Amor sem condições1408.

1405 Eberhard JünGel, Dios como misterio del mundo, p. 493: «Espírito de amor é aquele que, 
sendo a união da origem e do fim, faz com que Deus prossiga. Como amor, o ser de Deus é/ 
/está no porvir. Como Espírito de amor, Deus garante para si mesmo um futuro eterno, no 
qual Deus é para si mesmo eternamente origem e fim. Por isso, esse terceiro modo de ser de 
Deus é compreendido desde a Antiguidade como “vinculum caritatis”. O “laço” do amor não 
aprisiona, mas move eternamente os vinculados “para algo de novo”. Deste modo, o Espírito 
Santo, enquanto vinculum caritatis, é ao mesmo tempo vehiculum aeternitatis. Como Espírito de 
Amor, Deus existe de eternidade em eternidade. Como Espírito, Deus não somente é “o que 
estava e o que está aí”, mas também justamente “aquele que vem”.»
1406 Eberhard JünGel, Dios como misterio del mundo, p. 433.496
1407 Rm 4, 17: «(...) kai. kalou/ntoj ta. mh. o;nta w`j o;nta» / «(...) et vocat quae non sunt tamquam 
ea quae sunt.»
1408 Eberhard JünGel, Dios como misterio del mundo, p. 476: «O conceito de Deus trinitário como 
amor implica, pois, a novidade eterna segundo a qual Deus eterno é o seu próprio futuro. 
Deus e o amor nunca são velhos. O ser é e permanece em porvir.»





Conclusão

(...) “in meditatione mea exardescit ignis” 
ut quaeram faciem tuam semper.

(De Trinitate, xv, vii, 13)

«Para nós, deus () é a medida () de todas as coisas.»1409 É conhecida 
e célebre esta afirmação de Platão sobre deus, à luz da qual nos preparamos 
para pôr um ponto final na investigação.

 Sabe-se que a tese platónica tinha como alvo a afirmação de Protágoras, 
segundo a qual «o homem é a medida de todas as coisas»1410. Polémica anti-sofis-
ta à parte, uma pergunta, porém, se levanta: a que divina medida se refere 
Platão? Ou, por outras palavras, qual é a medida da medida? O ensinamento 
acroamático, cautelosamente referido na Carta II, dá um indicativo de so-
lução referindo-se à natureza ternária da medida de todas as coisas. Reza a 
lição platónica que a alma humana deseja conhecer «a natureza do Primeiro 
()», «rei de todas as coisas ()», 
seguidamente, «o Segundo e as coisas segundas ()» 
e, por fim, «o Terceiro e as coisas terceiras ().»1411 E, acres-
centa, o desejo de conhecer os «Três» é de tal modo intenso que deixa a alma 
em dores de parto. Conhecer a medida da medida: eis como Platão exprime a questão 
decisiva da filosofia e, por conseguinte, a da existência humana em trânsito para 
o divino. E se lembrarmos ainda várias passagens do opus onde o fundador da 
Academia afirma que só ternariamente pode haver conhecimento — v.g., a ne-
cessidade de um «terceiro género ()» na relação entre a visão e o 
visível, entre a inteligência e o inteligível1412 —, ou que só esse «terceiro género» 
permite solucionar as aporias em torno da composição do mesmo e do outro, 
no Sofista, ou se evocarmos ainda os lugares em que o seu pensamento é 
um grandioso hino à comunhão /  da «tríade suprema», Justiça, 
Verdade e Beleza —  que é a própria ideia de Bem, enquanto 
Bem das Ideias —, teremos um significativo ramalhete de referências que 
nos ajudam a compreender as razões que levaram alguns autores cristãos 

1409 Leis, 716 c: «»
1410 Cf. Crátilo, 386 a; Teeteto, 152 a: «“”.»
1411 Carta II, 312 d-e; cf. Leis, 886 c, sobre a «natureza primeira do Céu ()».
1412 Cf. República, 507 d – 509 d.
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a chamar-lhe anima naturaliter christiana e a ver «sementes trinitárias» dis-
seminadas no seu pensamento.

Porém, longe do apólogo cristão, o reconhecimento das tríades pla-
tónicas poderia ser considerado hoje um programa de investigação no 
sentido de verificar a presença de «sementes trinitárias» não apenas na 
filosofia grega e nos textos bíblicos veterotestamentários, como fizeram 
Mário Vitorino, Agostinho e outros antes deles, mas também noutras 
manifestações religiosas, filosóficas e sapienciais da humanidade. Na 
verdade, muitas investigações foram realizadas nesse sentido no âmbito 
da Filosofia, da Teologia, da História Comparada das Religiões e até da 
espiritual partilha ecuménica1413.

Mas se começamos por evocar a divina «medida de todas as coisas» e o «Pri-
meiro, o Segundo e o Terceiro», qual Acorde Perfeito do ensinamento esotérico de 
Platão, não é porque queiramos concluir agora, extemporaneamente, com 
um rastreio dos vestigia Trinitatis na filosofia platónica e neoplatónica ou 
em religiões extra-bíblicas, mas antes porque, se mais não fora — mas este 
«mais», no que concerne à experiência cristã, constituiu uma novidade e um 
excesso insuspeitáveis —, a referência essencial da obra de Platão bastaria 
para tornar a questão de Deus e a sua natureza triádica em temas perenes 
do pensamento.

E mais: não só do pensamento, mas também da Acção. É que se a divina 
Tríade surge como chave-de-abóbada de uma filosofia que pôs a Relação no coração 
do Ser, importa reconhecer na referência platónica o ensinamento mystérico, i.e., 
o saber essencial que passa da boca ao ouvido para ser rememorado, mantido 
junto ao coração e posto em prática. Em suma: Platão pôs o pensamento e a 
vida sob o ritmo ternário da divina diferenciação e, por isso, na sua matriz 
mais profunda, mesmo quando se afirma a-teia, a razão ocidental pode ser 
considerada teológica — ou quiçá teiológica. E ainda que a Tríade do pensar não 

1413 Neste sentido, referimos no corpo do trabalho algumas investigações do séc. XIX e, depois, 
do séc. XX, de autores diversos como Georges Dumézil, René Guénon, Mircea Eliade ou 
Raimon Panikkar. E para além dos estudos históricos, refiram-se as experiências de encon-
tro e de partilha de espiritualidades trinitárias promovidas pelo Abade Monchanin, por Henri 
Le Saux ou por Giuseppe Lanza del Vasto. E na realidade, quando lemos em plutarCo, De 
Iside et Osiris, XXXVI, 365 b, que «Zeus é o nome da triplicidade» ou, num meridiano diferente, 
ouvimos a sapiência de lao-tSeu afirmar, no § 42 do Tao Te King, que «O Tao deu origem ao Um. O 
Um deu origem ao Dois; os Dois deram origem ao Três. Os Três deram origem aos dez mil seres» — e outros 
exemplos poderiam ser aduzidos: ameríndios, egípcios, nórdicos, etc. —, temos de admitir que, 
longe de quaisquer comparações exteriores e culturalistas, um especial fascínio pelo «Três» habita 
o pensamento humano — como também o nosso Padre António Vieira admitia, invocando a imago 
Trinitatis em defesa dos índios brasileiros.



Conclusão • 471

coincida com a Trindade, este é um ponto essencial que, em função do percurso 
realizado e da tese defendida, queremos assinalar nesta conclusão.

* * *

Os fenómenos religiosos são, por natureza, centros nevrálgicos criadores 
de cultura, ainda que nesta não se esgotem. Tal é outra conclusão que que-
remos ressaltar do conjunto do nosso trabalho. Poderá dizer-se que é um 
truísmo. É verdade. Mas neste tempo assaz estranho, em que se quis excluir o 
religioso do universo de estudo da  e, mais próximo de nós, em que 
o património espiritual do chamado «mundo ocidental» vem sendo sujeito a 
sucessivas «lavagens de memória» — fazendo jus ao seu destino «ocidental» 
/ «ocasional»?1414 —, importa reiterar a afirmação: as religiões são manifes-
tações genesíacas de cultura. E nem o cortejo de exemplos que poderiam ser 
invocados para refutar a afirmação nem as expressões radicais, pretensamente 
religiosas, que nos surpreendem pela extrema violência, parecendo ameaçar 
o humano e a própria cultura como tal, nos fazem hesitar. Corruptio optimi 
pessima: as religiões situam-se ao nível do «que é sagrado», do que é «absoluto» 
e da «legitimação última», de modo que a ambiguidade profunda subjacente 
na relação do homem com o «sagrado» pode concretizar-se em expressões 
paradoxais1415. De um ponto de vista descritivo e fenomenológico (no sentido 
de Rudolf Otto1416), pode dizer-se que a religião exprime uma relação muito 
profunda entre a natureza humana e algo totaliter alter — o numinoso — e, 
nesse plano, como todas as forças da natureza, apresenta-se ambivalente 
por essência: mysterium tremendum et fascinans. Por isso mesmo, se a religião 
deve ser considerada um fenómeno de cultura ou mesmo um coeficiente de 
humanização, segundo a expressão de Mircea Eliade, cumpre não a reduzir a 
expressões configuradoras ou derivadas de uma dada cultura já que, simul-
taneamente, introduz no tempo uma visão transcendente da história que não 
se deixa reduzir à cultura — e por isso é uma das dimensões humanas mais 
atreitas a apropriações e projecções espúrias.

Antes de se centrar na questão do Deus-Trindade — uma das figurações 
de Deus matriciais do Ocidente — o nosso trabalho começou por verificar a 

1414 Cf. o ensaio de Gianni vattiMo, intitulado Para uma ontologia do declinar, integrado no volume 
Al di la del soggeto. Nietzsche, Heidegger e la hermeneutica, Milão, Feltrinelli, 1981.
1415 Cf. R. Scott appbley, The ambivalence of the sacred, Nova Iorque / Oxford (et alii), Rowman 
& Littlefield Publishers, Inc., 2000.
1416 Das Heillige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationale 
(1917), München, C.H.Beck, 2004.
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presença no homem de uma tendência arreigada e inextirpável para represen-
tar o invisível, o além, os deuses — mesmo que, no seu extremo paradoxal, 
a única figura admissível do divino possa ser o místico Nada1417. Verificámos 
que as imagens dos deuses ou de Deus são realidades melindrosas em todas 
as religiões e culturas, como é patente em muitos textos sagrados da huma-
nidade1418. Uma das primeiras reacções, atestadas em diferentes contextos, 
foi a proibição pura e simples de toda a representação sensível do divino. 
Mas nem sempre foi assim, pois encontram-se religiões onde tal figuração 
é tolerada, permitida ou até incentivada. Todas as modalidades de figuração, 
contudo, parecem convergir na necessidade de interpretar as imagens, ou a sua 
negação, segundo simbolismos complexos que, no caso do judaísmo tardio e 
do cristianismo, se estabilizaram na doutrina medieval dos quatro sentidos da 
Escritura (literal, simbólico, tropológico, espiritual1419) para, deste modo, cortar 
o passo às tentações antropomorfizantes. As interpretações, porém, acabam por 
enfermar dos vícios que pretensamente querem corrigir, pelo menos parcialmente. 
Sempre se pode perguntar se o mesmo carácter projectivo ou interesseiro não 
salta ao caminho das hermenêuticas (positivas ou negativas1420), metamorfoseado 

1417 A referência mais evidente é o Mestre Eckhart, mas a sua orientação negativa e mística 
bebe em fontes platónicas e cristãs — designadamente o célebre «VAgnw,stw| qew/|» de At 17, 
23 —, no neoplatonismo (Plotino, Porfírio, Proclo), encontrando uma síntese na obra do 
Pseudo-Dionísio o Areopagita. Agostinho não desconheceu tal via: De Ordine, II, 16, 44: 
«(…) non dico de summo illo Deo, quid scitur melius nesciendo (...).»; De Doctrina christiana, 
1, 6: «Tamen deus, cum de illo nihil digne dici possit, admisit (...).» Cf. Victor loSSky, «Les 
élements de “Théologie négative” dans la pensée de saint Augustin», in Augustinus Magister, 
I Congrès International Augustinien, Paris, 21-24 septembre 1954, I vol., Études Augustiniennes, 
Paris, s.d., pp. 575-581; Vicenzo vitiello, «De tenebris...», pp. 168 e ss, onde o Nada surge 
como paradoxal Ícone da Trindade. 
1418 Por exemplo, o Poema babilónico da Criação, Enuma Elish, a Epopeia de Gilgamesh, a Bíblia 
(Génesis, Êxodo, Deuteronómio, os Profetas, ...), o Hino a Aton de Amenófis IV, o Mahabarata, a 
Teogonia de Hesíodo, o Livro dos Mortos do Antigo Egipto, o Popol Vuh ou Livro da Comunidade 
dos Maia Quiché, O Livro do Tesouro de Manés, O AlCorão, e outros se poderiam aduzir.
1419 Cf. Henri de lubaC, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’écriture, Paris, Cerf, 1993.
1420 Desde Moisés, de Xenófanes de Cólofon, de Platão, da reinterpretação estóica de Homero 
e de Hesíodo, de Fílon de Alexandria e da doutrina dos quatro sentidos da Escrituras, de 
Maomé, da crise entre os iconoclastas e os iconódulos, no séc. VIII, no Oriente, até ao ateísmo 
moderno — Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud — o estatuto das imagens de Deus e do Sagrado, 
o seu controlo, a sua denúncia ou a sua transformação sempre foram questões problemáticas. 
Talvez por serem a primeira forma de interpretação da realidade — interpretação poiética —, 
elas configuram uma imediatez que tende a escapar à interpretação logóicaDaí as tentativas 
de imediatamente as domesticar, de as amarrar a interpretações de segunda ordem: mitoló-
gicas/etiológicas, teológicas, filosóficas, simbólicas, soteriológicas, éticas, políticas, jurídicas, 
e assim por diante.
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em ídolos mentais mais subtis e requintados que os manipanços e, por conse-
guinte, mais difícil de extirpar (se é que o pode ou deve ser). Evidentemente, 
por si só a atenção a esta possibilidade daria azo a estudos variados, muitos 
aliás já realizados nos últimos dois séculos1421. Daí que tenhamos referido, 
apenas de passagem, a apropriação política das imagens de Deus no âmbito 
da chamada «teologia política». De facto, historicamente, as diversas interpre-
tações do cristianismo — modalistas, arianas, trinitárias, para nos referirmos 
apenas às que abordámos — determinaram divergentes visões e legitimações 
do poder, como se evidenciou.

Num plano prévio, contudo, uma hermenêutica assaz devedora dos mitos 
da queda (não só ao nível das representações do divino, mas das figurações em 
geral), tendeu a interpretar as imagens segundo um princípio de degradação 
mimética: nasceu assim a necessidade de uma ontologia da repetição no suposto 
da perda ontológica entre o original e a representação. Na mimese de um 
modelo original, crê-se, perder-se-ia irremediavelmente algo da virtus essencial 
e originária. Deste modo, as imagens e os símbolos só agravam a «ruptura 
ontológica» de que são expressão e que não são capazes de colmatar. Nesta 
ordem de ideias, a proliferação de imagens («repetições», no sentido de Gil-
bert Durand e de Mircea Eliade) opera um paradoxal efeito de redundância: 
em vez de mediadores volvem-se arremedos, apenas remedeiam. Sabemos que 
um correlato filosófico deste tipo de hermenêutica foi a releitura de Platão 
pelo platonismo médio e tardio, cavando um abismo entre o mundo inteligível 
(/ ) e o mundo sensível (/ ), abismo 
ausente na filosofia platónica.

Recentemente, porém, e de modo explícito, reconheceram-se outras pos-
sibilidades de interpretação desta relação, já mesmo no pensamento antigo. 
No seguimento da posição de Hans-Georg Gadamer1422, consideraram alguns 

1421 Cf. Manuel Barbosa da Costa freitaS, Artur Morão, José roSa, «Religião», in Verbo. Enci-
clopédia Luso-Brasileira de Cultura – Edição Séc. XXI, vol. 25, Lisboa, Verbo, 2003, cols. 10-53.
1422 Hans-Georg GadaMer, Hermeneutik 1. Wahrheit und Methode, «Die Seinsvalenz des Bildes», 
p. 145: «Im Wesen der Emanation liegt, daß das Emanierte ein Überfluß ist. Das, von de mes 
ausfließt, wird nicht weniger. Die Entwicklung dieses Gedankens durch die neuplatonische 
Philosophie, die damit den Bereich der griechischen Substansontologie sprengt, begründet 
den positiven Seinsrang des Bildes. Denn wenn das ursprüngglich Eine durch den Ausfluß des 
Vielen aus ihm nicht weniger wird, so heißt das ja, daß das Sein mehr wird.» / «É da essência 
da emanação que o emanado seja um excesso. Aquilo de que excede não se torna menos por 
causa disso. O desenvolvimento desta ideia na filosofia neoplatónica, que salta assim a barreira 
da ontologia grega da substância, fundamenta o lugar ôntico positivo da imagem. Pois se o 
que é originariamente uno não diminui porque dele exceda o muito, tal significa que o ser se 
acrescenta.» [Verdad y metodo I, p. 189].
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a possibilidade de uma ontologia da imagem capaz de substituir o princípio da 
degradação pelo princípio do incremento de ser (einen Zuwachs an Sein). Ora, e é 
isto apenas que nos interessa salientar como conclusão, tal orientação seria 
devedora não só de uma reinterpretação do esquema da emanação (o emanado 
exprime a exuberância da Origem sem a degradar), mas, sobretudo, de uma 
interpretação ontológica da doutrina trinitária. Deste modo, afirma-se que, 
no movimento pericorético em que as «figuras divinas» emergem umas das 
outras, não só nada se perde na generatio spiritualis — precisamente quando 
o Filho é dito Imago Patris — como pelo contrário há novidade, no sentido em 
que na Trindade o Amor é sempre novo. Tal impõe uma revisão decisiva na 
imagem do Deus-Trindade: não uma esfera de eterna auto-coincidência, que 
seria apenas a mimese cristã do Motor Imóvel, mas um divino em Aberto, em 
contínuo estado de eclosão. A «Trindade» da confissão cristã surge assim 
como uma figura paradoxal, exigindo a catarse do pensar identitário, não 
permitindo jamais a fixação, de modo exclusivo, em qualquer das figuras, 
obrigando sempre o pensamento a manter-se em relação e a «dançar em volta». 
Ademais, o círculo da pericorese ad intra pode alargar-se ad extra: não só a 
Criação é uma «novidade» — creatio continua — que não degrada o Criador 
(ainda que se afirme que a Criação representa uma auto-limitação querida 
por Deus), como a Encarnação do Verbo exprime a assunção da diferença 
humana, sem nela se degradar: o «Verbo fez-se carne» / «kai. o` lo,goj sa.rx 
evge,neto» (Jo 1, 14), e tal carne é ícone do Deus invisível / ««eivkw.n tou/ qeou/ tou/ 
avora,tou» — conforme a relação fenomenológica confessada por Paulo na 
Carta aos Colossenses (1, 15). A experiência da presença e da ausência de Deus, 
em Cristo, é uma dimensão constitutiva da experiência cristã, prestando-se a 
múltiplas leituras, sublinhando umas mais a ausência na presença, outras mais 
a presença na ausência. E um pequeno deslize no princípio pode tornar-se um 
abismo no fim, como os debates trinitários do séc. IV evidenciaram.

E deste modo, no âmbito desta promissora ontologia da imagem, poder-se-á 
concluir, com faz Stanislas Breton, que «o essencial é não condenar as imagens; 
mas, pelo contrário, multiplicá-las ao infinito para que nenhuma nos seduza com o seu 
fascínio.»1423 Paradoxalmente, na profusão de imagens entrecruzam-se (e cru-
cificam-se) o desejo de figuração e o tirocínio da iconoclastia, inviabilizando 
a idolatria, i.e., a fixação crispada no mesmo. De certo modo, esta é também 
uma conclusão quanto à coordenação que estabelecemos entre a dimensão 
simbólica, a ontofania que nela se dá e a remissão para a transcendência que 
a simbólica tão-só aponta, mas jamais realiza. A exuberância do universo 

1423 Stanislas breton, «“Dieu est Dieu”. Essai sur la violence des propositions tautologiques», 
p. 139.
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simbólico e as redundâncias que intimamente o perpassam exprimem, pelo 
lado epifânico, a riqueza imarcescível da Origem, se bem que pelo lado ini-
ciático possam constituir uma possibilidade de oclusão daquilo que revelam 
noutra ordem, possibilidade que é preciso corrigir continuamente. Oportuna 
para o nosso escopo, ainda que sem referência trinitária, pode ser interpre-
tada neste sentido a afirmação de Martin Buber, a despeito do rigorismo da 
tradição veterotestamentária: todas as imagens de Deus ganham sentido no 
âmbito de uma experiência pessoal de encontro com o «Tu» divino1424. Por isso tal 
experiência de Deus é, para este autor, o operador universal de relação: «Aquele 
que entrou na relação absoluta não tem consciência de nada isolado, nem coisas, nem 
seres, nem céu, nem terra, porque tudo está implicado nesta relação.»1425

* * *

Significativamente, um dos percursos determinantes da nossa Primeira 
Parte, em torno das releituras de Husserl por parte de Stanislas Breton, Jean- 
-Luc Marion, Jean-Louis Chrétien e de Michel Henry, permite concluir que 
a metodologia fenomenológica, suspendendo  os juízos de existência () 
acerca dos fenómenos e demandando o «aparecer» do fenómeno enquanto 

1424 Cf. Martin buber, Gottesfinsternis..., p. 30 (cf. pp. 94 e ss): «Heute, da uns unsere Schick-
salsfrage, die Frage nach der wesenhaften Differenz zwischen aller Subjektivität und den ihr 
Uebermächtigen, bevorsteht, zeigt jenes Nebeneinander von Singular und Plural, daß hier 
angessagt werden soll, es könnte nach der bildlosen Zeit der Zug der Bilder — Gottesbilder, 
Götterbilder, Gottes- und Götterbilder — von neuem eisetzen, ohne daß der Mensch seine 
wirlichen Begegnungen mit dem Göttlichen wieder als solche erführe und annähme. Aber ohne 
die Wahrheit der Begenung sind alle Bilder Spiegel und Trug.» / «Hoje, quando a interrogação sobre 
o nosso destino se torna mais premente, a questão de reconhecer a diferença essencial entre a 
subjectividade e esta associação que a ultrapassa, do singular e do plural, anuncia, depois de 
uma épcoa que virou as costas a toda a representação, o retorno à produção de imagens — 
imagens de Deus ou dos deuses, imagens que unem em si Deus e deuses. Um tal renovamento 
poderia acontecer sem que o homem compreendesse e aceitasse a verdadeira natureza dos 
seus encontros com o Divino. Mas, fora da verdade de um encontro, as imagens são apenas um jogo e 
uma fonte de ilusões.» (itálico nosso) [L’éclipse de Dieu, p. 26; cf. pp. 80 e ss].
1425 Martin buber, Ich und Du, Heidelberg, Verlag Lambert Schneider, 1979, pp. 94-95: «In 
der Beziehung zu Gott sind unbedingte Auschleißlichkeit und unbedingte Einschließlichkeit 
eins. Wenn in die absolute Beziehung tritt, den geht nichts Einzelnes mehr an, nicht Dinge und nicht 
Wesen, nicht Erde und nicht Himmel; aber alles ist in der Beziehung eingeschlossen. Denn nicht von 
allem absehen heißt in die reine Beziehung treten, sondern alles im Du sehen.» (itálico nosso) 
[Je et Tu, (trad. de Geneviève Bianquis; avec une préf. de Gaston Bachelard), Paris, Fernand 
Aubier, Éditions Montaigne, 1938, p. 118]. E, comentando a passagem, afirma Robert MiSrahi, 
Martin Buber, philosophe de la relation, Paris, Éditions Seghers, 1968, p. 37: «O movimento para 
o outro é a essência original da consciência».
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tal, pode ser analogada, mutatis mutandis, ao preceito «não farás imagens» e a 
remissão para uma outra ordem de fenomenalização originária.

 A analogia justifica-se na medida em que o vocabulário original da Fe-
nomenologia mantém, em registo filosófico, o ideal de evidência imediata que, 
por detrás de todas as figurações, se encontra nas teofanias, especialmente 
nas bíblicas. Esta sugestiva confluência delineou para nós um caminho de 
busca da correlação escondida entre o fenómeno e a fenomenalidade do 
fenómeno — se quisermos, entre manifestação e ocultação, entre a imagem 
e o que na imagem jamais se deixa figurar. Com efeito, o projecto fenome-
nológico perseguia uma terceira instância mediadora entre o fenómeno e o 
seu aparecer (a fenomenalidade). Esta possibilidade mais alta que a efectividade, 
qual futurível caminho da Fenomenologia, gerou múltiplas trajectórias de 
«dissidência criadora», como se viu. Aliás, quando o próprio Husserl, em Die 
Krisis..., afirmava que a Fenomenologia como ciência de rigor foi um ideal 
que se desfez, e ao começar a ponderar possibilidades para a sua prossecução 
no âmbito de uma teleologia do espírito, da história e da cultura, abrindo-se 
à possibilidade de entidades superiores de consciência, entre elas «Deus», pode-
ria ser considerado — e por alguns foi — como um dissidente da disciplina 
fenomenológica inicial (a ).

Já antes, porém, das releituras daqueles pensadores franceses, também 
a filosofia heideggeriana começara por abandonar a consciência e voltar-se 
para a dimensão destinal e historial do ser-no-mundo para encontrar aí, na 
existência do Dasein, o fundamento que escapara à consciência fenomenológica. 
Mais tarde, no âmbito dos dois opúsculos que compõem Identidade e Diferença, 
Heidegger procurou tal correlação numa co-pertença originária entre pensar 
e ser, recuando para uma relacionalidade primordial (o mesmo) intuída como 
enigma da diferença entre o ser e o ente. Neste processo, ao criticar a me-
tafísica ocidental pelo esquecimento do ser, acontece a Heidegger revalorizar 
a relação, pois justamente a categoria da  como Causa sui fora 
o operador de tal esquecimento. No âmbito dos últimos escritos, Heidegger 
refere-se a esta mesmidade onde a alteridade está presente como «Ereignis», Acon-
tecimento de relação entre Tempo e Ser, dimensão sagrada de uma fulgurância 
do ser onde brilha um divino mais divino que o «Deus dos filósofos». No cerne 
mesmo da  parmenideana eis a possibilidade de uma fenomenologia do 
inaparente. Concluiu-se que, a seu modo, Heidegger orientou a sua filosofia 
para uma relacionalidade primordial Sem-Nome e sem fundamento (Abgrund), 
que não se deixa pensar senão em «dança», em movimento, em relação. Na 
prossecução das possibilidades abertas pelo pensamento heideggeriano, para 
além das críticas ontoteológicas, encontrámos intenções plurais de recuperar 
o ser em moldes totalmente diferentes dos do ideal de fundamentação, como 
por exemplo, o projecto de uma ontologia do declínio de Gianni Vattimo. A partir 
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das categorias mínimas, particularmente da categoria da relação, propõe este 
autor uma nova ontologia, não assente na substância nem no Deus-Ipsum Esse, 
mas na debilidade e na fragilidade directamente associadas ao Deus-Trindade 
(relação de relações) e à  do Verbo. De facto, afirma Vattimo, «o Deus 
trinitário não é alguém que nos convide a um regresso ao fundamento no sentido meta-
físico do termo, mas antes a ler os sinais do tempos.»1426 A vida íntima da Trindade 
e a Encarnação dizem, «par avance», a ocidental história do ser, a necessidade 
da sua fragilização, longe de todos os projectos de dominação e de violência 
que a «gesta do ser» caucionou. Tal projecto de uma ontologia fraca, por contra-
posição a uma ontologia substancialista e de predicados fortes, aparece menos 
interessado em apontar e identificar o real do que em acolher e acarinhar as 
singularidades irredutíveis a qualquer esquematismo mental. Evidentemente, 
o «retorno do religioso», que permite a Gianni Vattimo recuperar figuras 
religiosas da tradição cristã como se nelas se tivesse abrigado algo «mais 
divino que o Deus dos filósofos», supõe uma relação crítica com essa mesma 
tradição, especialmente com as influências filosóficas gregas (platonismo e 
aristotelismo). É uma recuperação a ser entendida em clave de um «religioso 
secular». Em suma, e foi apenas isso que pretendemos verificar, alguns dos 
itinerários hermenêuticos saídos da Fenomenologia confirmam a orientação 
para um pensamento onde se enlaçam simbioticamente a primazia da relação, 
a confissão trinitária, a do Verbo e a caritas da pregação cristã. 

* * *

Acabámos de reconhecer a possibilidade de uma fenomenologia do inaparente, 
conforme o indicativo heideggeriano. Seguindo um itinerário hermenêutico 
diferente do de Vattimo, mas que tornou sua tal possibilidade dando-lhe outra 
fenomenalização, verificámos que Jean-Luc Marion começou por sublinhar 
o carácter arbitrário dos limites fixados aos direitos do aparecer por parte de 
algumas modernas teorias do conhecimento. Transitando logicamente da 
possibilidade do fenómeno para o fenómeno da possibilidade alargou, a partir 
de dentro, as clareiras do manifestável — quer dizer, as possibilidades da feno-
menalidade do fenómeno. Resultou evidente, então, já a possibilidade já a 
efectividade de «fenómenos saturados» — a cegueira do prisioneiro ao sair da 
caverna, em Platão, ou a experiência do  aristotélico são exemplos 
bem elucidativos — diametralmente opostos aos «fenómenos de penúria» 
das filosofias de Kant e de Husserl. Eis que se abriram, assim, possibilidades 
para um pensamento nómada, crítico de todos os ídolos, especialmente dos 

1426 Gianni vattiMo, «O rasto do rasto», p. 108.
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conceptuais — moinhos de vento que o séc. XIX erigiu para mais facilmente 
os deitar por terra —, aberto a uma doação originária, não subjectivista nem 
idealista, do invisível no visível (exemplo do ícone por oposição ao ídolo) e até 
ainda à anselmiana doação ao pensar do «id quo maius cogitari nequit — uma 
das possibilidades mais seguras da Fenomenologia».1427

No âmbito de tais variações em torno das noções de Manifestação e de 
Revelação, uma das descobertas mais importantes, para nós conclusiva, con-
sistiu na verificação de que a manifestação do ser e a revelação de Deus podiam ser 
reconduzidas à auto-revelação da Vida, a cuja expressão plena a experiência 
cristã chama «Vida trinitária». Esta foi uma intuição ou um pressentimento 
inicial do nosso trabalho. Mas só o encontro com «filosofia do cristianismo» 
de Michel Henry, particularmente com a «Fenomenologia radical da Vida» de 
C’est moi, la Vérité, permitiu a sua tematização adequada. Com efeito, pros-
seguindo no sentido da admonição agostiniana, presente no fim da Quinta 
Meditação Cartesiana — «Noli foras ire, in teipsum redi» —, Michel Henry conduz 
a Fenomenologia aos limites da dimensão transcendental da consciência. E aqui 
a resposta à interrogação decisiva «O que revela a consciência a si mesma?», não só 
permitiu escapar às malhas de qualquer idealismo transcendental, como inverter 
a Fenomenologia na raiz, a partir de dentro. A consciência é dada a si mesma na 
Vida, numa impressionalidade original que o Eu não põe, mas que é condição 
de todo o seu poder de evidenciação. A consciência experiencia-se a ver — at 
certe videre videor —, mas a possibilidade deste ver é a Vida, a dimensão patética 
originária, poder de auto-revelação a partir de si mesma, nada devendo ao Eu 
constituinte nem ao horizonte mundano da fenomenologia husserliana, nem ao 
 grego da ontologia fenomenológica de Heidegger. De facto, se a metafísica 
ocidental esqueceu o Ser, como quer Heidegger, importa lembrar-lhe que foi 
sobretudo esquecimento do Ser entendido como Relação e como Vida — e isto 
«le jeu trinitaire» disse-o «par avance», conforme a expressão de Marion.

Possibilidades inéditas se abriram, então, a partir da compreensão da Ar-
quipassividade da Vida como auto-revelação, na qual outras modalidades de 
manifestação desabrocham: não apenas uma compreensão mais profunda da 
existência humana encarnada — são finas e precisas as investigações de Michel 
Henry sobre a sensibilidade, o fenómeno erótico, a carícia, a experiência estética, 
a vida comunitária: a vida concreta dos viventes —, mas também a possibilidade 
de regredir para um plano mais primordial, Arquitranscendental, onde a Vida frui 
de Si mesma, antes de qualquer fenomenalização mundana. E neste retrocesso 
arquitranscendental, as investigações de Michel Henry encontraram-se com as 
afirmações originárias e fundadoras do cristianismo, i.e., com as que mostram 
como a experiência cristã se entende e se exprime a si própria.

1427 Jean-Luc Marion, «Le phénomène saturé», p. 128.
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 Em primeiro lugar estão as Palavras em que Cristo se afirma a si mesmo «o 
Caminho, a Verdade e a Vida», e diz da sua relação simbiótica com o Pai e o Espírito: 
«quem me vê, vê o Pai» e «o Espírito de Deus está sobre mim». Permanecendo «no 
seio do Pai», afirma a comunidade joânica, Cristo «revela a Vida do Pai» porque é 
o «Verbo da Vida». A fenomenalização originária da Vida é a Arquipassibilidade 
relacional e trinitária. A comunidade cristã nascente autocompreendeu-se em 
participação nessa comunidade de Vida Arquitranscendental, significada pela 
tríplice imersão/emersão baptismal «em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo». 
Uma fenomenologia radical da Vida, afirma Michel Henry, não pode igno-
rar tais afirmações, não como dados demonstrativos, mas como testemunho 
privilegiado das exigências de Auto-revelação que a própria Fenomenologia 
formulara por si mesma. Nesta sequência lógica, Michel Henry exprime com 
clareza a intuição essencial da filosofia tal como a experiencia em si: a essência 
fenomenológica da Vida trinitária, o Abraço patético originário do Pai, do Filho 
e do Vínculo. Só na confissão trinitária, no âmbito do Abraço da Vida consigo 
mesma, as exigências da Fenomenologia da Vida se cumprem integralmente, 
por excesso e «par avance».

Tal não representa nem uma naturalização do mysterium — este não é aqui 
da ordem gnosiológica, mas celebrativa, vital, realizante; até porque também 
somos dados numa passibilidade que é da iniciativa da Vida: «amou-nos primeiro» 
— nem um forçado ou apologético «tournant théologique» da Fenomenologia, 
mas apenas o acolhimento humilde e até surpreendido das possibilidades im-
pensáveis que se abrigaram na meditação da Vida e na confissão trinitária da 
experiência cristã. As pretensas acusações de deriva teologizante ou, ao invés, 
a de naturalização do mistério, a serem feitas, teriam de ser dirigidas à raciona-
lidade ocidental no seu conjunto, simultaneamente teológica e filosófica, cuja 
génese deve quase tudo à hermenêutica do texto religioso. A invocação de textos 
fundamentais da experiência cristã e da tradição confessante de per si não tornam 
um pensar teológico. Nem o pensamento da Trindade naturaliza o mistério, nem 
este cala a racionalidade. Eis, de novo, a relação sempre fugidia aos esquemas 
rígidos do tudo ou nada. Somos na Vida e nessa dimensão patética original em 
que nos experienciamos dados, testemunhos constituídos e não constituintes, 
as dimensões racional e fiducial, que um pensar polémico e categorial separou, 
andam de mãos dadas. Por isso, a inversão da Fenomenologia, exigida pela 
metodologia rigorosa de Michel Henry, regressivamente, foi reconduzida 
às afirmações centrais do cristianismo, em especial ao Prólogo de João e à 
confissão trinitária na qual, como vimos, a comunidade cristã nascente se 
compreendia a si mesma. Porque a experiência cristã, tal como se constituiu, 
diz uma vida essencialmente em processo de diferenciação, de unificação e 
de universalização. Tal auto-compreensão vital enraíza-se nas palavras e nas 
acções de Jesus, especialmente na sua relação com o Pai e o Espírito a que 
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continuamente se referia. O Novo Testamento reconhece nessa relação uma 
imemorial celebração (mysterium) de Amor: «Deus caritas est» / «o` qeo.j avga,ph 
evsti,n», segundo a afirmação de João (1 Jo 4, 7-8). A confissão trinitária, 
por conseguinte, é indissociável do modo como o cristianismo a si mesmo 
se compreende desde o princípio e não representa qualquer «contaminação 
espúria» e tardia da religião e do pensamento helénicos.

* * *

Se quisermos evidenciar um fio condutor da Segunda Parte que permita 
agora, ao jeito de conclusão, atar outros fios que foram sendo lançados, po-
demos designá-lo assim: da Substância para a Relação, da Relação para a Pessoa 
e da Pessoa para o Amor trinitário.

Como ponto de partida, a investigação do pensamento aristotélico revelou- 
-nos o lugar metafisicamente deficiente atribuído à relação (). Todavia, 
pelo simples facto de ter discutido a questão, Aristóteles deu o impulso inicial 
e um contributo decisivo para uma filosofia da relação. Efectivamente, quando 
mais tarde Basílio de Cesareia ou Agostinho de Hipona quiseram exprimir, 
contra o modalismo, o arianismo e seus sucedâneos, o que consideravam a fé 
ortodoxa quanto à natureza da Trindade, encontraram na lógica dos relativos 
() uma linguagem disponível, ainda que necessitasse de ser onto-
logicamente reinterpretada, para evitar introduzir o acidental em Deus, como 
Ário e Eunómio pretendiam pro domo sua. Por outro lado, o lugar deficitário 
para que fora relegada preservá-la-ia, por antecipação, de associação às derivas 
ontoteológicas, o que, por seu turno, como vimos, facilitou a recuperação her-
menêutica da mesma categoria e da comunidade trinitária a ela associada.

As dificuldades de harmonização entre a substância e a relação, em pri-
meiro lugar em âmbito trinitário, impeliram o pensamento a acarinhar uma 
noção-síntese em que, anteriormente, a tradição confessante já exprimira a 
sua autocompreensão da Trindade: unidade de essência, diferença de pessoas. 
Efectivamente, nos escritos de Basílio de Cesareia e, depois, na reflexão de 
Agostinho de Hipona, a pessoa aparece como novidade ontológica que, no 
mesmo movimento, exprime o ser para si mesmo (ad se) e o ser para outro 
(ad aliud), i.e., o absoluto e o relacional. De um ponto de vista especulativo, 
pode dizer-se que fica legitimada a possibilidade de uma ontologia da relação 
ou das relações subsistentes, como o pensamento medieval posterior afirmará a 
propósito das Pessoas divinas. E se mais não fora, i.e., se Agostinho não tivesse 
decidido deixar a via especulativa em torno das noções de relação e de pessoa 
para se voltar para o Amor como única via secundum nos de fenomenalização 
da Trindade, poderíamos dizer que o autor de De Trinitate já teria dado um 
contributo decisivo para a substituição dos esquemas dualistas e monistas por 
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um modelo relacional e pessoal (trinitário). As próprias soluções da metafísica 
clássica para a relação entre o Uno e o Múltiplo — doutrina do acto/potência, 
a analogia, a participação, a doutrina dos transcendentais, a composição de 
ser e de essência — ganharão aqui novas possibilidades de interpretação. De 
facto, uma interpretação essencial das relações na Trindade possibilita, efec-
tivamente, uma nova compreensão do estofo íntimo do real. Tendo a relação 
deixado de pertencer à série dos chamados «acidentes» da substância, quais 
evanescentes fenómenos de acompanhamento, o pensamento trinitário fala 
de Pessoas, noção que integra e supera as noções de «sujeito», de «indivíduo» 
ou de «cidadão». Agostinho, porém, não se ficou pela especulação; a viragem 
efectiva para a prática agápica manifesta que a acção, cujo ápice é o Amor, 
patenteia in actu exercito uma ontologia da relação que culmina numa ontologia 
da comunhão. O dinamismo analógico de uma dissimilis similitudo1428 legitima, 
finalmente, a afirmação de que o Espírito Santo exprime ad intra a divina 
, a apropriação por excelência do Amor na Trindade. Afirmam alguns 
nesta ordem de ideias, e não sem razão, que a novidade ontológica da Pessoa, 
em âmbito trinitário, constituiu uma autêntica «revolução» na ideia de ser (na 
antropologia e na ontologia). Se a tese é sustentável, como evidenciámos, 
cremos que é uma ideia antiga com grande futuro. Os serôdios profetas do fim 
do tempo enganaram-se: a história continua aberta ao novo. E nas implicações 
que apenas se entrevêem, revela-se um espaço de hospitalidade (pathos) para 
um pensar diferentemente a relação e a pessoa e, mais importante ainda, para 
um devotamento efectivo à prática das relações. 

* * *

Apesar de não ter sido um assunto por nós tratado ex professo, queremos 
reiterar nesta conclusão, como linha-de-fuga da investigação, que o paradig-
ma trinitário pode constituir-se, hic et nunc, numa instância crítica do modo 
violento e polémico como nos relacionamos com a realidade que nos envolve: 
o mundo, a diversidade inorgânica, biológica, geográfica; a realidade humana 
e sua multímoda expressão rácica, linguística, cultural, simbólica, política;  
e ainda as expressões plurais do sentido transcendente da existência, como as 
religiões. Contra tal visão polémica, a Trindade é também, por antecipação, 
o ícone de uma ecologia integral1429. De facto, poderia dizer-se que de Arca da 

1428 Epistula 169, 6.
1429 Vale bem a pena ler, por este viés, Joaquim Cerqueira GonçalveS, Em Louvor da vida e 
da morte, Lisboa, Colibri, 1998, e Giuseppe lanza del vaSto, La Trinité spirituelle, Paris, 
Denoël, 1971.
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Aliança1430 transformámos o mundo numa explosiva Caixa de Pandora. Como 
denuncia Umberto Eco, persiste na nossa razão ocidental um fundo gnóstico 
e maniqueu, patente desde gestos mais simples — v.g., o modo como lidamos 
com sub-produtos de uma sociedade de consumo — até às formas mais ela-
boradas de relação com a realidade — v.g., a ciência, política, a religião —, 
que tende a anular mentalmente as diferenças ou a ver nelas um princípio 
maligno que importa combater, dominar e extirpar. 

De facto, a partir da afirmação acrítica de que «no princípio era a guerra»1431, 
têm-se desenvolvido interpretações de índole variada — histórica, filosófica, 
politica, jurídica, económica — erigindo o conflito em categoria metafísica. 
Deste modo, a ideia de que a guerra, a violência, a competição, o domínio e 
a rivalidade são formas originárias de relação e forças genesíacas de cultura, 
ou até motor da história, veio a procurar ao longo dos tempos uma progres-
siva legitimidade racional, de jure, tendo mesmo pretensões a tornar-se em 
lei científica da dialéctica histórica. Deste modo, a luta foi assumida como 
categoria transcendental de relação e a guerra encarada como um factor de 
desenvolvimento das sociedades, ao mesmo tempo que as categorias de alian-
ça, de cooperação, de pacto, de simbiose, de comensalidade, de comunhão 
e de amor foram relegadas para um plano de inferior racionalidade, quando 
não de irracionalidade1432. Evidentemente, não é possível negar de facto a 
evidência histórica da guerra e da violência. Mas o problema não reside na 
sua constatação, mas nas tentativas de, à luz de uma pretensa racionalidade 
científica indubitável, fazer disso um destino inexorável e fatal da humanidade, 
como se a inventividade da liberdade fosse incapaz de encontrar alternativas 
de futuro. Importa não projectar o passado no futuro. Apesar das imensas 
ambiguidades e dos altos e baixos, podemos convir em que a própria história 
infirma o juízo taxativo dos que a querem amarrar a lógicas deterministas 
e irrevogáveis (ainda que de teor providencialista). De facto, nos inúmeros 
processos de relação de que a humanidade é feita, as lógicas do mesmo e do 

1430 Stanislas breton, «Sur l’ordre métaphoral», in Paul Ricoeur. Les métamorphoses..., p. 375: 
«Pertença, doação, movimento exódico constituem a imensa Arca da Aliança que faz do 
mundo um verdadeiro universo no qual a diversidade, longe de a suprimir, inclui a unidade 
das diferenças. Deste modo, cada ponto do universo faz-se eco da totalidade na qual ele tem 
lugar.» Cf. Jean-Louis ChrÉtien, L’arche de la parole, Paris, PUF, 1999.
1431 Cf. a tese da «violência fundadora» que René Girard expende em La violence et le sacré, 
Paris, Hachette, 1998. Para o autor, só a morte de Cristo, livremente aceite, inverte a lógica 
da violência primeva (assassínio do irmão, roubo do fogo, bode expiatório, etc.) e a lógica do 
um por todos que, como um fado, parecia macular as relações humanas ab origine.
1432 Cf. José roSa, «A não-violência como horizonte de convivência», in Poiética do Mundo. 
Homenagem a Joaquim Cerqueira Gonçalves, Lisboa, Colibri, 2001, pp. 807-819.
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outro miscigenam-se de forma paradoxal (v.g., Natalie Melas estudou a colo-
nização a partir da descolonização, reconhecendo nesta a possibilidade de uma 
poética da relação1433). Não temos, pois, receio de afirmar que no processo há 
acréscimo de consciência e de liberdade. Tal exige, contudo, que desçamos 
criticamente ao fundo da memória e que nos tornemos algo estranhos para 
nós próprios: que nos outremos, que nos desvinculemos criticamente das 
solidariedades primárias, dos processo ínvios de legitimação que erigem a 
identidade em princípio de exclusão. Evidentemente, atitudes arreigadas nos 
hábitos e nos comportamentos facilmente se tornam uma segunda natureza, 
dificultando o retorno à pureza de um olhar contemplativo, fora das lógicas 
binárias, que nem visa anexar nem salvar a diferença. Neste sentido, é de 
grande valia o contributo crítico da teologia e da filosofia, no diálogo com 
as suas fontes, desde que aquelas não sejam entendidas como remédios ou 
socorros moralizantes para os tempos de crise.

De facto, o que está implicado na filosofia ternária e na  do ser, 
em Platão, bem assim na confissão trinitária do cristianismo, está ainda longe 
de ter sido assumido pelo pensamento filosófico e pela consciência cristã, 
respectivamente. Só uma profunda metanoia da visão da realidade, renovando 
o espanto inaugural por haver ser (), e uma atitude contemplativa 
do mistério que envolve a existência de cada ser nos podem despertar para 
as potências de realização presentes no símbolo espantoso do primevo passeio 
de Deus com o homem, pela brisa da tarde, que o livro do Génesis nos narra. Mas 
tal mudança anuncia-se ainda tão-só como lonjura. Pois «a transformação 
cultural é radical e abrangente, devendo tocar todos os entranhados filamen-
tos do tecido da cultura, substituindo, sobretudo, a categoria de luta e de 
ódio, incrustada nos hábitos e estruturas do mundo ocidental, pela relação 
afectuosa de apreço e de amor.»1434

Por conseguinte, uma ontologia trinitária pode ser, de facto, sem quais-
quer pretensões hegemónicas — totalmente descabidas —, um pensamento 
apto para uma época de globalização. Num mundo cada vez mais global, 
mais repetitivo e padronizado, as fronteiras entre os sistemas simbólicos de 
troca — económica, social, religiosa — encontram-se cada vez mais frágeis 

1433 Cf. Natalie MelaS, «Humanity/Humanities: Decolonization and the Poetics of Relation», 
in Topoi. An International Review of Philosophy (ed. Ermanno Bencivenga; Kluwer Academic Pu-
blishers / Dordrecht, Boston, London), Vol. 18, n.º 1 (1999), pp. 13-27. Este exemplo, porém, 
é bastante complexo, porque uma poética da relação a partir da descolonização supõe um 
imenso trabalho de desfazer e refazer laços (cf. João Maria andrÉ, Diálogo Intercultural, Utopia 
e Mestiçagens em tempos de Globalização, Ariadne Editora, Coimbra, 2005).
1434 Joaquim Cerqueira GonçalveS, Em Louvor da vida e da morte, p. 25.
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e permeáveis, gerando fenómenos contraditórios como «identidades descar-
táveis»1435, paradoxalmente hipostasiáveis. A riqueza deste espaço global de 
miscigenação e de trocas é imensa, como sublinha Michel Serres, mas precisa 
como de pão para a boca de símbolos criativos e relacionais, e não de repetições 
estéreis que, por contraposição, acabam por gerar novos bloqueios culturais, 
rácicos, sociais, económicos, políticos e simbólicos. É vital introduzir num 
mundo em acelerado processo de globalização e de unificação símbolos de 
relação e diferenciação reais, que valorizem a diferença como tal, sem ce-
der às tentações da fractura ou da homogeneização: na identidade atentos 
à diferença, nesta atentos à unidade. Anjos mediadores, diríamos, nem numa 
margem nem noutra, mas na faixa branca, soma de todas as cores, para nos 
mantermos ainda no universo simbólico de Michel Serres. Viventes símbolos, 
em suma, que nos mantenham em processo de diferenciação, de unificação 
e de universalização concretas. Longe de qualquer trinitarismo piegas ou dos 
equívocos das associações entre fé e império, estamos ainda longe, muito longe, 
de suspeitar o que se esconde no «Ide por todo o mundo e baptizai em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo». Também aqui «le jeu trinitaire reprend par avance toutes nos 
désolations». Sem quaisquer projecções apressadas, Klaus Hemmerle referia-se 
à possibilidade de uma «nova sociedade» entendida a partir do «paradigma 
trinitário». Não mais outra utopia, mas apenas o indicativo de uma relação 
que mantém a história em aberto.

* * *

Referimos acima as palavras de Sergei Boulgakov a propósito do que con-
sidera ser a grande «descoberta trinitária» de Agostinho ao afirmar a «Trindade 
como Amor» e, especialmente, ao referir-se ao Espírito Santo como expressão 
perfeita do vinculum caritatis. Acrescentava o autor de A Tragédia da Filosofia1436 

1435 Está em franca expansão hoje uma «indústria do corpo» a partir da noção de «identidade 
alternativa construída». Podemos perguntar se tais metamorfoses do corpo e a necessidade de algo 
trans- não mima, afinal, o ancestral desejo de ser outro-em-si-mesmo e outro-de-si-mesmo (v.g., nos 
ritos de inversão). Não será o modelo dos «descartáveis» («jetables»), proposto pelo sociólogo 
Michel Wieviorka para tornar compreensíveis fenómenos actuais de «territorialização» e de 
«desterritorialização», quer dizer, processos de inclusão e de exclusão social, também aplicável 
aos sucessivos processos de identificação / desidentificação pessoal?
1436 É nesta obra, de 1920-21, mas só publicada em 1927, em alemão, que Sergei Boulgakov 
discute a «tragédia» de uma filosofia que pôs no centro o «princípio de identidade». Importa 
repensar as insuficiências de tal princípio que conduziu o pensar ora para o dualismo ora para 
o monismo, sejam eles de que natureza forem (substancialismo, panlogismo, panteísmo, idea-
lismo). Só uma «ontologia trinitária» pode salvar o pensamento dessa «tragédia» (cf. Sergius 
bulGakov, Die Tragödie der Philosophie, Otto Reichl Verlag, Darmstadt, 1927).
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que isto constitui a «importância perene da teologia trinitária» agostiniana. Quando 
alguns dos actuais expoentes do pensamento teológico ocidental criticam Agos-
tinho por, pretensamente, ter «psicologizado a Trindade» ou de ter esquecido as 
«pessoas» em Deus para se fixar «na unidade da essência comum», o elogio, vindo 
de um autor oriental, assume ainda maior relevância. Sobretudo quando este 
autor, tal como outros pensadores e místicos russos do séc. XIX e XX — v.g., 
Vladimir Soloviev, Pavel Florensky, Vladimir Lossky —, vem insistindo na 
necessidade de repensar e refundar a ontologia tradicional em chave trini-
tária1437 e, nesta, pondo todo o particular ênfase na relação, no amor e na 
comunhão. Mais recentemente, na mesma linha de uma ontologia e de uma 
antropologia trinitárias, seguem as várias obras de J. Zizioulas, nas quais, 
recuperando a tradição trinitária dos Padres Capadócios, propõe uma visão 
do ser como comunhão. É todo um horizonte que se abre à ontologia, não apenas 
como novo pensar o ser, mas um comungar do ser. Neste sentido, ao culminar-
mos na pneumatologia da comunhão que coroa De Trinitate, mais do que a uma 
conclusão chegámos a um ponto-de-fuga da investigação, indicando como a 
mesma poderá ser prosseguida hic et nunc.

De facto, se é verdade que, num conspecto genérico, o pensamento ociden-
tal esteve mais atento aos resultados estabilizados dos processos de unificação 
e de universalização (o que é válido para a Teologia, para a Filosofia, para 
o Direito ou para a Ciência) do que aos dinamismos de diferenciação e às 
funções de relação que possibilitavam aqueles processos, sente-se cada vez 
mais hoje a necessidade de uma ontologia insubmissa às métricas canonizadas, 
«nómada e dançante»1438, atenta ao que está entre, ousando afirmar que a rela-
ção, a simbiose, o lugar, o tempo, a acção, a comunidade, o encontro, o amor, 
a ternura, a comunhão são modalidades de ser ontologicamente originárias, 
não derivadas nem «petites servantes». Se é verdade que a ontologia clássica 

1437 Cf. Pavel FlorenSky, La colonne et le fondement de la Verité. Essai d’une théodicée orthodoxe en 
douze lettres, (trad. fr. C. Andronikof), Lausanne, L’Âge d’Homme, 1994 (a primeira edição é 
de 1914), obra onde este autor lançou as bases de uma «ontologia trinitária» numa «perspectiva 
interpessoal». Cf. também a citação de Boris bobrinSkoy, «Expérience vécue et doctrines 
trinitaires en Orient et en Occident», p. 46, de Vladimir loSSky, Théologie mystique de l’Église 
d’Orient, Paris, 1944, p. 64, «“Rejeitando a Trindade como fundamento único de toda a realidade 
e de todo o pensamento, entramos por um beco sem saída e chegamos a uma aporia, à loucura, 
à dilaceração do ser, à morte espiritual. Só há uma escolha: entre a Trindade e o inferno.” 
Poderíamos dizer tertium non datur. Na realidade, é uma questão crucial no sentido literal da 
palavra e [Vladimir Lossky] emprega o termo crucial, não somente no sentido corrente, mas 
no sentido literal, sendo a afirmação trinitária uma cruz do pensamento humano que destrói 
o seu carácter binário e analítico.»
1438 Cf. Gianni vattiMo, Ontologia e Poesia, Milano, Mursia, 1985; Massimo CaCCiari, El Dios 
que baila, Buenos Aires / México / Barcelona, Paidós, 2000.
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pôs a tónica no sujeito e no predicado, urge interpretar o substantivo e o adjectivo 
abrindo-se ao Verbo, i.e., à relação em acto, longe contudo das serôdias e inúteis 
intenções polémicas, facilmente presas nas malhas do que querem negar.  
É este o sentido de uma nova ontologia, que vê na génese e na essência da rea-
lidade um Acontecimento de amor trinitário: «Ereignis trinitarischen», na expressão 
de Klaus Hemmerle. Na esteira daqueles autores orientais, o projecto de uma 
ontologia triádica e trinitária veio-se constituindo entre pensadores alemães1439, 
italianos1440, franceses1441, espanhóis e portugueses1442, no último meio século, 
movimento que, em nosso entender, constitui hoje umas das interessantes 
promessas de renovação da ontologia, menos em termos de fundamentação 
que de orientação.

Depois de vários séculos em que, frente à razão crítica, foi remetido para 
uma dimensão periférica, se não irracional, o Amor vê reconhecida a rele-
vância filosófica que, afinal, sempre deveria ter tido, ou não fora a  
o amor da sabedoria. O repto hoje, contudo, é não se ficar apenas pelo 
pensamento: de um amor da sabedoria transitar para uma sabedoria do amor. 
O desafio que a ontologia do amor e da comunhão lançam à filosofia é que seja fiel 
ao seu nome e comece a realizar in via o que afirma. Foi esta, aliás, a intuição 
de Agostinho e a inflexão decisiva que operou no livro VIII de De Trinitate. 

1439 Pode referir-se Theodor haecker, com a obra Schöpfer und Schöpfung, Leipzig, 1934 e 
Hans-Eduard henGSternberG, com a obra Die Welt als Gleichnis des dreieinigen Gottes. Entwurf 
zu einer trinitarischen Ontologie, Salzburg, 1952. Esta linha prossegue com Eric Przywara, com 
o seu intérprete Hans Urs Von Balthasar e continua com Joseph Ratzinger e o já referido 
Klaus Hemmerle. Para este último, é hoje inevitável o retorno da Teologia e da Filosofia à 
Ontologia trinitariamente compreendida. Cf. K. kienzler, «Zu den Anfängen einer “trini-
tarischen Ontologie”. Augustinus “Berkenntnisse”», in AA. VV., Der Dreieine Gott un die eine 
Menschheit (Festschrift für Klaus Hemmerle), Fribourg i. Brisgau, Herder, 1989, pp. 45-60 (o autor 
refere-se directamente a Agostinho para a possibilidade actual de uma ontologia trinitária) e, 
sobretudo, Basil Studer, Mysterium Caritatis. Studien zur Exegese und Trinitätslehre in der Alten 
Kirche (Studia Anselmiana 127), Roma, Pontificio Ateneo S. Anselmo, 1999.
1440 Além dos pioneiros Antonio Rosmini e Michele Federico Sciacca, refiram-se actualmente 
Massimo Cacciari, Bruno Forte, Piero Coda, Vincenzo Vitiello, Giulio Giorello, entre outros 
pensadores recentes. Cf. o amplo panorama apresentado na obra já indicada de Piero Coda e 
L’ubomír Žak (edd.), Abitando la Trinità: per un rinnovamento dell’ontologia, Roma, Città Nuova, 
1998. Este volume reúne as Actas de um Congresso Internacional, realizado em Nápoles, em 
Dezembro de 1996, subordinado o tema «Verso un’ontologia trinitaria», título bem significativo 
por si só.
1441 Vão neste sentido Jean Daniélou, Bernard Sesboüé, Jean-Luc Marion, Michel Henry, 
Stanislas Breton, Jean-Louis Chrétien, apesar de grande diversidade de fontes que inspira 
cada um deles.
1442 V.g., entre outros, Torres Queiruga, em Espanha, e Henrique Noronha Galvão, José 
Jacinto Farias, João Duque, em Portugal.
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Considera Eberhard Jüngel que o homem contemporâneo «não é alérgico a 
Deus», mas tão-só «a um Deus pensável de um modo absoluto».1443 E conclui a sua 
notável obra reiterando que na figura do Deus-Trindade, i.e., um-Deus-em- 
-relação, se encontra o mistério do mundo enquanto espaço de pluralidade e de 
liberdade, virado para o futuro. É para este ícone do mysterium da diferencia-
ção do real que, de modo explícito ou como um estremecimento na lonjura, 
o pensamento hoje cada vez se volta mais. «O esplêndido isolamento de um 
Deus transcendente e solitário não o prepara para este diálogo com o homem, 
o qual, na sua experiência humana e também na sua aspiração mais alta, tem 
necessidade de um Deus que seja capaz de dialogar. Por outras palavras: 
Deus deve ser trinitário ou não ser.»1444

1443 Dios como misterio del mundo, p. 63.
1444 Thierry delooz, Pour une ontologie de la relation. L’être et la relation, vol. II, p. 301.





Bibliografia

Nota ExplIcatIva: Indicam-se na Bibliografia apenas obras/artigos referidos 
e/ou citados ao longo do trabalho. De algumas obras de Agostinho (v.g., De 
Trinitate) apresenta-se mais do que uma edição por ter havido comparação 
de lições e/ou traduções. — No Ponto I são apresentadas obras de Agostinho 
e de outros Autores antigos e medievais. No Ponto II, para além de obras 
de consulta, indicam-se os recursos informáticos utilizados na investigação 
(CLCLT-5, CAG, ALD, perSeuS, bible workS, adiante referenciados) 
fundamentalmente para pesquisa, citação e conferência de passagens (texto 
grego e/ou latino). No caso de Agostinho, salvo indicação em contrário, as 
citações são do Corpus Augustinianum Gissense (a Cornelio Mayer editum, Schwabe 
& Co. AG, Basel, Verlag und Druckerei, 1996). No Ponto III referenciam-se 
obras e estudos/artigos de autores modernos e contemporâneos. Dentro de 
cada um dos Pontos segue-se a ordem alfabética de autores. Quando de um 
autor se referem várias obras, estas são ordenadas pela ordem crescente da 
data da edição utilizada.

I — Obras de Agostinho
 e de outros Autores Antigos e Medievais citados

aGoStinho de hipona, La Trinité, 2 vols. (Bibliothèque Augustinienne 
15: livres I-VII; texte de l’Édition bénédictine, traduction et notes par 
M. Mellet, O.P. e Th. Camelot, O.P., Introduction par E. Hendrikx, 
O.E.S.A.; Bibliothèque Augustinienne 16: livres VIII-XV; texte de 
l’Édition bénédictine, traduction par P. Agaësse, S.J.; notes en coll. avec 
J. Moingt, S.J.), Paris, Desclée de Brouwer, 1955

aGoStinho de hipona, De Trinitate, (CC-SL 50-50a; cura et studio W. J. 
Moutain, auxiliante Fr. Glorie), Turnholti, Typographi Brepols Editores 
Pontificii, 1968



490 • O primado da relação

aGoStinho de hipona, La Trinidad, (Obras completas de San Agustín, BAC, 
vol. V; Primera versión española, introducción y notas de P. Luis Arias), 
Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1985

* * *

aGoStinho de hipona, De Fide et symbolo, (BA 8; trad. par J. Rivière), Paris, 
Desclée de Brouwer, 1947

aGoStinho de hipona, De Beata vita liber unus; De Ordine libri duo, in Œuvres de 
Saint Augustin. IV - Dialogues Philosophiques, (trad., int. et notes par Régis 
Jolivet), Desclée de Brouwer, 1948

aGoStinho de hipona, De Moribus ecclesiae Catholicae, (BA 1; texte de l’Édition 
bénédictine, introd. et notes par B. Roland-Gosselin), Paris, Desclée de 
Brouwer, 1949

aGoStinho de hipona, In Iohannis euangelium Tractatus CXXIV, (CCSL 36; 
textum edendum curaverunt D. Radbodus Willems, O.S.B.), Turnholti, 
Typographi Brepols Editores Pontificii, 1954

aGoStinho de hipona, De Ciuitate Dei libri viginti duo, (CCSL 47-48; curave-
runt Bernardus Dombart et Alphonsus Kalb, paucis emendatis mutatis 
additis), Turnholti, Typographi Brepols Editores Pontificii, 1955

aGoStinho de hipona, Enarrationes in psalmos I-L; LI-C; CI-CL (CCSL 
38, 39, 40; textum edendum curaverunt D. Eligius Dekkers O.S.B., et 
Ihoannes Frainpont), Turnholti, Typographi Brepols Editores Pontificii, 
1956

aGoStinho de hipona, Quaestionum in Heptateuchum libri VII, (CCSL 33, 
Praef. I. Fraipont), Turnholti, Typographi Brepols Editores Pontificii, 
1958

aGoStinho de hipona, De Fide rerum inuisibilium; De Haeresibus ad Quoduult-
deum, et alii (CCSL 46; cura et studio M. P. J. Van den Hout, C. Beukers 
et alii), Turnholti, Typographi Brepols Editores Pontificii, 1959 (N.B. 
– Algumas edições, v.g., BAC, BA, intitulam o opúsculo De Fide rerum 
quae non videntur).

aGoStinho de hipona, Sermones de Vetere Testamento..., (CCSL 41; recensuit 
Cyrillus Lambot, O.S.B.), Turnholti, Typographi Brepols Editores 
Pontificii, 1961

aGoStinho de hipona, Confessionum libri XIII, (CSEL 33/I; recensuit et 
commemtario critico instruxit Pius Knöll), Pragae, F. Tempsky / Vindo-
bonae, F. Tempsky / Lipsiae: G. Freytag, 1896 (Nova York / Londres, 
Johnson Reprint Corporation, 1962)

aGoStinho de hipona, De Beata vita liber unus; De Ordine libri duo, (CSEL 63; 
recensuit Pius Knöll), Vindobonae / Lipsiae, Höelder-Picheler-Temp- 



Bibl iografia • 491

-sky A.G., 1922 (Nova York / Londres, Johnson Reprint Corporation, 
1962)

aGoStinho de hipona, De Ciuitate Dei libri viginti duo, (CSEL 40/I-II; recen-
suit et commemtario critico instruxit Emanvel Hoffmann), Pragae, F. 
Tempsky / Vindobonae, F. Tempsky / Lipsiae: G. Freytag, 1899 (Nova 
York / Londres, Johnson Reprint Corporation, 1962)

aGoStinho de hipona, De Doctrina christiana; De Vera religione, (CCSL 32, 
cura et studio Iosephi Martin), Turnholti, Typographi Brepols Editores 
Pontificii, 1962

aGoStinho de hipona, De Spiritu et littera, (CSEL 60; recensuerunt Carolus F. 
Urba et Iosephus Zycha), Vindobonae, F. Tempsky / Lipsiae: G. Freytag, 
1913 (Nova York / Londres, Johnson Reprint Corporation, 1962)

aGoStinho de hipona, Epistulae, (CSEL 57-58; recensuit et commemtario 
critico instruxit Al. Goldbacher), Pragae, F. Tempsky / Vindobonae, F. 
Tempsky / Lipsiae: G. Freytag, 1899 (Nova York / Londres, Johnson 
Reprint Corporation, 1962)

aGoStinho de hipona, De Baptismo libri VII, (BA 29; trad. de G. Finaert, 
introd. et notes par G. Bavaud), Paris, Desclée de Brouwer, 1964

aGoStinho de hipona, De Doctrina christiana libri quator, (CSEL 80/VI; 
recensuit et praefatus est Guilelmus M. Green), Vindobonae, Höelder-
Picheler-Tempsky, 1963

aGoStinho de hipona, De Beata vita liber unus; De Ordine libri duo; De Libero 
arbitrio (CCSL 29; cura et studio W. M. Green), Turnholti, Typographi 
Brepols Editores Pontificii, 1970

aGoStinho de hipona, De Genesi ad litteram libri duodecim; De Genesi ad litte-
ram, imperfectus liber, (CSEL 28/I; recensuit Iosephus Zycha; Pragae, F. 
Tempsky / Vindobonae, F. Tempsky / Lipsiae: G. Freytag, 1894 (Nova 
York / Londres, Johnson Reprint Corporation, 1970)

aGoStinho de hipona, Quaestionum in Heptateuchum libri VII, (CSEL 28/III; 
recensuit Iosephus Zycha; Pragae, F. Tempsky / Vindobonae, F. Temp-
sky / Lipsiae: G. Freytag, 1895 (Nova York / Londres, Johnson Reprint 
Corporation, 1970)

aGoStinho de hipona, De Natura boni, (CSEL 25/II; recensuit Iosephus 
Zycha), Pragae, F. Tempsky / Vindobonae, F. Tempsky / Lipsiae: G. 
Freytag, 1892 (Nova York / Londres, Johnson Reprint Corporation, 
1972)

aGoStinho de hipona, De Utilitate credendi, (CSEL 21/1) Pragae, F. Temp-
sky / Vindobonae, F. Tempsky / Lipsiae: G. Freytag, 1981 (Nova York 
/ Londres, Johnson Reprint Corporation, 1972)

aGoStinho de hipona, De Utilitate credendi; Contra Fastum, (CSEL 25/I; recen-
suit Iosephus Zycha; Pragae, F. Tempsky / Vindobonae, F. Tempsky / 



492 • O primado da relação

/ Lipsiae: G. Freytag, 1891 (Nova York / Londres, Johnson Reprint 
Corporation, 1972)

aGoStinho de hipona, De Nuptiis et concupiscentia, (BA 23; introd., trad. et 
notes par F.-J. Thonnard, E. Bleuzen et A.C. de Veer), Paris, Desclée 
de Brouwer, 1974

aGoStinho de hipona, De Diversis quaestionibus octoginta tribus; De Octo Dul-
citii quaestionibus, (CCSL 44 a; edidit Almut Mutzenbecher), Turnholti, 
Typographi Brepols Editores Pontificii, 1975

aGoStinho de hipona, Confessionum libri XIII, (CCSL 27; edidit Lucas 
Verheijen, O.S.A), Turnholti, Typographi Brepols Editores Pontificii, 
1981

aGoStinho de hipona, Soliloquiorum libri duo; De Immortalitate animae; De 
Quantitate animae, (CSEL 89; recensuit Wolfgangus Hörmann), Vindo-
bonae, Höelder-Picheler-Tempsky, 1986

aGoStinho de hipona, In Iohannis Epistulam ad Parthos tractatus X (trad., org., 
introd. e notas de Nair de Assis Oliveira, ver. de Joaquim Sobral), São 
Paulo, Paulinas, 1989

aGoStinho de hipona, Augustin d’Hiponne. Vingt-six sermons au peuple d’Afrique, 
(édition critique par François dolbeau), Paris, Études Augustiniennes, 
1996

aGoStinho de hipona, De Doctrina christiana, (BA 11/2; texte critique du 
CCL, revu et corrigé; introd. et trad. de M. Moreau; Annotations et 
notes compl. par I. Bochet et G. Madec), Paris, Institut d’Études Au-
gustiniennes, 1997

aGoStinho de hipona, Confissões, (edição bilingue latim/português; trad. 
port. de Arnaldo Espírito Santo, C. Pimentel, J. Beato; Introd. de M. B. 
Costa Freitas; notas de âmbito filosófico de M. B. Costa Freitas e José 
M. S. Rosa), Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2001

aGoStinho de hipona, Collatio cum Maximino Arianorum episcopo, (CLCLT-5, 
moderante Paul toMbeur), Universitas Catholica Louvaniensis, Lovanii 
Novi, Centre Traditio Litterarum Occidentalium / Brepols Publishers, 
release 2002 (N.B. - La collation de six manuscrits par R. Vander Plaetse a 
permis de corriger le texte des Mauristes)

aGoStinho de hipona, Epistulae I-LV, (CCSL 31; cura et studio Kl. D. 
Daur), Turnhout, Brepols Publishers, 2004

aMbróSio de Milão, In Psalmum CXVIII expositio, in Patrologiae Cursus 
Completus (...) omnium SS. Patrum Doctorum Scriptorum Ecclesias-
ticorum sive latinorum, sive graecorum (...), Series Latina; accurante 
J.-P. Migne), Petit-Montrougue, apud J.-P. Migne Editorem, 1887, 
Tomus 15: cols. 1261-1604.



Bibl iografia • 493

aMbróSio de Milão, De Spiritu Sancto, (Introd., trad., note e indici di Claudio 
Moreschini, Milão, Biblioteca Ambrosiana), Roma, Città Nuova, 1979

aMbróSio de Milão, De Fide, (Introd., trad., note e indici di Claudio Mores-
chini, Milão, Biblioteca Ambrosiana), Roma, Città Nuvoa, 1984

anSelMo de Cantuária, De Processione Spiritus Sancti, (in L’Oeuvre de S. Anselme 
de Cantorbéry; sous la dir. de M. Corbin: Introd., trad. et notes par M. 
Corbin, s.j., Allain Galonier, Paul Gilbert, s.j., Antoine Lauras, s.j., et 
Rémi de Ravinel, s.j.), Paris, Cerf, 1990, pp. 220-305

ário, «Carta de Ário a Eusébio de Nicomédia»; «Profissão de Fé enviada 
por Ário a Alexandre de Alexandria»; «Carta de Ário, sacerdote, e de 
Euzoio, ao Imperador Constantino»; «Tália (ou Banquete)», tradução 
francesa de Bernard SeSboüÉ e Bernard Meunier, in Dieu peut-il avoir un 
fils?, Le débat trinitaire du IVe siècle, Paris, Cerf, 1993, pp. 31-40 (N.B. – A 
tradução francesa foi cotejada com a fonte grega, a Epistula de Synodis, 
de Atanásio de Alexandria, adiante referida)

ariStóteleS, Du Ciel / , (texte établi et traduit par Paul 
Moraux), Paris, Les Belles Lettres, 2003 [De Caelo libri quattuor, 
(recognovit brevique adnotatione critica instruxit D. J. Allan), 
Oxonni e Typographeo Clarendoniano, 1936; Du Ciel [suivi du traité 
pseudo-aristotelicien] Du Monde, (trad. et notes par Jules Tricot), 
Paris, Vrin, 1949]

ariStóteleS, Categorias, (Loeb Classical Library; ed. greek/english, trans-
lated by  Harold P. Cooke, M.A.), Londres, William Heinemann Ltd.; 
Cambridge / Massachusetts, Harvard University Press, 1955

ariStóteleS, Catégories et De L’Interprétation, (trad. nouvelle et notes par Jules 
Tricot), Paris, Vrin, 1989

ariStóteleS, Metafísica, (edición trilingúe [grego, latim, espanhol] por Valen-
tín García Yebra, segunda edición revisada), Madrid, Editorial Gredos, 
1982 (2ª impresión, 1990)

atanáSio de alexandria Oratio adversus Arianos; Epistula de Synodis; Liber de 
Trinitate et Spiritu Sancto, in Patrologia Graeca, Tomus 26 (Cursus Comple-
tus Omnium SS. Patrum Doctorum Scriptorum Ecclesiasticorum sive 
latinorum, sive graecorum; accurante et recognoscente J.-P. Migne), 
Turnholti, Typographi Brepols Editores Pontificii, s.d., cols., 11-526; 
681-794; 1191-1218, respectv.

atanáSio de alexandria De Incarnatione Verbi Dei, in Opera Omnia quae extant 
vel quae ejus nomine circumferentur, (3 t., 4 vols; Opere et Studio Monacho-
rum Ordinins S. Benedicti e Congregatione Sancti Mauri), Patavii, Ex 
Typagraphia Seminarii, Apud Joannem Manfre, Superorium permissu 
et privilegio, 1777, t. I, pp. 38-78



494 • O primado da relação

baSílio de CeSareia, De Spiritu Sancto (SC 17; 17bis: deuxième édition en-
tièrement refondue; Introd., texte, traduction par Benoît Pruche, o.p.), 
Paris, Cerf, 1947, 1968, respectv.

baSílio de CeSareia Epistula XXXVIII, in Patrologia Graeca, Tomus 38 
(Cursus Completus Omnium SS. Patrum Doctorum Scriptorum Ec-
clesiasticorum sive latinorum, sive graecorum; Accurante J.-P. Migne), 
J.-P. Migne, Paris, 1857, Reprinted by  Brepols, Tunhout (Turnholti, 
Typographi Brepols Editores Pontificii), 1977, cols. 325-340

baSílio de CeSareia, Contra Eunomium; eunóMio, Apologia (SC 299, 305; 
Introd., traduction originale et notes par Bernard Sesboüé, s.j., avec 
coll. de Georges-Matthieu Durand, o.p., et Louis Doutreleau, s.j.), Paris, 
Cerf, 1982, 1983, respecvt.

bernardo de Claraval, De Diligendo Deo (SC 393; Intro., trad., notes et 
index par F. Callerot, o.c.s.o. J. Christophe, M.-I. Huille, o.s.c.o., P. 
Verdeyen, s.j.), Paris, Cerf, 1993

bernardo de Claraval, Sermones Super Cantica canticorum, (SC 414, 452, 472; 
Texte latim de J. Leclerq, H. Rochais et Ch. H. Talbot, OBS; Intro. et 
trad. par P. Verdeyen et R. Fassetta, o.c.s.o.), Paris, Cerf, 1996, 2000, 
2003, respectv.

boaventura, Itinerarium mentis in Deum, (texte de Quaracchi; introd., trad. 
et notes par Henry Duméry), Paris, Vrin, 1994 

boaventura, Breviloquium, (Pars Prima. De Trinitate Dei; texte latin de Qua-
racchi et traduction française; introd. et notes par Luc Mathieu, ofm), 
Paris, Éditions Franciscaines, 1967

boÉCio, Liber de persona et de duabus naturis contra Eutychem et Nestorium, in Opera 
Omnia Patrologiae. Cursus Completus (...) omnium SS. Patrum Doctorum 
Scriptorum Ecclesiasticorum sive latinorum, sive graecorum (...), Series 
Latina; accurante J.-P. Migne), Petit-Montrougue, apud J.-P. Migne 
Editorem, 1891, Tomus 6, cols.1337-1354; 193-216

CíCero, De Finibus, (t. 1: livres I-II; t. 2: livres III-V; texte établi et traduit 
par Jules Martha), Paris, Les Belles Lettres, 1928, 1967, respectv.

Cipriano de CartaGo, Sententiae episcoporum numero LXXXVII de haereticis 
baptizandis (CCSL III e; edidit a G. F. Diercks), Turnhout, Brepols Pu-
blishers, 2004 [As «Sententiae» constituem as Actas do Sínodo de Cartago, 
em 256. Trata-se de uma obra compósita em que Cipriano participou]

CleMente de alexandria, Stromata, in Patrologia Graeca, Tomus 9 (Cursus 
Completus Omnium SS. Patrum Doctorum Scriptorum Ecclesiastico-
rum sive latinorum, sive graecorum; accedunt D. Nicolai Le Nourry; 
accurante et recognoscente J.-P. Migne), Turnholti, Typographi Brepols 
Editores Pontificii, s.d., cols., 9-602



Bibl iografia • 495

didaChÉ (; edição bilingue; trad. port. de 
M. L. Marques; estudo e notas de I. P. Lamelas; revisão de Armando 
P. Carreira e Isidro Pereira Lamelas), Lisboa, Alcalá / Faculdade de 
Teologia da Univ. Católica Portuguesa, 2004

didaChè, ou La doctrine des douze apôtres (SC 248bis; introd., texte critique, 
trad., notes, appendice, annexe et index par Willy Rordorf et André 
Tuilier), Paris, Cerf, 1978 

dídiMo o CeGo, De Spiritu Sancto, SC 386 (Introd., texte critique, trad., notes 
et index par Louis Doutreleau, S.J.), Paris, Cerf, 1992

eckharT Meister, Werke I-II, (Bibliothek des Mittelalters, Bande 20-21; Texte 
und Übersetzungen, Herausgegeben von Niklaus Largier), Deutscher 
Klassiker Verlag, Frankfurt am Main, 1993 [Traités et Sermons, trad., 
introd. notes et index par Alain de libera, Paris, Flammarion, 1995]

enuMa eliš, (ed. e trad. esp. de Federico Lara Peinado), Poema babilónico de 
la creación, Madrid, Editorial Trotta, 1994

epifânio de SalaMina, Anacephalaeosis sive eorum quae in Pannario dicta sunt 
summa comprehensio, in Patrologia Graeca, Tomus 42 (Cursus Completus 
Omnium SS. Patrum Doctorum Scriptorum Ecclesiasticorum sive lati-
norum, sive graecorum; Accurante J.-P. Migne), Turnholti, Typographi 
Brepols Editores Pontificii, 1959, cols., 833-886

epifânio de SalaMina, Panarium sive Arcula adversus octoginta haereses, in Pa-
trologia Graeca, Tomus 41/42 (Cursus Completus Omnium SS. Patrum 
Doctorum Scriptorum Ecclesiasticorum sive latinorum, sive graecorum; 
Accurante J.-P. Migne), Turnholti, Typographi Brepols Editores Pon-
tificii, 1959, cols., 173-1200; 9-832, respectiv.

eriúGena seu Iohannis Scotti, Periphyseon, 5 vols., CC-CM (editionem nouam 
a suppositiciis quidem additamentis purgatam, ditatam uero appendice 
in qua uiciccitudines operis synoptice exhibentur, curauit Eduardus A. 
Jeauneau), Turnholti, Typographi Brepols Editores Pontificii, 1996, 
1997, 1999, 2000, 2003, respectv.

euSÉbio de CeSareia, Louanges de Constantin (Triakontaétérikos), (Introd., 
traduction originale et notes para Pierre Maraval), Paris, Cerf, 2001

eváGrio o pôntiCo, , 3 (ou Do monge 
Evágrio / Traité Pratique; SC 170, 171; Introd., édition critique du texte 
grec, trad., comm. et tables par Antoine Guillaumont et Claire Guillau-
mont), Paris, Cerf, 1971

fauStino preSbítero, Ad Gallam Placidiam De Trinitate sive de Fide Contra 
Arianos, in Patrologiae Cursus Completus (...) omnium SS. Patrum Docto-
rum Scriptorum Ecclesiasticorum sive latinorum, sive graecorum (...), 
Series Latina; accurante J.-P. Migne), excudebatur et venit apud J.-P. 



496 • O primado da relação

Migne Editorem / Turnholti, Typographi Brepols Editores Pontificii, 
s.d., Tomus 13: cols. 37-80

fÉlix Minúcio, Octavius, (texte établi et traduit par Jean Beaujeu), Paris, 
Les Belles Lettres, 1964

fílon de alexandria, De Migratione Abrahami, (SC 47; texte critique, in-
trod., trad. et notes par René Cadiou; in Les Oeuvres Complètes de Philon 
d’Alexandrie, vol. XI), Paris, Cerf, 1965

GreGório de nazianzo, Poemata (Carminum liber I, Sectio II, Poemata moralia, 
X. De virtute, 48-49) in Patrologia Graeca, Tomus 37 (Cursus Completus 
Omnium SS. Patrum Doctorum Scriptorum Ecclesiasticorum sive lati-
norum, sive graecorum; accurante J.-P. Migne), Turnholti, Typographi 
Brepols Editores Pontificii, s.d., cols., 397ss

GreGório de nazianzo, Discours 1-3, SC 247 (Introd., texte critique, trad. 
et notes par Jean Bernardi), Paris, Cerf, 1978; Discours 4-5, SC 309 
(Introd., texte critique, trad. et notes par Jean Bernardi), Paris, Cerf, 
1983; Discours 6-12, SC 405 (Introd., texte critique, trad. et notes par 
Marie-Ange Calvet-Sebasti), Paris, Cerf, 1995; Discours 20-23, SC 270 
(Introd., texte critique, trad. et notes par Justin Mossay, avec coll. de 
Guy Lafontaine), Paris, Cerf, 1980; Discours 24-26, SC 284 (Introd., texte 
critique, trad. et notes par Justin Mossay, avec coll. de Guy Lafontaine), 
Paris, Cerf, 1981; Discours 27-31, SC 250 (Introd., texte critique trad. 
et notes par Paul Gallay, avec coll. de Maurice Jourjon), Paris, Cerf, 
1978; Discours 32-37, SC 318 (Introd., texte critique et notes par Claudio 
Moreschini, trad. de Paul Gallay), Paris, Cerf, 1985; Discours 38-41, SC 
358 (Introd., texte critique et notes par Claudio Moreschini, trad. de 
Paul Gallay), Paris, Cerf, 1990; Discours 42-43, SC 384 (Introd., texte 
critique, trad. et notes par Jean Bernardi), Paris, Cerf, 1992.

GreGório de niSSa, Contra Eunomium libri duodecim, in Patrologia Graeca, Tomus 45 
(Cursus Completus Omnium SS. Patrum Doctorum Scriptorum Ecclesias-
ticorum sive latinorum, sive graecorum; accurante J.-P. Migne), Turnholti, 
Typographi Brepols Editores Pontificii, s.d., cols., 243-1122

GreGório de niSSa, Contra Eunomium Libri, [Gregorii Nysseni Opera, GNO 
I-II], (éd. W. Jaeger), Leiden, Brill, 1960.

GreGório de niSSa,  (Discours catéquetique, SC 453; texte 
grec de E. Mühlenberg [Gregorii Nysseni Opera, GNO III-IV], Introd., 
trad. et notes par Raymond Winling), Paris, Cerf, 2000

GreGório MaGno, Homiliarum in Ezechielem Prophetam libri duo, in Patrologiae 
Cursus Completus (...) omnium SS. Patrum Doctorum Scriptorum Eccle-
siasticorum sive latinorum, sive graecorum (...), Series Latina; accurante 
J.-P. Migne), Turnholti, Typographi Brepols Editores Pontificii, s.d., 
Tomus 76: cols. 785-1072



Bibl iografia • 497

herMeS triSMeGiSto, Corpus Hermeticum. I - */**: Poimandres; II - Asclepius 
(texte établi par A D. Nock, et traduit par A.-J. Festugière); III - Frag-
ments extraits de Stobée (texte établi et traduit par A.-J. Festugière); IV - 
Fragments extraits de Stobée (texte établi et traduit par A.-J. Festugière) et 
Fragments diverses (texte établi par A D. Nock  et traduit A.-J. Festugière), 
Paris, Les Belles Lettres, 1945, 1972, 1973, 1954, 1954, respectiv.

heSíodo, Théogonie. Les travaux et les jours. Le bouclier, (texte établi et traduit 
par Paul Mazon, Paris, Le Belles Lettres, 1972

hilário de poitierS, La Trinité, I (SC 443; livres I-III); II (SC 448; livres 
IV-VIII); III (SC 462; livres IX-XII), Texte latin de P. Smulders 
(CCL), traduction, notes et index par Georges-Mattieu de Durand, 
Gilles Pelland, s.j., Charles Morel, s.j., Paris, Cerf, 1999, 2000, 2001, 
respectv.

hoMero, Iliade, 5 vols. (texte établi et traduit par Paul Mazon, avec la coll. 
de Pierre Chantraine, Paul Collart, René Langlumier,) Paris, Les Belles 
Lettres, 1967-1974

ireneu de lião, Adversus Haereses, IV (SC 100 */**: édition critique sous dir. 
Adelin Rousseau, avec coll. de Bertrand Hemmerdinger, Louis Doutre-
leau, Charles Mercier; t. I: Introduction, notes justificatives, tables; t. II: 
Texte et traduction), Paris, Cerf, 1965

JeróniMo, Dialogus contra Luciferianos; De perpetua virginitate B. Mariae adversus 
Helvidium; Dialogus adversus Pelagianos, in Patrologiae Cursus Completus (...) 
omnium SS. Patrum Doctorum Scriptorum Ecclesiasticorum sive latino-
rum, sive graecorum (...), Series Latina; accurante J.-P. Migne), Petit-
Montrougue, apud J.-P. Migne Editorem, 1883, Tomus 23: cols.163-192; 
193-216; 517-618, respectivamente.

JeróniMo, Tratactus sive Homiliae in Psalmos, in Marci Euangelium aliaque uaria 
argumenta (CC-SL, 78; edidit D. Germanus Morin; editio altera aucta et 
emendata), Turnholti, Typographi Brepols Editores Pontificii, 1958

JuStino de roMa,  I-II, (Introd., texte critique, trad., comm. et 
index par André Wartelle), Paris, Études Augustiniennes, 1987

kirk G. S., raven J. e., SchoFielD m., The Presocratic Philsophers. A Critical 
History with a Selection of Texts, Cambridge University Press, Cambridge 
/ London / New York / New Rochelle / Melbourne / Sydney, 1983 [Os 
Filósofos Pré-socráticos,trad. port. de C. Fonseca, FCG, Lisboa, 1994]

leS troiS StèleS de Seth. Hymne gnostique à la Triade, NH VII, 5, (texte établi 
et présenté par Paul Claude) Québec, Les Presses de l’Université Laval, 
1983

NiColau de CuSa, De Deo unitrino principio, (Opera Omnia, X; ed. Carolus 
Bormann et Adelaida Dorothea Riemann), Hamburgo, Felix Meiner, 
1988



498 • O primado da relação

niColau de CuSa, De Visione Dei, (Opera Omnia, VI; ed. Adelaida Dorothea 
Riemann), Hamburgo, F. Meiner, 2000

niColau de CuSa, Trois traités sur la docte ignorance et la coïncidence des opposés, 
Paris, Cerf, 1991

niColau de CuSa, A douta ignorância, (trad., introd. e notas de J. Maria An-
dré), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2003

oríGeneS, Contra Celsum (SC 132, 136, 147, 150, 227, texte grec et trad. de 
M. Bourret), Paris, Cerf, 1967-1969

oríGeneS,  (Traité des Principes; SC 252, 253, 268, 269, 312; 
Intro., texte critique de la version de Rufin, trad., comm. et fragments 
par Henri Crouzel et Manlio Simonetti), Paris, Cerf, 1978, 1978, 1980, 
1980, 1984, respectv.

oríGeneS, Homiliae in Ezechielem, (SC 352; Texte latin, introd., trad. et notes 
par Marcel Borret, s.j.,) Paris, Cerf, 1989

parMÉnide d’ÉlÉe, «Sur La Nature ou sur l’étant»: la langue de l’être?, (prés., 
trad. et comment. par Barbara Cassin), Paris, Seuil, 1998

philippuS CanCellariuS, Summa de Bono, (ed. studio et cura Nicolai Wicki, 
Corpus Philosophorum mediae aetatis, Selecta II), Berlim, ed. A. Fran-
cke Verlag, 1985

platão, Le Banquet, in Oeuvres Complètes, t. IV, IIème Partie, (texte établi et 
traduit par Léon Robin), Les Belles Lettres, Paris, 1941

platão, Théetete, in Oeuvres Complètes, t. VIII, Ière Partie, (texte établi et 
traduit par Auguste Diès), Paris, Les Belles Lettres, 1950

platão, Charmide, Lachès, Lysis, in Oeuvres Complètes, t. II, (texte établi et 
traduit par Alfred Croiset), Paris, Les Belles Lettres, 1965

platão, La République, in Oeuvres Complètes, t. VI: livres I-III; t. VII, Ière 
Partie: livres IV-VII; t. VII, IIème Partie: livres VIII-X, (Introd. de 
Auguste Diès; texte établi et traduit par Émile Chambry), Paris, Les 
Belles Lettres, 1967-1970

platão, Le Sophiste, in Oeuvres Complètes, t. VIII, IIIème Partie, (texte établi 
et traduit par Auguste Diès), Paris, Les Belles Lettres, 1969

platão, Parménide, in Oeuvres Complètes, t. VIII, Ière Partie, (texte établi et 
traduit par Auguste Diès), Paris, Les Belles Lettres, 1969

platão, Hippias, Alcibiade, Apologie de Scorate, Euthyphron, Criton, in Oeuvres 
Complètes, t. I, (texte établi et traduit par Maurice Croiset), Paris, Les 
Belles Lettres, 1970

platão, Le Politique, in Oeuvres Complètes, t. XI, Ière Partie, (texte établi et 
traduit par Auguste Diès) Paris, Les Belles Lettres, 1970

platão, Phèdre, in Oeuvres Complètes, t. IV, IIIème Partie, (texte établi et traduit 
par Léon Robin) Paris, Les Belles Lettres, 1970



Bibl iografia • 499

platão, Lettres, in Oeuvres Complètes, t. XIII, Ière Partie, (texte établi et traduit 
par Joseph Souilhé), Paris, Les Belles Lettres, 1977

platão, Phédon, in Oeuvres Complètes, t. IV, Ière Partie, (notice par Léon Robin; 
établi et traduit par Paul Vicaire) Paris, Les Belles Lettres, 1983

platão, Timée. Critias, in Oeuvres Complètes, t. X, (texte établi et traduit par 
Albert Rivaud), Paris, Les Belles Lettres, 1985

platão, Gorgias. Ménon, in Oeuvres Complètes, t. III, IIème Partie, (texte éta-
bli et traduit par Alfred Croiset, avec coll. de Louis Bodin), Paris, Les 
Belles Lettres, 1992

platão, Philèbe, in Oeuvres Complètes, t. IX, IIème Partie, (texte établi et traduit 
par Auguste Diès), Paris, Les Belles Lettres, 1993

plotino, Enéades, (texte établi et traduit par Émile Bréhier), Paris, Les Belles 
Letres, Paris, I – 1976; II – 1964; III – 1963; IV – 1964; V – 1967; V, 
*/** – 1963

porfírio, Isagoge, (trad. et notes par Jules Tricot), Paris, Vrin (reprise), 
1984

pSeudo-dioniSio, o areopaGita, De divinis nominibus; De mystica theologia, 
in Patrologia Graeca, Tomus 3 (Cursus Completus omnium SS. Patrum 
Doctorum Scriptorum Ecclesiasticorum sive latinorum, sive graecorum; 
[...] studio et opera Balthasaris Corderii; accurante et renuo recognos-
cente J.-P. Migne), Turnholti, Typographi Brepols Editores Pontificii, 
s.d., cols. 585-1064

riCardo de São-viCtor, De Trinitate, (SC 63; texte latin, introd., trad. et 
notes par Gaston Salet, s.j.), Paris, Cerf, 1959

SiMplíCio, In Praedicamenta Aristotelis (Commentaire sur les Catégories d’Aristote; 
traduction de Guillaume de Moerbeke), 2 vols., édition critique par A. 
pattin, O.M.I., en coll. avec W. Stuyven; 1.º vol: Louvain, Publications 
Universitaires de Louvain / Éditions Béatrice Nauwelaerts, Paris, 1971; 
2.º vol. E. J. Brill, Leiden 1975

teodoreto de Cyr, Compendium Haereticarum Fabularum; De Trinitate, in 
Patrologia Graeca, Tomus 83 (Cursus Completus omnium SS. Patrum 
Doctorum Scriptorum Ecclesiasticorum sive latinorum, sive graecorum; 
post recensionem Jacobi Sirmondi, edidit [...] Joan Ludov. Schulze; 
accurante et renuo recognoscente J.-P. Migne), Turnholti, Typographi 
Brepols Editores Pontificii, s.d., cols. 335-556; 

teófilo de antioquia, Ad Autolycum, (SC 20; trad. de Jean Sender, introd. 
et notes de Gustave Bardy), Paris, Cerf, 1948; PG 6, cols. 1023-1168

tertuliano de CartaGo, De Baptismo adversus Quintillam, PL 1, cols. 1305-
1334; Liber de Praescriptionibus adversus haereticos; Adversus Praxeam [sic], 
De Carne Christi; PL 2, cols.9-74; 153-196; 751-792, Parisiis, I: apud 



500 • O primado da relação

Garnier Fratres, Editores et J.-P. Migne Sucesseurs, 1878; II. Excu-
debat Migne, 1844

tertuliano de CartaGo, Opera Montanistica I: De Praescriptione haereticorum; 
De Baptismo; II: De Carne Christi; Adversus Praxean, (CCSL 1-2), Turnholti, 
Typographi Brepols Editores Pontificii, 1954

tertuliano de CartaGo, Adversus Praxean, (Edizione critica, com introdu-
zione, traduzione italiana, note e indice à cura di Giuseppe Scarpat), 
Turim, Società Editrice Internazionale, 1985

toMáS de aquino, Summa Theologiae. Tomus I: Pars Prima et Prima Secundae 
(cura et studio Sac. Petri Caramello, cum textu ex recensione leonina), 
Torino, Marietti Editori, 1952

toMáS de aquino, Quaestiones Quodlibetales, (cura et studio P. Fr. Raymundi 
Spiazzi, O.P.) Torino, Marietti Editori, 1956

toMáS de aquino, Liber de Veritate Catholicae Fidei contra errores Infidelium 
seu Summa contra Gentiles, 2 vols., (cura et studio Fr. Ceslai Pera, o.p. et 
alii; Textus Leoninus diligenter recognitus), Taurini / Romae, Marietti 
Editori, 1961

toMáS João de São, Tractatus de Signis (Tratado dos Signos: trad. e notas de 
Anabela Gradim Alves), Lisboa, IN-CM, 2001

vieira Padre António, Sermão de Santo António (aos peixes) e sermão da Sexagési-
ma, Apresentação crítica, notas e sugestões de Margarida Vieira Mendes, 
Lisboa, Seara Nova, 1978

vieira Padre António, Clavis Prophetarum – Chave dos Profetas, Livro III (trad. 
port. e edição crítica bilingue de Arnaldo Espírito Santo), Lisboa, Bi-
blioteca Nacional, 2000

II — Recursos Informáticos e algumas Obras auxiliares

CorpuS auGuStinianuM GiSSenSe a Cornelio Mayer editum, Schwabe & 
Co.AG.CH-4010, Basel, Verlag und Druckerei, 1996 (CD-Rom)

CetdoC — Library of Christian Latin Texts (CLCLT-5), moderante Paul tom-
bEur, Universitas Catholica Louvaniensis, Lovanii Novi, Centre Traditio 
Litterarum Occidentalium / Brepols Publishers, release 2002 (CD-Rom) 
— Principais corpora utilizados pelo CLCLT-5: Corpus Christianorum, 
Series Latina © Brepols Publishers; Corpus Christianorum, Continuatio 
Mediaevalis © Brepols Publishers; Patrologiae Latinae Supplementum © 
Brepols Publishers; Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum © Hol-
der, Pichler, Tempsky; Monumenta Germaniae Historica © Monumenta 
Germaniae Historica (MGH); Sources Chrétiennes © Cerf; S. Bernardi 



Bibl iografia • 501

opera omnia © Edizioni Cistercensi; Biblia Sacra juxta vulgatam versionem 
© Württembergische Bibelanstalt; Clavis Patrum Latinorum © Brepols 
Publishers. [N.B. – Esta versão 5 do CLCLT disponibiliza o texto integral, em 
latim, de 2827 obras de 862 autores]

bible workS™, Version 3.2 © 1995, Michael S. Bushell, Setembro 1992- 
-1995. Published by Hermeneutika™. Computer Bible Research Sof-
tware, Big Fork, 1995 [N.B. – Esta edição em CD-Rom, para além de edições 
críticas do Antigo Testamento em hebraico, da tradução grega dos Setenta, do Novo 
Testamento em grego, da Vulgata, disponibiliza ainda c. de 20 traduções da Bíblia, 
algumas célebres: Luterbible, Westminster Confession, King James,  American 
Standard, e ainda em francês, em espanhol, em crioulo,...].

ariStoteleS latinuS databaSe (Version 1.0), © da Union Académique 
Internationale (Bruxelas); do Aristoteles Latinus Centre, do Institute of 
Philosophy, KU, Leuven (Belgium); do Centre «Traditio Litterarum 
Occidentalium» (CTLO), Turnhout (Belgium), 2003; IHS Technologies, 
Strombeek-Bever (Belgium); e da Brepols Publishers, Turnhout, 2003. 
[N.B. – Esta edição em CD-Rom disponibiliza a tradução latina de 48 obras de 
Aristóteles feita por 21 tradutores medievais, v.g., Boécio, Guilherme de Moerbeke 
e Roberto de Grossatesta,...].

perSeuS proJeCt. Plataform Independent Perseus. Interactive Sources and Studies 
on Ancient Greece, Yale University Press, New Haven. Editor in Chief: 
Gregory Crane; Texts: William Merrill, Kenneth Morrell, Elli 
MylonaS; Rigths and Copyrigths: Oxford University Press, Oxford; 
Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge; The 
Focus Classical Library, Cambridge (Projecto in fieri: vide http://www.
perseus.tufts.edu).

* * *

aa.vv., Dictionnaire de Théologie Catholique, Partie, Librairie Létouzey et Ané, 
Paris, 1902-

bailly Anatole, Dictionnaire Grec-Français, rédigé avec concours de E. Egger 
(Édition revue par L. Séchan et P. Chantraine), Paris, Hachette, 1950

bavel Tarcicius van, Répertoire Bibliographique de Saint Augustin, 1950-1960 
(avec collaboration de F. Van der Zande), In Abbatia Sancti Petri, 
Steenbrugis, 1963

biblia SaCra. Iuxta Vulgatam Versionem, 2 vols, Württembergische Bibelans-
talt, Stuttgart, 1969

boiSaCq Émile, Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque, Winter’s, Hei-
delberg / Klincksieck, Paris, 1938



502 • O primado da relação

bonitz Hermann, Index Aristotelicus, (secunda editio), Akademische Druck 
– U. Verlagsanstalt Graz, 1955

bover José y o’CallaGhan José (edición crítica de), Nuevo Testamento Trilingüe, 
BAC, Madrid, 1994

bulletin auGuStinien, publicado no último número de cada ano da Revue 
des Études Augustiniennes, Institut d’Études Augustiniennes, Paris, desde 
1959

Chantraine Pierre, Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque. Histoire des 
mots, 2 vols., Klincksieck, Paris, 1983/1984, respectiv.

DekkerS Eligius (recludit), Gaar Aemilius (preparauit et iudit), Clavis Patrum 
Latinorum, Edditio tertia aucta et emendata, CCSL, Brepols, Editores 
Pontifici, 1995

denzinGer Heinrich, Symboles et Définitions de la Foi Catholique (édité par Pe-
ter Hünermann pour l’édition originale, et par Joseph Hofmann pour 
l’édition française), Paris, Cerf, 1996

drobner Hubertus R., Les Pères de l’Église. Sept siècles de littérature chrétienne, 
Paris, Desclée de Brouwer, 1999

eMery Gilles, «Bulletin de théologie trinitaire», in Revue Thomiste 99 (1999/3), 
pp. 549-594

ernout Alfred e Meillet Antoine, Dictionnaire Étymologique de la Langue 
Latine. Histoire des Mots, (quatrième édition augmentée des corrections 
des mots), Klincksieck, Paris, 1967

liddell Henry & SCott Robert, A Greek-English Lexicon, Clarendon Press, 
Oxford, 1968

Mayer Cornelius (ed.), Agustinus-Lexikon, vol. I, vol. II, Verlag / Publishers 
/ Editions Schwabe & Co. AG, Basel, 1986-1994; 1996-2002, respectv.

nebreda Eulogius, Bibliographia Augustiniana seu Operum Collectio, quae divi 
Augustini vitam et doctrinam quadantenus exponunt, Romae, Officium Libri 
Catholici, 1918

philibert Myriam, Dictionnaire des symboles fondamentaux, Monaco, Éditions 
Rocher, 2000

poupard Paul (dir.), Dictionnaire des religions, Paris, PUF, 1993
SCiaCCa Michele Federico, Augustinus, in Bibliograhische Einfürungen in das 

Studium der Philosophie, t.10, Berna, A. Francke-Verlag, 1948
SeptuaGinta. Vetus Testamentum Graecum (Auctoritate Academiae Scientiarum 

Gottingensis editum), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1936
theSauruS patruM latinoruM. Thesaurus Augustinianum. Series A - Formae, 

Turnhout, Brepols, 1989



Bibl iografia • 503

III – Obras / Estudos de Autores Modernos e Contemporâneos

aa.vv., Dieu et l’être: exégèses d’Exode 3, 14 et de Coran 20, 11-24, PAris, CERL / 
Études Augustiniennes, 1978 

aa.vv., Fé e razão: caminhos de diálogo, Lisboa, Edições Didaskalia / Faculdade 
de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, 2000

aa.vv., L’Età dello Spirito e la fine dei Tempi in Gioachino da Fiore e nel 
Gioachimismo medievale. Atti del II Congresso Internazionale di Studi 
Gioachimiti, San Giovanni in Fiore-Luzzi-Celico, 6-9 Settembre 1984 (a 
cura di Antonio Crocco), San Giovanni in Fiore, Centro Internazionale 
di Studi Gioachimiti, 1986.

aa.vv., Le mythe et le symbole, Paris, Beauchesne, 1977
aa.vv., Les sources de Plotin (Entretien sur l’antiquité tardive V), Genève, Van-

douevres, 1960
aa.vv., Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, 5 vols., Verbo, Lisboa / 

São Paulo, 1988-1992
aa.vv., Science et conscience: deux lectures de l’univers, Colloque International, 

Cordoue — 1er au 5 octobre 1979, Paris, Éditions Stock / France Cul-
ture, 1980

aa.vv., Voyage trinitaire, Montrougue, Éditions Nouvelle Cité, 1996.
aa.vv., A Cruz, sinal da Redenção, Lisboa, Edições Didaskalia, 1986
abel Olivier [dir.], Le pardon: briser la dette et l’oubli, Paris, Seuil, 1998
adorno Theodor W., Negative Dialectik. Jargon der Eigentlichkeit, Gesammelte 

Schriften, Band 6, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1998 
[Dialectique négative, (trad. fra. de G. Coffin et alii; postface de H.-G. 
Holl), Paris, Payot, 1992]

allerS Rudolf, «The Notions of Triad and of Mediation in the Thought of 
St. Augustine», The New Scholasticism 31 (1957), pp. 499-525

alouiS Anne (et alii), «Chassez le symbole... et il revient au galop», in Thé-
rapies de l’âme. L’inflation du psycologisme (dir. par Daniel Friedmann), 
Autrement, Série Mutations, n.º43, 1982, pp. 188-192

aMaral António Campelo, «A relação protensiva entre Fé e Razão na Filo-
sofia Medieval», in Cassiano reiMão (Org.)., O círculo hermenêutico entre 
a fé e a razão, (Colóquio, 22 de Maio de 2003), Lisboa, Universidade 
Católica Editora, 2004, pp. 31-39

andrÉ-vinCent Ignace, «Pour une théologie de l’image», in Revue Thomiste 
67 (1959/2), pp. 320-338

andreSen Sophia de Mello Breyner, “Os navegadores”; “A escrita”, in Ilhas. 
Obra Poética III, Lisboa, Caminho, 1996, pp. 307.328



504 • O primado da relação

anSaldi Jean, «Approche doxologique de la Trinité de Dieu: dialogue avec 
Jean-Luc Marion», in Études théologiques et religieuses, 62e année (1987/1), 
pp. 81-95

antoGnazza Maria Rosa, Trinità e Incarnazione: il rapporto tra filosofia e teologia 
rivelata nel pensiero di Leibniz, Milão, Vita e Pensiero - Publicazioni della 
Università Cattolica, 1999

antonelli Mario, «Trindade e Eucaristia em Blondel», (trad. port. de M. 
L. Falcão), in Communio. Revista Internacional Católica 17 (2000/2), pp. 
151-163

antoniotti Louise-Marie, Le Mystère de Dieu Un et Trine, Paris, Beauchesne, 
2000

appbley R. Scott, The ambivalence of the sacred, Nova Iorque / Oxford et alii, 
Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2000.

arendt Hannah, Der Liebesbegriff bei Augustinus, Berlim, Von Julius Springer, 
1929 (cons. na trad. fra. de A.-S. Astrup, Le Concept d’Amour chez Augustin. 
Essai d’interprétation philosophique, Paris, Payot & Rivages, 1999)

arnou René, «Arius et la doctrine des relations trinitaires», in Gregorianum 
14 (1933), pp. 269-272

arquillière Henri-Xavier, L’Augustinisme politique. Essai sur la formation des 
théories politiques du moyen âge, Paris, Vrin, 1955

aubenque Pierre, Le problème de l’être chez Aristote, Paris, PUF, 1966,
aubenque Pierre, «Plotin et le dépassement de l’ontologie grecque», in Le 

Néoplatonisme, (Colloque international du CNRS), Paris, CNRS, 1971, 
pp.101-109

aubenque Pierre (éd.), Concepts et Catégories dans la Pensée Antique, Paris, 
Vrin, 1980

aubin Paul, Dieu: Père, Fils, Esprit: pourquoi les chrétiens parlent de ‘Trinité’, Paris, 
Desclée de Brouwer / Montréal, Bellarmin, 1975

aubin Paul, Plotin et le christianisme. Triade plotinienne et Trinité chrétienne, Paris, 
Beauchesne, 1992

auGÉ Marc, Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, 
Paris, Seuil, 1992 (trad. port. de L. Mucznik, Não-lugares. Introdução 
a uma antropologia da sobremodernidade, Venda Nova, Bertrand Editora, 
1998).

axeloS Kostas, Héraclite et la philosophie, Paris, Minuit, 1962
baChelard Gaston, La poétique de l’espace, Paris, PUF, 1958
bailleux Émile, «Dieu Trinité et son oeuvre», in Recherches augustiniennes 7 

(1971), pp. 189-218
bailleux Émile, «La Christologie de saint Augustin dans le De Trinitate», in 

Recherches augustiniennes 7 (1971), pp. 219-243



Bibl iografia • 505

barabáSi Albert-László, Linked. The New Science of Networks. How Everything 
is Connected to Everything Else and What it Means for Science, Business and 
Everyday Life, Cambridge, Perseus Books Group, 2002

barata André, Metáforas da consciência, Porto, Campo das Letras, 2000
barbaraS Renaud, Le désir et la distance. Introduction à une phénoménologie de la 

perception, Paris, Vrin, 1999.
barboSa José A. de Miranda, Cruz Maria Teresa, Crítica das Ligações na Era 

da Técnica, Lisboa, Tropismos, 2002
barneS Michel René, «Augustine in contemporary Trinitarian Theology», 

in Theological Studies 56 (1995/2), pp. 237-250
barTelink G. J. M., «“Tres vidit, unum adoravit”, formule trinitaire», in 

Revue des Études Augustiniennes 30 (1984), pp. 24-29
baudy Gerard-Henry, Le baptême et ses symboles: aux sources du salut, Paris, 

Beauchesne, 2001
beauChaMp Paul, «Chemins bibliques de la révélation trinitaire», in Mono-

théisme et Trinité, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1991, 
pp. 15-40

beaufret Jean (et alii), (recueil prép. sous dir. de Richard Kearney et Jo-
seph Stephen O’Leary), Heidegger et la question de Dieu, Paris, Grasset & 
Fasquelle, 1980

beaufret Jean, «Heidegger et la théologie», in Heidegger et la question de Dieu, 
Paris, Grasset & Fasquelle, 1980, pp. 19-36

beirnaert Louis, «La dimension mythique dans le sacramentalisme chrétien», 
in Eranos Jahrbuch 1949, XVII, Zurique, 1950, pp. 255-286

bell David, Husserl. The arguments of the Philosophers, Londres and Nova 
York, Routledge, 2001

bello Angela Ales, Husserl. Sul problema di Dio, Roma, Studium, 1985
bello Angela Ales, «Edmund Husserl (1859-1938). Teleo-logia e teo-logia», 

in Giorgio penzo, Rosino Gibellini (edd.), Dio nella filosofia del Novecento, 
Queriniana, Brescia, 1993, pp. 53-62

benoiSt Jocelyn, L’idée de phénoménologie, Paris, Beauchesne, 2001
beretta Beatrice, Ad aliquid. La relation chez Guillaume d’Ockham, Friburgo, 

Presses Universitaires de Fribourg, 1999
berGer Peter L., A Rumour of Angels. Modern Society and the Rediscovery of the Su-

pernatural, Nova York / Londres, Allen Lane The Penguin Press, 1969
berGeron M., «La structure du concept latin de personne. Comment, chez 

les Latins, “persona” en est venu à signifier “relatio”», in Histoire littéraire 
du XIIIème siècle , Paris / Otava, (1932/2), pp. 121-161.

berGSon Henri, Essai sur les données immédiates de la conscience (1888), Paris, 
PUF 1970



506 • O primado da relação

bernard Charles André, «Mystère trinitaire et transformation en Dieu», in 
Gregorianum 80 (1999/3), pp. 407-440

bernardo Bonifácio, Simbolismo e Tipologia do Baptismo, Lisboa, Edições 
Didaskalia, 1989

berrouard Marie-François, «Saint Augustin et le ministère de la prédication. 
Le thème des anges qui montent et qui descendent», Recherches Augusti-
niennes 2 (1962), pp. 447-501.

berrouard Marie-François, «La premirère communauté de Jérusalem 
comme image de l’unité de la Trinité. Une exégèse des Actes 4, 32a», 
in Homo Spiritalis. Festgabe für Luc Verheijen OSA zu seinem 70.Geburtstag, 
Würzburg, Augustinus-Verlag, 1987, pp. 207-224.

berrouard Marie-François, «La Trinité qui est Dieu», in Augustin. Le message 
de la foi, Paris, 1987, pp. 99-117.

bezançon Jean-Noël, Dieu n’est pas solitaire, Paris, Desclée de Brouwer, 
1999

bieMel Walter, Rémi braGue, Jean François Courtine (et alii; pub. sous dir. 
Jean-Luc Marion), Phénoménologie et métaphysique, Paris, PUF, 1984

blondel Maurice, «Le quinzième centenaire de la mort de saint Augustin (28 
Août 430): L’unité originale et la vie permanente de sa doctrine philoso-
phique», in Revue de Métaphysique et de Morale 37 (1930), pp. 423-469

blondel Maurice, L’Action (1983): essai d’une critique de la vie et d’une science de 
la pratique, Paris, PUF, 1950

blondel Maurice, «The latent resources in St. Augustine’s thought», in 
Saint Augustine. His age, life and thought, Meridian Books, Nova York, 
1959, pp. 317-353

blondel Maurice / laberthonnière Lucien, Correspondance philosophique, 
(éd. Claude Tresmontant), Paris, Seuil, 1961

blondel Maurice, Carnets Intimes I. (1883-1894), II. (1894-1949), Paris, 
Cerf, 1961, 1966, respectv.

blondel Maurice, Le lien substantiel et la substance composite d’après Leibniz, 
Louvain, Éditions Nauwelaerts; Paris, Béatrice-Nauwelaerts, 1972

bobrinSkoy Boris, «Expérience vécue et doctrines trinitaires en Orient et 
en Occident», in Monothéisme et Trinité, Bruxelles, Facultés universitaires 
Saint-Louis, 1991, pp. 41-59

bobrinSkoy Boris, La compassion du Père, Paris, Cerf, 2000
boff Leonardo, Os Sacramentos da Vida e a Vida dos Sacramentos, Petrópolis, 

Vozes, 1975
boff Leonardo, A Trindade e a Sociedade, Petrópolis, Vozes, 1987
boiSMard M.-É., avec coll. de A. laMoulle, Le Diatessaron: de Tatien à Justin, 

Paris, Librairie Lecoffre, J. Gabalda et Cie., 1992



Bibl iografia • 507

borella Jean, Symbolisme et Réalité: histoire d’une réflexion, Genève, Ad Solem, 
1997

boulGakov Sergei Nikolaevich, L’échelle de Jacob. Des anges, (trad. fr. C. An-
dronikof), L’Âge d’Homme, Lausanne, 1987

boulGakov Sergei Nikolaevich, La lumière sans déclin, (trad. fr. et annoté par 
C. Andronikof), Lausanne, L’Âge d’Homme, 1990

boulGakov Sergei Nikolaevich, Le Paraclet, (trad. fra. de C. Andronikof, 
Préf. V. Volkoff), Paris, L’Âge d’Homme, 1996

bulGakov[sic] Sergius, Die Tragödie der Philosophie, Otto Reichl Verlag, 
Darmstadt, 1927

boulnoiS Marie-Odile, Le paradoxe trinitaire chez Cyrille d’Alexandrie. Hermé-
neutique, analyses philosophiques et argumentation théologique, Paris, Institut 
d’Études Augustiniennes, 1994

boulnoiS Olivier, Duns Scot, la rigueur de la charité, Paris, Cerf, 1998
boulnoiS Olivier, «Le besoin de métaphysique. Théologie et structures des 

métaphysiques médiévales», in Jean-Luc Solère et Zénon kaluza (étu-
des réunies par), La servante et la consolatrice. La philosophie dans ses rapports 
avec la théologie au Moyen Âge, Paris, Vrin, 2002, pp. 45-94.

bourG Dominique (org.), L’être et Dieu, Paris, Cerf, 1986
bourriaud Nicolas, Esthétique relationnelle, Paris, Les presses du réel, 1998
bouSquet François, La Trinité, Paris, Éditions de l’Atelier; Éditions Ou-

vrières, 2000
boutanG Pierre, Ontologie du secret, Paris, PUF, 1988
boyer Charles, «L’Image de la Trinité. Synthèse de la pensée augustinienne», 

Gregorianum 27 (1946), pp. 173-199
breton Stanislas, L’«esse in» et l’«esse ad» dans la métaphysique de la relation, 

Roma, Scuola tipografica missionaria Domenicana, 1951.
breton Stanislas, Approches phénoménologiques de l’idée d’être, Paris, Vitte, 

1959
breton Stanislas (et alii), L’existence de Dieu, Tournai, Casterman, 1961
breton Stanislas, «Théologie, poésie, athéologie», in Foi et Raison logique, 

Paris, Seuil, 1971, pp. 221-265
breton Stanislas, «Révélation, médiation, manifestation», in Manifestation et 

Révélation, Paris, Beauchesne, 1976,  pp. 41-61
breton Stanislas, «Mythe et imaginaire en théologie chrétienne», in Le mythe 

et le symbole. De la connaissance figurative de Dieu, Paris, Beauchesne, 1977
breton Stanislas, Écriture et révélation Paris, Cerf, 1979
breton Stanislas, «La querelle des dénominations», in Heidegger et la question 

de Dieu, Paris, Grasset & Fasquelle, 1980, pp. 248-268
breton Stanislas, Unicité et monothéisme, Paris, Cerf, 1981



508 • O primado da relação

breton Stanislas, «Différence, relation, altérité», in Altérités (avec des études de 
Francis Guibal et Stanislas Breton), Paris, Éditions Osiris, 1986, pp. 39-64

breton Stanislas, Poétique du sensible, Paris, Cerf, 1988
breton Stanislas, «Quelques réflexions sur la nomination paradoxale de 

Dieu», in Revue des Sciences philosophiques et théologiques 74 (1990/4), pp. 
591-604

breton Stanislas, «Sur l’ordre métaphoral», in Paul Ricoeur. Les métamorphoses 
de la raison herméneutique, Paris, Cerf, 1991, pp. 373-380.

breton Stanislas, «Sur quelques présupposés d’une certaine exégèse», in La 
Bible en Philosophie: approches contemporaines, (ouvrage sous la direction de 
Dominique Bourg et Alain Lion et alii), Paris, Cerf, 1993, pp. 13-25

breton Stanislas, Matière et dispersion, Grenoble, Jérôme Millon, 1993
breton Stanislas, Philosophie buissonnière, Grenoble, Jérôme Millon, 1993
breton Stanislas, «Sens et portée de la Théologie Negative», in Denys 

l’Aréopagite et sa postérité..., Paris, Études Augustiniennes, 1997
breton Stanislas, «Est - Je suis. Parménide ou Moïse», in Revue de théologie 

de Louvain 98 (2000/2), pp. 235-249.
brito Emilio, «La doctrine trinitaire d’après la ‘Glaubenslehre’ de Schleier-

macher», in Revue théologique de Louvain 22 (1991/3), pp. 327-342
brito Emilio, «Schleiermacher et la doctrine de la Trinité. Réflexions criti-

ques», in Revue théologique de Louvain 23 (1992/2-3), pp. 145-171; 321-342, 
respectv.

brito Emilio, «La différence phénoménologique du Mystère absolu et du 
Dieu divin selon B. Welte», in Revue théologique de Louvain 32 (2001/3), 
pp. 353-373

bruaire Claude, Logique et religion chrétienne dans la philosophie d’Hegel, Paris, 
Seuil, 1964

bruaire Claude, L’être et l’esprit, Paris, PUF, 1983
buber Martin, Ich und Du, Heidelberg, Verlag Lambert Schneider, 1979 [Je 

et Tu, trad. de Geneviève Bianquis; avec une préf. de Gaston Bachelard, 
Paris, Fernand Aubier, Éditions Montaigne, 1938]

buber Martin, Gottesfinsternis. Betrachtung zur Beziehung zwischen Religion und 
Philosophie, Manesse Verlag, Zürich, 1953 [L’éclipse de Dieu. Considérations 
sur les relations entre la religion et la philosophie, (trad. fra. de Éric Thézé, 
coll. de Ch. Vérin et P. Seillier), Paris, Nouvelle Cité, 1987]

bultMann Rudolf, laurent Jérôme, vieillard-baron Jean-Louis, Marion 
Jean-Luc, Franck Didier, Théologie et Philosophie (Philosophie, n.°42), 
Paris, Minuit, 1994

Caeiro Francisco da Gama, «A presença de Santo Agostinho no pensamento 
filosófico português», in Didaskalia 19 (1989/1), pp. 81-94



Bibl iografia • 509

CaillÉ Allain, lazzeri Christian, Senellart Michel (sous dir.),  Histoire 
raisonné de la philosophie morale et politique. Le bonheur et l’utile, Éditions La 
Découverte, Paris, 2001

CaMbòn Enrique, Trinità modello sociale, Roma, Città Nuova, 1999 (trad. port. 
de J. M. Almeida, com o título Assim na Terra como no Céu. O que significam as 
relações trinitárias na vida em sociedade?, São Paulo, Cidade Nova, 2000)

CaMpbell Joseph, The Masks of God. Creative Mythology, Londres, Souvenir, 
2001

Capelle Philipe (sous dir.), Subjectivité et Transcendance. Hommage à Pierre 
Coulin, Cerf, Paris, 1999

Capelle Philippe, Phénoménologie et christianisme chez Michel Henry: les derniers 
écrits de Michel Henry en débat, Paris, Cerf, 2004

Capra Fritjof, Le Tao de la physique, Paris, Tchou, 1979 
Capra Fritjof, «Le Tao de la physique» in Science et conscience: deux lectures 

de l’univers, Colloque International, Cordoue — 1er au 5 octobre 1979, 
Paris, Éditions Stock / France Culture, 1980, pp. 43-55.

Capra Fritjof, The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels Between Modern 
Physics and Eastern Mysticism, Shambhala Publications, 2000 

Caputo John D., «God is Wholly Other-Almost: Différance and the hiper-
bolic altterity of God», SuMMerell Orrin F. (Ed. by), The Otherness of 
God, Charlottesville and Londres, University Press of Virginia, 1998, 
pp. 190-205

Carvalho Mário Santiago de, «Para um outro Modelo de Investigações 
das relações entre Razão e Fé no Século XIII», in Itinerarium 51 (1995, 
Jan.-Abr.), pp. 19-44

Carvalho Mário Santiago de, «Filosofia Bárbara. Considerações sobre a 
Patrística», in Itinerarium 153 (1995, Set.-Dez.), pp. 345-368.

Carvalho Mário Santiago de, «Da Linguagem da Relação em Cassicíaco», 
in Humanística e Teologia 17 (1996/1-2), pp. 27-46

Carvalho Mário Santiago de, «Sobre a razão patética», in Humanística e 
Teologia 18 (1997), pp. 93-123

CaSSirer Ernst, An essay on man: an introduction to a philosophy of human culture, 
New Haven, Yale University Press / London, Geofrey Cumberlege, 
Oxford University Press, 1951 [Ensaio sobre o homem, trad. port. de C. 
Branco, Lisboa, Guimarães Editores, 1995]

CaSSirer Ernst, Substance and function and Einstein’s theory of relativity, New 
York, Dover 1953 [Substance et fonction: éléments pour une théorie du concept, 
(trad. fra. de P. Caussat), Paris, Minuit, 1977]

CaSSirer Ernest, Philosophie der symbolischen Formen. Bd. 1: Die Sprache [1985]; 
Bd. 2: Das mythlische Denken [1977]; Bd. 3: Phänomenologie der Erkenntnis 



510 • O primado da relação

[1982]; Bd. 4: Índex [bearbeitet von Hermann Noack; 1982], Darms-
tadt, Wissenschaftliche Buchgellschaft, 1977-1985 [La philosophie des 
formes symboliques. t.1. Le langage, trad. fra. par Olé Hansen-Love et Jean 
Lacoste; t.2. La pensée myhtique, trad. fra. et index par Jean Lacoste; t.3. 
La phénomènologie de la connaissance, trad. fra. et índex de Claude Fronty, 
Paris, Minuit, 1972]

CaSSirer Ernst, Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs, Darmstad, Wissens-
chaftliche Buchgesellschaft, 1956 [Trois essais sur le symbolique, trad. fra. 
de J. Carro, avec coll. J. Gaubert, Paris, Cerf, 1997]

CaSSirer Ernst, Zur Einsteinschen Relativitätstheorie. Erkenntnistheo-retische Be-
trachtungen (Text und Anmerkungen bearbeitet von Reinold Schmücker), 
Hamburg, Meiner, 2001 [La théorie de la relativité d’Einstein: éléments pour 
une théorie de la connaissance, prés. et trad. fra. de J. Seidengart, Paris, 
Cerf, 2000]

CavarnoS Constantine, The Classical Theory of Relations. A Study in the Meta-
physics of Plato, Aristotle, and Thomism, Belmont / Massachusetts, Institute 
for Bizantine and Modern Greek Studies, 1975

Cerbelaud Dominique, «Création et Trinité», in Revue des Sciences philosophi-
ques et théologiques 72 (1988), pp. 88-94

Chapelle Albert, Hegel et la religion, I. La Problématique; II. La dialectique. A. 
Dieu et la Création, Paris, Éditions Universitaires, 1964, 1967, respectv.

Chauvet Louis-Marie, Symbole et sacrement. Une relecture sacramentelle de 
l’existence chrétienne, Paris, Cerf, 1987

Chevalier, Irénée, S. Augustin et la pensée grecque. Les relations trinitaires, Fri-
bourg en Suisse, Librairie de l’Université, 1940

Choppin L., La trinité chez les Pères apostoliques, Paris, Desclée de Brouwer, 
1925

ChrÉtien Jean-Louis, La voix nue. Phénoménologie de la promesse, Paris, Minuit, 
1990

ChrÉtien Jean-Louis, L’arche de la parole, Paris, PUF, 1999
ChrÉtien Jean-Louis, L’inoubliable et l’inespéré, Paris, Desclée de Brouwer, 

1991 (nova edição aumentada de 2000)
ChrÉtien Jean-Louis, «Plotin en mouvement», in Archives de Philosophie 64 

(2001/2, avril-juin), pp. 243-258.
clark Mary T., Augustinian Personalism. The Saint Augustine Lecture 1969, 

University of Villanova, 1970
clarke Norris W., Person and Being, Milwaukee, Marquette University Press 

(The Association of Jesuit University Presses), 1998
Coda Piero, TaPken Andreas (edd.), La Trinità e il Pensare. Figure, percorsi, 

prospettive, Roma, Città Nuova, 1997



Bibl iografia • 511

Coda Piero e Žak L’ubomír (edd.), Abitando la Trinità: per un rinnovamento 
dell’ontologia, Roma, Città Nuova, 1998

Coda Piero, «Mistero trinitario e monoteismo», in Studia Patavina 47 (2000/1), 
pp. 5-28

CoiMbra Leonardo, A Alegria, a Dor e a Graça; Do Amor e da Morte; A Questão 
Universitária, in Obras de Leonardo Coimbra, selec., coord. e revisão pelo 
Prof. Sant’Ana dioníSio, vol. I, Porto, Lello & Irmãos – Editores, 
1983

ConGar Yves, «El monoteísmo político de la antiguidad y el Dios Trino», in 
Concillium (1981), pp. 353-362

ConGar Yves, «Le Monothéisme politique et le Dieu Trinité», in Nouvelle 
Revue Théologique 103 (1981/1), pp. 3-17

ConGar Yves, «L’actualité de la pneumatologie», in Credo in Spiritum Sanctum 
/  . Atti del Congresso Teologico In-
ternazionale di Pneumatologia, Roma, 22-26 marzo 1982, Roma, Libreria 
Editrice Vaticana, 1982, pp. 15-28

Corbin Henry, Le paradoxe du monothéisme, Paris, Éditions l’Herne, 1981
Corbin Henry, L’imagination créatrice dans le sufisme d’Ibn Arabi, Paris, Aubier, 

1992
CouGet Henri, La sainte Trinité et les doctrines antitrinitaires, Paris, Blout, 

1905
Courth Franz, Le mystère du Dieu Trinité, Luxembourg, Éditions Saint-Paul, 

1999
Courtine Jean-François, «Note complémentaire pour l’histoire du voca-

bulaire de l’être (Les traductions latines d’ et la compréhension 
romano-stoïcienne de l’être)», in Concepts et Catégories dans la Pensée Antique 
(éd. Piérre Aubenque), Paris, Vrin, 1980, pp. 33-87

Courtine Jean-François, Heidegger et la phénoménologie, Paris, Vrin, 1990
Courtine Jean-François (prés.), Phénoménologie et théologie, Paris, Criterion, 

1992
Courtine Jean-François, «Phénoménologie et la métaphysique», in Le Débat 

72 (novembre-décembre 1992),  pp. 77-89
Courtine Jean-François, Les catégories de l’être. Études de philosophie ancienne et 

médiévale, Paris, PUF, 2003
Cozzoli Mauro, «Fondazione teologico-trinitaria dell’etica della carità», in Late-

ranum 57 (1991/1), pp.171-197
CuGno Alain, «Bible et philosophies contemporaines du corps», in La Bible 

en Philosophie: approches contemporaines, (ouvrage sous la direction de Do-
minique Bourg et Alain Lion et alii), Paris, Cerf, 1993, pp. 145-163.

CullMann Oscar, Les premières confessions de foi chrétiennes, Paris, PUF, 1948



512 • O primado da relação

CunninGhaM David S., «On translating the Divine Name», in Theological 
Studies 56 (1995/3), pp. 415-440

d’CoSta Gavin, «Trinity and Other Religions: Genesis 18, Judaism and 
Hinduism in two works of art», in Gregorianum 80 (1999/1), pp. 5-31

daniÉlou Jean, Bible et liturgie: la théologie biblique des sacrements et des fêtes 
d’après les pères de l’Église, Paris, Cerf, 1958

daniÉlou Jean, Les symboles chrétiens primitifs, Paris, Seuil, 1961
daniÉlou Jean, La Trinité et le mystère de l’existence, Paris, Desclée de Brou-

wer, 1992
daniÉlou Jean, Mythes païens, mystère chrétien, Paris, Fayard, 1996
d’eyperMon Taymaus, Le mystère primordial: la Trinité dans sa vivante image, 

Louvain, Desclée de Brouwer, 1950
De Ghellinck Joseph, «Quelques appréciations de la dialectique et d’Aristote 

durant les conflits trinitaires du IVe siècle», Revue d’Histoire ecclésiastique 
26 (1930), pp. 5-42

debray Régis, Vie et mort d l’image, Paris, Gallimard, 1992
deleuze Gilles, Pourparlers. 1972-1990, Paris, Minuit, 1990
delooz Thierry, Pour une ontologie de la relation. L’être et la relation (2 vols., 

dact.), Thèse de Doctorat d’État ès Lettres soutenue à l’Université de 
Paris-Sorbonne – Paris IV, au 11 mars 1994, sous la direction du Prof. 
Pierre Aubenque.

delzant Antoine, La communication de Dieu: par-delà utile et inutile; Essai théo-
logique sur l’ordre symbolique, Paris, Cerf, 1978

derrida Jacques, labarrière Pierre-Jean, Altérités (avec des études de Francis 
Guibal et Stanislas Breton), Paris, Éditions Osiris, 1986.

derrida Jacques, «Fé e saber. As duas fontes da “religião” nos limites da 
simples razão», in id., Gianni vattiMo, in La religion. Séminaire de Capri, 
1994, Paris, Seuil / Éditions Laterza, 1996 [A religião, trad. port. de M. 
Serras Pereira, Lisboa, Relógio D’Água, 1997, pp. 9-93]

deSCarteS René, Correspondance I. Avril 1622 — Février 1638, vol. I; Discours 
de la méthode & Essais, vol. VI; Mediationes de Prima Philosophia, vol. VII, 
in Oeuvres de Descartes (publiées par Charles adaM & Paul tannery), 
Paris, Vrin, 1996

dideberG Dany, «Amor», «Caritas», in Cornelius Mayer (ed.), Agustinus-
Lexikon, vol. I, Verlag / Publishers / Editions Schwabe & Co. AG, Basel, 
1986-1994, cols. 913-930.vol. I, cols. 294-300, cols. 730-743, respecti-
vamente

dideberG Dany, «Dilectio», in Cornelius Mayer (ed.), Agustinus-Lexikon, 
vol. II, Verlag / Publishers / Editions Schwabe & Co. AG, Basel, 1996-
2002, II, cols. 435-453



Bibl iografia • 513

dièS Auguste, Définition de l’être et de nature des idées dans le Sophiste de Platon, 
Paris, Vrin, 1963

doddS Eric Robertson, Pagans and Christians in an Age of Anxiety: some aspects 
of religious experience from Marcus Aurelius to Constantine, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1990.

Dokic Jérôme, «La musique, le bruit, le silence. Quelques réflexions à 
propos de John Cage», in Cahiers Internationaux de symbolisme, 83-84-85 
(1996), pp. 97-11

doull Floy Andrews, «Si enim fallor, sum», in Augustinus 31 (1986), pp. 86-
-93

du roy Jean-Baptiste, «L’expérience de l’amour et intelligence de la foi 
trinitaire selon saint Augustin», in Recherches augustiniennes II, Volume 
d’Hommage au R. P. Fulbert Cayré, (1962), pp. 415-445

du roy Olivier, L’intelligence de la foi en la Trinité selon saint Augustin. Genèse de 
sa théologie trinitaire jusqu’en 391, Paris, Études Augustiniennes, 1966

dubarle Dominique, «Pratique du symbole et connaissance de Dieu», in Le 
mythe et le symbole. De la connaissance figurative de Dieu, Paris, Beauchesne, 
1977, pp. 201-248.

dubarle Dominique, «Essai sur l’ontologie théologale de saint Augustin», 
Recherches Augustiniennes 16 (1981), pp.197-288

dufour Dany-Robert, Les mystères de la trinité, Paris, Gallimard, 1990
duMÉry Henry, Philosophie de la religion. Essai sur la signification du christianisme, 

I-II, Paris, PUF, 1957
duMÉzil Georges, Mythe et épopée, I. L’idéologie des trois fonctions dans les épopées 

des peuples indo-européens; II. L’Idéologie des trois fonctions dans les épopées des 
peuples indo-européens; III. Histoires romaines, Gallimard, Paris, 1968, 1971, 
1973, respectv.

duMÉzil Georges, La religion romaine archaïque, avec un appendice sur la religion 
des Étrusques, Paris, Payot, 2000

dupin Antoine, Le dogme de la Trinité dans les trois premiers siècles, Paris, Librairie 
Émile Nourry, 1907

dupuiS Jacques, Vers une théologie chrétienne du pluralisme religieux, Paris, Cerf, 
1997

duque João, «Teologia e Filosofia — relação revisitada», in Theologica 34 
(1999), pp. 133-167.

duque João, Homo credens. Para uma teologia da fé, Lisboa, Universidade 
Católica Editora, 2002

duque João, «Texto, identidade e alteridade», In Memoriam Professor Doutor 
Manuel Isidro Araújo Alves, in Didaskalia 33 (2003/1-2), pp. 365-381.

duque João, Dizer Deus na pós-modernidade, Lisboa, Alcalá, 2003



514 • O primado da relação

duque João, Cultura contemporânea e cristianismo, Lisboa, Universidade Ca-
tólica Editora, 2004

duqueSne Jacques, Le Dieu de Jésus, Paris, Desclée de Brouwer-Bernard 
Grasset, 1997.

duquoC Christian, Dieu différent: essai sur la symbolique trinitaire, Paris, Cerf, 
1977

duquoC Christian, «Alliance et Révélation», in Initiation à la pratique de la 
théologie, Paris, Cerf, 1982, t.2, pp. 5-76

duquoC Christian, «El demonismo y lo inesperado de Dios», in Concilium 
189 (1983/9), pp.441-451.

durand Gilbert, L’imagination symbolique, Paris, PUF, 1976 [A Imaginação 
Simbólica, trad. port. de C. A. de Brito, Lisboa, Edições 70, 1995]

durand Gilbert, «Les gnoses, structures et symboles archétypiques», in 
Cahiers Internationaux de Synbolisme 8 (1965), pp. 15-34

durand Gilbert, Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Introduction à 
l’archétypologie générale, Paris, Bordas, 1973

durand Gilbert, «Univers du symbole», in Jacques-E. MÉnard (éd.), Le 
Symbole, Strasbourg, Faculté de Théologie Catholique, 1975, pp. 7-23

durand Gilbert, Mito, Símbolo e Mitodologia, Lisboa, Presença, 1982
durand Gilbert, «El hombre religioso y sus símbolos» in Tratado de antropo-

logía de lo sagrado, (coord. Julien Ries), Vol. I, Editorial Trotta, Madrid, 
1995, pp. 75-127.

durand Yves, L’exploration de l’imaginaire. Introduction à la modelisation des 
univers mythiques, Paris, L’Espace bleu, 1988

eckharT Maître, Traités et Sermons, (trad., introd., notes et index par Alain 
de Libera), Paris, Flammarion, 1995

eCo Umberto, Opera aperta: forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, 
Milano, Valentino Bompiani e C., 1962 [A obra aberta, trad. port. de J. 
Furtado, Lisboa, Difel, 1989]

eliade Mircea, Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des Religiösen, Hamburgo, 
Rowohlt, 1957 [O sagrado e o profano. A essência das religiões, trad. port. de 
R. Fernandes, Lisboa, Livros do Brasil, s.d.]

eliade Mircea, Histoire des croyances et des idées religieuses, 3 vols., Paris, Payot, 
1976, 1980, 1983, respectv. [História das Ideias e das crenças religiosas, 3 
vols., trad. port. de D. Carvalho e P. F. da Cunha, Porto, Res, s.d.]

eliade Mircea, Images et symboles. Essais sur le symbolisme magico-religieux, 
Paris, Gallimard, 1952 [Imagens e símbolos (Prefácio do autor), trad. port. 
de M. A. O. Soares, Lisboa, Arcádia, 1979]

eliade Mircea, Traité d’histoire des religions, Paris, Payot, 1979
eliade Mircea, Le mythe de l’éternel retour, Paris, Gallimard, 1969 [O Mito do 



Bibl iografia • 515

Eterno Retorno, (trad. port. de M. Torre), Lisboa, Edições 70, 1993]
eneS José, «Que é a verdade?», in Estudos e Ensaios, Ponta Delgada, Univer-

sidade dos Açores, 1982, pp. 71-97
eSlin Jean-Claude, «La théologie au défi», in Esprit 86 (1984/2), pp. 37-44
eSpoSito Costantino, «Quaestio mihi factus sum. Heidegger di fronte ad Agos-

tino», in L. aliCi, R. piCColoMini e A. pieretti (eds.), Ripensare Agostino: 
interiorità e intenzionalità, Roma, Institutum Patristicum Augustinianum, 
1993, pp. 229-259

euGnoSte. Lettre sur le Dieu transcendant (NH III, 3 et V, 1), texte établi et 
présenté par Anne Pasquer, Québec, Les Presses de l’Université Laval; 
Louvain-Paris, Éditions Peeters, 2000

fariaS José Jacinto Ferreira de, O Espírito e a História: o pneuma divino no re-
cente debate sobre as pessoas da Trindade, (tese dout., dact.), Roma, Pontifícia 
Università Gregoriana, 1989

fariaS José Jacinto Ferreira de, «Trindade e pós-modernidade. A actualidade 
das confissões trinitárias», in Communio. Revista Internacional Católica 6 
(1990), pp. 506-520

fariaS José Jacinto, A Trindade e a Solidariedade Social, (texto policopiado), 
IV Semana Iberica S.C.J, Salmanca, 1991

fÉdou Michel, Christianisme et religions païennes dans le Contre Celse d’Origène, 
Paris, Beauchesne, 1988

ferraz M., De la psychologie de Saint Augustin, Paris, Ernest Thorin, Éditeurs, 
1869

ferreira José Manuel dos Santos, «Pneumatologia de Santo Agostinho 
no “De Trinitate” e nos “Tractatus in Iohannis Evangelium” de Santo 
Agostinho», in Didaskalia 13 (1983/1-2), pp. 27-104

ferwerda R., La signification des images et des métaphores dans la pensée de Plotin, 
Groningue, J.B. Wolters, 1965

feStuGière A.-J., La Révélation d’Hermès Trismegiste. IV, Le Dieu inconnu 
et la gnose, Paris, Librairie Lecoffre J. Gabalda et Cie, Éditeurs, 
1954.

feuerbaCh Ludwig Andreas, Die Grundsätze der Philosophie der Zukunft, in 
Gesammelte Werke, Kleinere Schriften II: (1839-1846), (Herausgegeben von 
Werner Schuffenhauer: (3., gegenüber der 2. durchgesehene Auflage), 
Band 9, Berlin, Akademie-Verlag, 1990  [Princípios da Filosofia do Futuro, 
trad. port. de A. Morão, Lisboa, Edições 70, 1988]

feuerbaCh Ludwig, Das Wesen des Christentums, in Gesammelte Werke (He-
rausgegeben von Werner Schuffenhauer; 2., durchgesehene Auflage), 
Band 5, Berlin, Akademie-Verlag, 1984, [A Essência do Cristianismo, trad. 
port. de A. Veríssimo Serrão, Lisboa, FCG, 1994]



516 • O primado da relação

finanCe Joseph de, Connaissance de l’être. Traité d’Ontologie, Paris / Bruges, 
Desclée de Brouwer, 1966

finanCe Joseph de, De l’un et de l’autre. Essai sur l’altérité, Roma, Editrice 
Pontificia Università Gregoriana, 1993

Fink Eugen, «L’analyse intentionelle et le problème de la pensée spéculative», 
in H. L. Van breda (Éd.), Problèmes actuels de la phénoménologie, (Actes 
du Colloque International de Phénoménologie, Bruxelles, avril, 1951) 
Paris, Desclée de Brouwer, 1952, pp. 53-87 (N.B.: artigo bilingue: ale-
mão-francês)

fleteren Frederick Van, «Angels», in Allan D. fitzGerald, O.S.A. (Ge-
neral Editor), Augustine through the Ages. An Encyclopedia, Grands Rapids, 
Michigan, Eerdmans Publishing Co., 1999, pp. 20-22.

fontaine Jacques, «Sens et valeur des images dans les Confessions», in Au-
gustinus Magister, I Congrès International Augustinien, Paris, 21-24 Septembre 
1954, I vol., Études Augustiniennes,  Paris, s.d., pp. 117-126.

forte Bruno, La Chiesa, icona della Trinità: breve eclesiologia, Brescia, Queri-
niana, 1988 

forte Bruno, Trinità come storia: saggio sul Dio Cristiano, Milão, Edizioni 
Paoline, 1988

forte Bruno, Trinità per atei. Con interventi di Massimo Cacciari, Giulio Giorello, 
Vincenzo Vitiello, Cortina, Milano, l997

fouCault Michel, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971
fouCault Michel, «Les techniques de soi», in Dits et Écrits IV (1980-1988), 

Paris, Gallimard, 1994, pp. 783-812
fouCault Michel, «Subjectivité et vérité», in Dits et Écrits IV (1980-1988), 

Paris, Gallimard, 1994, pp. 213-218
fouCault Michel, L’Herméneutique du sujet, Paris, Gallimard / Seuil, 2001
fraGa Gustavo de, «Subjectividade e Metafísica», in Revista Portuguesa de 

Filosofia 44 (1988/3), pp. 383-404.
fraGata Júlio, Problemas da fenomenologia de Husserl, Braga, Livraria Cruz, 

1962
fraGata Júlio, «O problema de Deus na Fenomenologia», in Revista Portu-

guesa de Filosofia 26 (1970/3-4), pp. 225-236
Franck Didier, Heidegger et le christianisme. L’explication silencieuse, Paris, PUF, 

2004
freitaS Manuel Barbosa da Costa, «Balthasar (Hans Urs von)», in Logos. 

Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, vol. V, Verbo, Lisboa / São Paulo, 
1992, cols. 753-758

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «Da Pessoa em Escoto», in Escola Fran-
ciscana, XXVII (1946), pp. 49-61



Bibl iografia • 517

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «A Pessoa e o seu Fundamento Ontológico 
em Escoto», in Itinerarium, 6 (1960), pp. 184-195

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «Fé e ateísmo no mundo contemporâneo», 
in Estudos Teológicos (Actas da Semana VII Portuguesa de Teologia), Coimbra, 
1971, pp. 3-13

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «A doutrina bonaventuriana do homem- 
-imagem e a coexistência da fé e do saber», in Itinerarium 20 (1974), pp. 
387-400

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «O ideal bonaventuriano da sabedoria 
cristã e a filosofia», in Didaskalia 4 (1974) pp. 277-295

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «O Fenómeno da Emancipação e Liber-
tação no Século XX», in Itinerarium 25 (1979) pp. 323-333

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «Fundamentação filosófica do Direito 
e do Estado em S. Agostinho», in Cultura, História e Filosofia 5 (1986), 
pp. 201-218

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «À imagem e Semelhança de Deus. Um 
tema de antropologia agostiniana», in Didaskalia 19 (1989), pp. 21-34

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «Blondel (Maurice)», in Logos. Enciclopédia 
Luso-Brasileira de Filosofia, vol. I, Verbo, Lisboa, 1989, cols. 691-697

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «Laberthonnière (Lucien)», «Manique-
ísmo», in Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, vol. III, Verbo, 
Lisboa, 1991, cols. 212-216, e cols. 808-613, respectiv.

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «S. João da Cruz e o simbolismo religioso 
da noite escura», in Nova Renascença, XI (1991), pp. 279-285

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «Religião»; «Filosofia da Religião», 
«Símbolo», in Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, vol. IV, Verbo, 
Lisboa, 1992, cols. 675-692, e cols. 1132-1141, respectiv.

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «A Filosofia de L’Action como Intelectua-
lismo ou Realismo Integral», in Revista Portuguesa de Filosofia 49 (1993) 
pp. 325-338.

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «Natureza e Fundamento Ontológico 
da Pessoa em Duns Escoto», in Revista Portuguesa de Filosofi, 50 (1994), 
pp. 155-163.

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «Creatio, Conversio, Formatio», in Di-
daskalia 25 (1995), pp. 421-430

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «Religião e Religiões», in Suplemento da 
VELBC - Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, vol. 23, Verbo, Lisboa, 
1996, pp. 569-593.

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «Apresentação», in Michel henry, Eu sou 
a Verdade — Por uma filosofia do cristianismo, Lisboa, Vega, 1998, pp. 7-10



518 • O primado da relação

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «Razão e Fé no Pensamento de Santo 
Agostinho», in Didaskalia 29 (1999), pp. 249-255

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «Agostinho (Aurélio)», in VELBC - Enci-
clopédia Luso-Brasileira de Cultura. Século XXI, vol. I, Verbo, Lisboa, 2000, 
cols. 848-859.

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «Silêncio de Deus: Desafios à Teodiceia» 
in Paternidade Divina e Dignidade Humana, Lisboa, Universidade Católica 
Portuguesa / Faculdade de Teologia, 2000, pp. 165-182

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «O Ser e os seres, nas Confissões de Santo 
Agostinho», in Actas do Congresso Internacional As Confissões de Santo Agos-
tinho, 1600 anos depois: presença e actualidade, Lisboa, 13 a 16 de Novembro 
de 2001, Lisboa, Universidade Católica Editora, 2002, pp. 527-551

freitaS Manuel Barbosa da Costa, «Razão e Fé – Dinamismo circular, mu-
tuamente crítico e potenciador», in Cassiano reiMão (Org.)., O círculo 
hermenêutico entre a fé e a razão, (Colóquio, 22 de Maio de 2003), Lisboa, 
Universidade Católica Editora, 2004, pp. 13-30

freMont Christiane, L’être et la relation avec Trente-cinq lettres de Leibniz au R.P. 
Des Bosses, Paris, Vrin, 1981

freyburGer G., «Les religions à mystères dans l’Empire Romain», in AA.VV., 
Les religions de l’Antiquité, Paris, PUF, 1999, pp. 247-347.

friedMan Russel Lance, «In Principio erat Verbum»: the incorporation of philoso-
phical psychology into trinitarian theology, Michigan, Am Arbor, University 
of Michigan, 1997

FynSk Christopher, Language & Relation. ... that there is language, Standford, 
Standford University Press, 1996

GadaMer Hans-Georg, Gesammelte Werke 1. Hermeneutik I. Wahreit und 
Methode. Grudnzüge einer philosophischen Hermeneutik, J. C. B. Mohr 
(Paul Siebeck), Tübingen, 1990; Gesammelte Werke 2. Hermeneutik II. 
Wahreit und Methode. Ergänzungen. Register, J. C. B. Mohr (Paul Siebe-
ck), Tübingen, 1993 [Verdad y metodo I. Fundamentos de una hermenêutica 
filosófica, (trad. esp. de A. A. Aparicio y R. Agapito), Salamanca, 
Sígueme, 1993; Verdad y metodo II, (trad. esp. de M. Olasagasti), Sa-
lamanca, Sígueme, 1998].

GadaMer Hans-Georg, «Diálogos de Capri», in Jacques derrida, Gianni 
vattiMo (et alii), La religion. Séminaire de Capri, 1994, Paris, Seuil / Édi-
tions Laterza, 1996 [A religião, trad. port. de M. Serras Pereira, Lisboa, 
Relógio D’Água, 1997, pp. 237-250]

Galot J., «Le Dieu trinitaire et la Passion du Christ», in Nouvelle Revue Théo-
logique 104 (1982/1), pp. 70-87

Galvão Henrique de Noronha, «Concepção ekonomica e theologica do Deus 



Bibl iografia • 519

Trindade nas Confissões de Santo Agostinho», in Didaskalia X (1980), 
pp. 189-206

Galvão Henrique Noronha, «O cor inquietum como chave hermenêutica 
das Confissões», in Actas do Congresso Internacional As Confissões de 
Santo Agostinho, 1600 anos depois: presença e actualidade, Lisboa, 13 a 
16 de Novembro de 2001, Lisboa, Universidade Católica Editora, 
2002, pp. 39-55

GarCía álvarez Jaime, «El misterio de la Trindad y la comunidad», in Revista 
Augustiniana Vol. 33, n.º 101 (1992), pp. 613-637

GaSChÉ Rodolphe, Of Minimal Things. Studies on the Notion of Relation, Stan-
dford, Standford University Press, 1999

GauJoulle-zaSlawSky Françoise, «Les relatifs dans les Catégories», in au-
benque Piérre (éd.), Concepts et Catégories dans la Pensée Antique, Paris, 
Vrin, 1980, pp. 167-195

GeffrÉ Claude, Le christianisme au risque de l’interprétation, Paris, Cerf, 1997
GeffrÉ Claude, Croire et interpréter. Le tournant herméneutique de la théologie, 

Paris, Cerf, 2001
GiaCChetta Francesco, Ontologia e gratuità: la metafisica dell’amore in Blondel 

(2 vols.), Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003
Gil Fernando, «Como pensa a língua?», in Análise 12 (1989), pp.179-199
Gil Fernando, Traité de l’évidence, Grenoble, J. Millon, 1993
Gil Fernando, La conviction, Paris, Flammarion, 2000
Gil Fernando, Mediações, Lisboa, IN-CM, 2001
Gil José, Fernando Pessoa ou a metafísica das sensações, Lisboa, Relógio D’Água, 

s.d.
Gilbert, Paul, La patience d’être. Métaphysique, Bruxelles, Culture et Vérité, 

1996
Gilbert Paul, «Ereignis— Évenement», in Revista Portuguesa de Filosofia 59 

(2003/4), pp. 1023-1049
GilSon Étienne, L’esprit de la philosophie médiévale, Paris, Vrin, 1978
GilSon Étienne, Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système 

cartésien, Paris, Vrin, 1984
GilSon Étienne, La philosophie au Moyen Age, des origines patristiques à la fin du 

XIVe siècle, Paris, Payot, 1986 
GilSon Étienne, Introduction à l’étude de saint Augustin, Paris, Vrin, 1987
GilSon Étienne, boehner Philotheus, Die Geschichte der christlichen Philosophie 

von ihren Anfängen bis Nikolaus von Cues, Paderborn, Ferdinand Schöningh 
Verlag, 1952 [História da Filosofia Cristã, Vozes, Petrópolis, 1991]

GilSon Étienne, Saint Augustin. Philosophie et Incarnation, (com Prefácio de 
Marie-Anne vannier), Genève, Ad Solem, 1999



520 • O primado da relação

GlaSSerie Raoul de la, Des phénomènes religieux dits mystères (triades ou dédou-
blements divins, anthroposes ou incarnations, apothysioses ou rédemptions par 
sacrifice, avec leur aboutissement dans le culte) observés au point de vue psycholo-
gique et subjectif, Paris, Ernest Leroux, 1908

Godzieba Anthony J., «Ontotheology to Excess: Imaging God without 
Being», in Theological Studies 56 (1995/1), pp. 3-20

GoldSChMidt Victor, Le système stoïcien et l’idée de temps, Paris, Vrin, 1989
GonçalveS Joaquim Cerqueira, Homem e Mundo em São Boaventura, Braga, 

Editorial Franciscana, 1970
GonçalveS Joaquim Cerqueira, «Aristóteles e a Metafísica», in Biblos 53 

(1977), pp. 125-129
GonçalveS Joaquim Cerqueira, «Filosofia e Relação. Interpretação Cristã 

da Categoria Grega», in Biblos 56 (1980), pp.183-194
GonçalveS Joaquim Cerqueira, «Santo Agostinho, leitor do nosso tempo», 

in Didaskalia XIX, (1989/1), pp.127-133
GonçalveS Joaquim Cerqueira, «Prefácio à edição portuguesa» da obra 

de Francis Ferrier, Saint Augustin, PUF, Paris, 1989, [Santo Agostinho, 
trad. port. de I. M. Gonçalves, Europa-América, Mem-Martins, 1993], 
pp. 9-23 

GonçalveS Joaquim Cerqueira, Fazer Filosofia. Como e onde?, Braga, Univer-
sidade Católica Portuguesa, 1995

GonçalveS Joaquim Cerqueira, «A racionalidade religiosa», in O fenómeno 
religioso. Anais Universitários. Ciências Sociais e Humanas 6 (1995), Univer-
sidade da Beira Interior, pp. 143-154

GonçalveS Joaquim Cerqueira, «Quando Deus também sofre. Reflexões 
sobre o sofrimento», in Communio 15 (1998/1), pp. 31-44

GonçalveS Joaquim Cerqueira, Em Louvor da vida e da morte, Lisboa, Colibri, 
1998

GonçalveS Joaquim Cerqueira, «Universidade, saber, sociedade e religião», 
In Memoriam Professor Doutor Manuel Isidro Araújo Alves, in Didaskalia 
33 (2003/1-2), pp. 403-417.

Gouhier Henri, Cartésianisme et augustinisme, Paris, Vrin, 1978
GranadoS José, «Vides Trinitatem si caritatem vides. Via do amor y Espírito 

Santo en el De Trinitate de san Agustín», in Revista Augustiniana n.º 130, 
vol. XLIII (2002), pp. 23-61

Gredt Iosephus, Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae, II. Metaphy-
sica, theologia naturalis- ethica, Sumptibus Herder, Barcinone et alii, 
1961

Greene Brian, The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the 
Quest for the Ultimate Theory, Vancouver, Vintage Books, 2000 (cons. na 



Bibl iografia • 521

trad. port. de J. Pimentel e R. Schiappa: O Universo Elegante, Lisboa, 
Gradiva, 2000)

GreiSCh Jean, L’Âge herméneutique de la raison, Paris, Cerf, 1985
GreiSCh Jean, «La métamorphose herméneutique de la philosophie de la 

religion», in Paul Ricoeur. Les métamorphoses de la raison herméneutique, Paris, 
Cerf, 1991, pp. 311-334

Grelot Pierre, Le langage symbolique dans la Bible: enquête de sémantique et 
d’exégèse, Paris, Cerf, 2001

GreSChny Nicolaï, L’icône de la Trinité d’André Rublev, Noum Le Fuzelier, 
Éditions du Lion de Juda, 1986

GreShake Gisbert, An den drei-einen Gott glauben. Ein Schlüssel zum Verstehen, 
Freiburg / Basel / Wien Herder, 1999 [Creer en el Dios uno y trino. Una 
clave para entenderlo, (trd. esp. P.J. Tosaus Abadía), Santander, Sal Ter-
rae, 2002]

GrundMann Herbert, Studi su Gioacchino da Fiore, (trad. it. de S. Sorrentino), 
Editrice Marietti, Genève, 1989

GuÉnon René, La grande triade, Revue de la Table Ronde, Nancy, 1946
GuÉnon René, Symboles fondamentaux de la science sacrée, Paris, Gallimard, 

1962
Guillou Marie-Joseph le, Le mystère du Père, foi des apôtres, gnoses actuelles, 

Paris, Fayard, 1973
GuiMet Fernand, Existence et éternité, Paris, Aubier Montaigne, 1973
Gunton Colin E., The one, the three and the many: God, creation and the culture 

of modernity, The Bampton Lectures 1992, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 1993

GuSdorf Georges, Mythe et Métaphysique. Introduction à la philosophie, Flam-
marion, Paris, 1984

Guyader Frère Éric, Pèlerin de la Trinité, à la rencontre des exclus, Montrougue, 
Éditions Nouvelle Cité, 2000.

haddad Rachid, La Trinité divine chez les théologiens arabes (750-1050), Paris, 
Beauchesne, 1985

hadot Pierre, «L’image de la Trinité dans l’âme chez Victorinus et saint 
Augustin», Studia patristica 6 (1962), pp. 409-442

hadot Pierre, «Apophatisme et théologie négative», in  Exercices spirituels et 
philosophie antique, Paris, Études Augustiniennes, 1981, pp. 185-193

hadot Pierre, «Exercices spirituels antiques et “philosophie chrétienne”», 
in Exercices spirituels et philosophie antique, Paris, Études Augustiniennes, 
1981, pp. 59-74

hadot Pierre, «Conversion», in Exercices spirituels et philosophie antique, Paris, 
Études Augustiniennes, 1981, pp. 175-182



522 • O primado da relação

hadot Pierre, Plotin ou la simplicité du regard, Paris, Gallimard, 1997
hadot Pierre, «De lectis non lecta conponere. Raisonnement théologique et rai-

sonnement juridique», in Études de philosophie ancienne, Paris, Les Belles 
Lettres, 1998, pp. 13-25

hadot Pierre, «La fin du paganisme», in Études de philosophie ancienne, Paris, 
Les Belles Lettres, 1998, pp. 341-374

hadot Pierre, «Les notions de phusis et de nature», in Études de Philosophie 
ancienne, Paris, Les Belles Lettres, 1998, pp.77-92

hadot Pierre, «Philosophie, exégèse et contresens», in Études de philosophie 
ancienne, Paris, Les Belles Lettres, 1998, pp. 3-11

hadot Pierre, «Être, Vie, Pensée, chez Plotin et avant Plotin», in Les sources 
de Plotin, Entretiens sur l’antiquité classique 5, 1960, Vandoeuvre-Genève, 
pp. 107-157 (cons. em reedição nos Études Néoplatoniciennes, Paris, Belles 
Lettres, 1999, pp. 127-181).

haJJar Youssef, La Triade d’Héliopolis-Baalbek: son culte et sa diffusion à travers 
les textes littéraires et les documents iconographiques et epigraphiques, Leiden, 
E.J. Brill, 1997

hall Stuart, du Gay Paul, Questions of Cultural Identity, Londres / Thousand 
/ Nova Delhi, Sage Publications, 1996

hani Jean, Myhtes, rites et symboles: les chemins de l’invisible, Paris, G. Tréda-
niel, 1992

hefele Charles Joseph, Histoire des Conciles, t.1, I.ª Parte, Paris, Létouzey 
et Ané Éditeurs, 1907

heideGGer Martin, Nietzsche I, Pfullingen, Verlag Günther Neske, 1961 
[Nietzsche I,  trad. fra. de P. Klossowski, Paris, Gallimard, 1971].

heideGGer Martin, Phänomenologie und Theologie (1927), in Gesamtausgabe, 
I. Abteilung: Veröffentliche Schriften 1914-1970, Band 9: Wegmarken (He-
rausgegeben von F.-W. von Herrmann), Frankfurt am Main, Vittorio 
Klostermann, 1976, pp. 45-78.

heideGGer Martin, Vom Wesen des Grundes (1929), in Gesamtausgabe, I. Ab-
teilung, Band 9:  Veröffentliche Schriften 1914-1970, Vittorio Klostermann, 
Frankfurt am Main, 1976, pp. 123-175 [A Essência do Fundamento, (edição bi-
lingue alemão/port., trad. de Artur Morão), Lisboa, Edições 70,  1988].

heideGGer Martin, Brief über den Humanismus (1946), in Gesamtausgabe, I. Ab-
teilung, Band 9: Veröffentliche Schriften 1914-1970, Vittorio Klostermann, 
Frankfurt am Main, 1976, pp. 313-364 [Lettre sur l’humanisme, trad. fra. de 
R. Munier, in Questions III et IV, Paris, Gallimard, 1966, pp. 65-127]

heideGGer Martin, «“Nur noch ein Dott kann uns retten”», (SpIEgEl-Gespräch 
mit Martin Heidegger am 23. September 1966), in Der Spiegel n.º 23 (1976), 
pp. 193-219 [«Já só um Deus nos pode ainda salvar», trad. port. de I. 
Borges Duarte, in Filosofia 3 (1989/1-2), pp. 109-135].



Bibl iografia • 523

heideGGer Martin, Aristoteles, Metaphysik . Von Wesen und Wirklickeit der 
Kraft, in Gesamtausgabe, II. Abteilung, Band 33: Vorlesungen 1923-1944, 
Vitorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1981

heideGGer Martin, Identität und Differenz, Pfullingen, Verlag Günther Neske, 
1975 (Siebte Auflage, 1982). [Identité et différence, in Questions I et II, (trad. 
fra. de A. Préau), Paris, Gallimard, 1968, pp. 253-308 [N.B. – Dois 
textos constituem Identität und Differenz: o primeiro, intitulado Der Satz 
der Identität, encontra-se nas pp. 9-30; o segundo, Die Onto-theo-logische 
Verfassung der Metaphysik, nas pp. 31-67].

heideGGer Martin, Logos (Heraklit, Fragment 50); Moira (Parmenides, Fragment 
VIII, 34-41); Aletheia (Heraklit, Fragment 16), in  Vorträge und Aufsätze, 
Pfullingen, Verlag Günther Neske, 1954 [Fünfte Auflage 1985], pp. 
119-221; 223-248; 249-274.

heideGGer Martin, Das Ding, in Vorträge und Aufsätze, Pfullingen, Verlag 
Günther Neske, 1954 [Fünfte Auflage, 1985], pp. 157-175.

heideGGer Martin, Seminar in Zähringen (1973), in Gesamtausgabe, I. Abtei-
lung: Veröffentliche Schriften 1910-1976, Band 15: Seminare, (Herausgegeben 
von Curd Ochwadt), Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1986, 
pp. 372-400.

heideGGer Martin, Aussprache mit Martin Heidegger an 06/XI/1951, edição 
não-comercial da Vortragsauschuss der Studentenschaft der Universität 
Zürich, Zürich, 1952. Reedição: Anhang. Zürcher Seminar: Aussprache 
am 6. November 1951, in Gesamtausgabe, I. Abteilung: Veröffentlichte Schrif-
ten 1910-1976, Band 15: Seminare (Herausgeben von Curd Ochwadt), 
Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1986, pp. 423-439

heideGGer Martin, Zeit und Sein (1962), in Zur Sache des Denkens, Tübingen, 
Max Niemeyer Verlag, 1988 (3. Auflage), pp. 1-25

heideGGer Martin, Mein Weg in die Phänomenologie (in Zur Sache des Denkens, 
Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1988 (3. Auflage), pp. 81-90.

heideGGer Martin, Phänomenologische Interpretationen zu Aristóteles (Enseige 
der hermeneutischen Situation), (Herausgegeben von Hans Ulrich Lessing, 
in Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften, 
vol. VI (1989), pp. 237-269 (no ms. original, que referimos, pp. 1-51); 
[Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles, trad.esp. Jesus Adrián 
Escudero, Madrid, Editorial Trotta, 2002]; [N.B.: este texto não coin-
cide com a edição das Phänomenologische Interpretationen zu Aristóteles, in 
Gesamtausgabe, II. Abteilung: Vorlesungen, Band 61, (Herausgegeben von 
Walter Bröcker und Käte Bröcker-Oltmanns), Vittorio Klostermann, 
Frankfurt am Main, 1985]

heideGGer Martin, Phänomenologie des religiösen Lebens, 1. Einleitung in die 
Phänomenologie der Religion (Wintersemester 1920/21); 2. Augstinus und der 



524 • O primado da relação

Neuplatonismus (Sommersemester 1921); 3. Die Philosophischen Grundlagen 
der Mittelalterlichen Mystik (Vorlesungen 1918/19), in Gesamtausgabe, II. 
Abteilung, Band 60: Vorlesungen 1919-1944. FrankFurt am Main, Vittorio 
Klostermann, 1995

heideGGer Martin, Die Kehre, in Opuscula aus Wissenschaft und Dichtung 1., 
Verlag Günther Neske, Stuttgart, 1996, pp. 37-47

heideGGer Martin, Sein und Zeit, (1927), Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 
2001

heMMerle Klaus, Glauben — wie geht das?, Freiburg im Brisgau, Basel / Viena, 
Herder, 1978

heMMerle Klaus, Thesen zu einer trinitarischen Ontologie, Johannes Verlag 
Einsiedeln, Freiburg, 1992

henDrikx Ephraem, «La date de composition du De Trinitate de saint Augus-
tin», in Année théologique augustinienne 12 (1952), pp. 305-316

henriqueS Maria Fernanda da Silva, Filosofia e Literatura. Um percurso her-
menêutico com Paul Ricoeur, (Tese de doutoramento, dact.), Évora, Uni-
versidadade de Évora, 2001.

henry Michel, L’essence de la manifestation, 2 t., Paris, PUF, 1963
henry Michel, La Barbarie, Paris, Grasset, 1987
henry Michel, Phénoménologie matérielle, Paris, PUF, 1990
henry Michel, «Parole et religion: la parole de Dieu», in Phénoménologie et 

théologie, Paris, Criterion, 1992, pp. 129-160.
henry Michel, Vie et révélation, Beyrouth, Publications de la Faculté des 

Lettres et des Sciences Humaines de l’Université Saint-Joseph, 1996
henry Michel, C’est moi la Vérité. Pour une philosophie du christianisme, Paris, 

Seuil, 1996 [trad. port. de F. Martins / M. Costa Freitas, Eu sou a Verdade 
— Por uma filosofia do cristianismo, Lisboa, Vega, 1998]

henry Michel, Incarnation. Une philosophie de la chair, Paris, Seuil, 2000 (trad. 
port. de F. Martins / M. Costa Freitas, Encarnação. Uma Filosofia da Carne, 
Lisboa, Círculo de Leitores, 2001)

henry Michel, Paroles du Christ, Seuil, Paris, 2002
henry Paul, «The Adversus Arium of Marius Victorinus, the first systematic 

exposition of the doctrine of the Trinitiy», in The Journal of Theological 
Studies, New Series, vol. 1 (April, 1950/1), pp. 42-55

hildebrand R. A., «The Trinity: Living Mystery. Augustine’s Doctrine in the 
Ligth of Contemporary Theology, in The Tagastan 26 (1966/1), pp. 2-10.

hill William, «Agostino e il concetto di relazione», in Sacra Doctrina (1989), 
pp. 517-526

höffdinG Harald, La relativité philosophique: totalité et relation (trad. fr. du 
danois par J. De Coussange), Paris, Alcan, 1931



Bibl iografia • 525

hoffMann Philippe, «La triade chaldaïque, eros, alétheia, pistis», in Proclus 
et la Théologie: Actes du Colloque International de Louvain, 13-16 mai 1998 en 
l’honneur de H. D. Saffrey et L.G. Westerink, éd. par A. Ph. Segonds et C. 
Steel, Leuven, University Press; Paris, Les Belles Lettres, 2000, pp. 
459-489

holton Gerard, L’imagination scientifique, Paris, Gallimard, 1981
holzer Vincent, Le Dieu Trinité dans l’Histoire. Le différend théologique Balthasar-

Rahner, Paris, Cerf, 1995 [N.B. – Título da tese que deu origem à obra: 
Le Dieu Trinité dans l’Histoire: le conflit des raisons «esthétique» et «transcen-
dantale» comme accès aux logiques christologiques de Hans Urs von Balthasar 
et de Karl Rahner, Rome, Pontificia Universitas Gregoriana, Facultas 
Theologiae, 1994]

hopper Vincent Foster, La symbolique médiévale des nombres: origines, 
significations et influence sur la pensée et l’expression, Paris, G. Mon-
fort, 1995

huSSerl Edmund, Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Transzen-
dentale Phänonemologie. Eine Einleitung in die Phänomenologische Philosophie, 
Herausgegeben von Walter Biemel, Husserliana, Band VI, Haag, Mar-
tinus Nijhoff, 1954 [La crise des sciences européennes et la phénoménologie 
transcendantale, (pref. e trad. fra. de Gérard Granel), Paris, Gallimard, 
1976]

huSSerl Edmund, Logische Untersuchungen. Erster Band. Prolegomena zu reiner 
Logik (Herausgegeben von Helmar Holenstein), Husserliana, Band XVIII, 
Den Haag, Martinus Nijhoff, 1957

huSSerl Edmund, Erste Philosophie (1923/24), Zweiter Teil. Theorie der Phäno-
menologischen Reduktion, (Herausgegeben von Rudolf Bohem) Martinus 
Nijhoff, The Hague, 1959 [Philosophie Première, 2. Théorie de la réduction 
phénoménologique, Paris, PUF, 1972]

huSSerl Edmund, Analysen zur Passiven Synthesis, (Herausgegeben von Mar-
got Fleischer), Martinus Nijhoff, The Hague, 1966 [De la synthèse passive. 
Logique transcendantale et constitutions originaires, (trad. fra. de B. Bégout, 
avec coll. N. Despraz), Grenoble, Jerôme Million, 1998]

huSSerl Edmund, Logische Untersuchungen, Zweiter Band, I. Teil: Untersu-
chungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis, (Fünfte Auflage), 
Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1968 [Logische Untersuchungen. Zweiter 
Band. Erster Teil (Herausgegeben von Ursula Panzer), Husserliana, 
Band XIX/1, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1984]; [Logical 
Investigations, 2 vols., trad. ingl. de J. N. findlay,Londres & Nova York, 
Routledge, 2002; Recherches logiques, trad. fra. de H. Elie, A. L. Kelkel et 
R. Schérer, Paris, PUF, 1969-1972]



526 • O primado da relação

huSSerl Edmund, Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge (Herausgege-
ben und eingeleitet von S. Strasser), Husserliana, Band I, Haag, Martinus 
Nijhoff, 1973 [Méditations Cartésiennes et Les Conférences de Paris, (prés., 
trad. et notes par M. de Launay), Paris, PUF, 1994]

huSSerl Edmund, Zur Phänomenologie der Intersubjektivitat (Texte aus dem 
Nachlass), Zweiter Teil: 1921-1928 (Herausgegeben von Isso Kern), 
Husserliana, Band XIV, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1973.

huSSerl Edmund, Die Idee der Phänomenologie. Fünf Vorlesungen, (Herausgege-
ben und eingeleitet von Walter Biemel), Husserliana, Band II, Martinus 
Nijhoff, Den Haag, 1973.

huSSerl Edmund, Formale und Transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der 
logischen Vernunft (Herausgegeben von Paul Janssen), Husserliana, Band 
XVII, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1974

huSSerl Edmund, Logische Untersuchungen, Zweiter Band, Zweiter Teil: Un-
tersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis, (Herausgegeben 
von Ursula Panzer), Husserliana, Band XIX/2, The Hague, Martinus 
Nijhoff Publishers, 1984.

huSSerl Edmund, «La phénoménologie (Première version)», in Notes sur 
Heidegger, (vers. fra. por D.D. [Didier Franck]), Paris, Minuit, 1993 
(Obsv. - Esta obra reúne as notas que Husserl escreveu à margem de 
Ser e Tempo e de Kant und das Problem der Metaphysik)

huSSerl Edmund, Ideen zu einer reiner Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie. Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie (Sechste 
Auflage), Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 2002 [Idées directrices pour 
une phénoménologie, tradução de Paul Ricoeur, (1950), Paris, Gallimard, 
2001]

ivánka Endre von, Plato Christianus. Übernahme und Umgestaltung des Platonis-
mus durch die Väter, Einsiedeln, Johannes Verlag, 1964 [Plato Christianus. 
La réception critique du platonisme chez les Pères de l’Église, trad. fra. de E. 
Kessler, ver. par R. Brague et J-.Y. Lacoste, Paris, PUF, 1990]

JaCquard Albert, Éloge de la différence. La génétique et les hommes, Paris, Seuil, 
1978

JaCqueS Francis, Différence et Subjectivité. Anthropologie d’un point de vue relation-
nel, Paris, Aubier Montaigne, 1982

JaCqueS Francis, «L’envers et l’endroit. Le texte biblique ou l’absolument 
livre», in La Bible en Philosophie: approches contemporaines, (ouvrage sous la 
direction de Dominique Bourg et Alain Lion et alii), Paris, Cerf, 1993, 
pp. 55-84

JaCqueS Francis, «Entre philosophie et théologie: problèmes catégoriaux», 
in Revue des Sciences philosophiques et théologiques 81 (1997), pp. 439-467



Bibl iografia • 527

JaCqueS Francis, «“L’impossible interrogation”? Entretien à troix voix», in 
Philipe Capelle (sous dir.), Subjectivité et Transcendance. Hommage à Pierre 
Coulin, Cerf, Paris, 1999, pp. 129-165

JaeGer Werner, Early Christianity and Greek Paideia, Cambridge / Massa-
chussets, Harvard University Press, 1961 [Das frühe Christentum und die 
griechische Bildung, (deutsch von Walther Eltester), Berlin/New York, De 
Gruyter, 1963; Cristianismo primitivo e paideia grega, (trad. port. de T. L. 
Pérez; revisão da trad. de A. Morão), Lisboa, Edições 70, 1991]

JaniCaud Dominique Le tournant théologique de la phénoménologie française, 
Combas, L’Éclat, 1991

JankéléviTch Vladimir, Le pur et l’impur, Paris, Flammarion, 1960
Jeannière Abel, Lire Platon, Paris, Aubier, 1990
JoDorowSky Alejandro, L’échelle des anges, un art de penser, Paris, Editions 

du Relié, 2001
Jolivet Régis, Godescalc d’Orbais et la Trinité: la méthode de la théologie à l’époque 

carolingienne, Paris, Vrin, 1958
JonaS Hans, The Gnostic religion (Het gnosticisme; vert. door, A. J. M. Baljet), 

Editeur Utrecht, Spectrum, 1969 [La religion gnostique, Paris, Flamma-
rion, 1978]

JonaS Hans, Le concept de Dieu après Auschwitz. Une voix juive, Paris, Payot & 
Rivages, 1994

JonaS Hans, The Phenomenon of life. Towards a philosophical biology, Nova York, 
Harpers and Row Publishers, 1966 [Das Prinzip Leben: Ansätze zu einer 
philosophischen Biologie, Frankfurt am Main, Insel, 1994; Le Phénomène de 
la vie. Vers une biologie philosophique, Wesmael, Universidade de Boeck, 
2000]

JonkerS Peter & welten Ruud, God in France. Eight Contemporary French 
Thinkers on God, Peeters, Leuven-Paris-Dudley, 2005.

Journet Charles, Entretiens sur la Trinité, [Paris], Saint-Maure, Parole et 
Silence, 1999

Juliette Simont, Essais sur la quantité, la qualité et la relation chez Kant, He-
gel, Deleuze: les «fleurs noires» de la logique philosophique, Paris/Montréal, 
L’Harmattan, 1997

JunG Car Gustav, Symbolik des Geistes, Walter Verlag, Düsseldorf, 1984 
[Essais sur la symbolique de l’esprit, trad. fra. de A. Gallaird, Paris, Albin 
Michel, 1991]

JunG Carl Gustav, Versuch einer psychologischen Deutung des Trinitätsdogmas, in 
Zur Psychologie westlicher und östlicher Religion, Gesammelte Werke, Band 
11, Olten, Walter Verlag, 1971 [Interpretação psicológica do dogma da Trin-
dade, trad. port. de M. Ramalho Rocha, OSB, Petrópolis, Vozes, 1994]



528 • O primado da relação

JünGel Eberhard, Gott als Geheimnis der Welt, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul 
Siebeck), 1978 [Dios como misterio del mundo, trad. esp. de F. C. Vevia, 
Salamanca, Sígueme, 1984]

kaemPT Bernard, «Trinité ou quaternité?», in Études théologiques et religieuses, 
62e année (1987/1), pp. 59-79

kanT Immanuel, Die Religion innerhalb der Grenzen der Bloßen Vernunft, in Im-
manuel Kant Werke in sechs Bänden (Herausgegeben von Wilhelm Weis-
chedel). Band IV. Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie, Darmstadt, 
Wissenschaflitche Buchgesellschaft, 1998, pp. 647-879 [A Religião nos 
limites da simples razão, trad. port. de A. Morão, Lisboa, Edições 70, 
1992]

kanT Immanuel, Kritik der Urteilskraft, in Immanuel Kant Werke in sechs Bänden 
(Herausgegeben von Wilhelm Weischedel). Band V. Kritik der Urteil-
skraft und Schriften zur Naturphilosophie, Darmstadt, Wissenschaflitche 
Buchgesellschaft, 1998, pp. 233-620 [Crítica da Faculdade do Juízo, Introd. 
António Marques; trad. port. e notas de A. Marques e V. Rohden, Lis-
boa, IN-CM, 1992]]

kanT Immanuel, Kritik der reinen Vernunft, in Immanuel Kant Werke in sechs 
Bänden [Herausgegeben von Wilhelm Weischedel]. Band II. Kritik der 
reinen Vernunft, Darmstadt, Wissenschaflitche Buchgesellschaft, 1998, 
[Crítica da Razão Pura, trad. port. de A. Fradique Morujão, Lisboa, FCG, 
1989]

kanT Immanuel, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wis-
senschaft wird auftreten können, in Immanuel Kant Werke in sechs Bänden 
(Herausgegeben von Wilhelm Weischedel), Band III. Schriften zur 
Metaphysik und Logik, Darmstadt, Wissenschaflitche Buchgesellschaft, 
1998, pp. 109-264 [Prolegómenos a toda a Metafísica futura, trad. port. de 
A. Morão, Lisboa, Edições 70, 1988]

kanT Immanuel, Der Streit der Fakultäten, in Kants Werke. Akademie Textausgabe, 
VII, Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1968 [O Conflito das Faculdades, 
trad. port. A. Morão, Lisboa, Edições 70, 1993] 

kaSPer Walter, «Dogmática pós-moderna? Nova discussão sobre os princí-
pios teológicos», in Communio VII (1990/6), pp. 496-505.

kaSPer Walter, Der Gott Jesu Christi, Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag, 
1982 [Le Dieu des chrétiens, trad. fra. de M. Kleiber, Paris, Cerf, 1985]

kauFman Gordon D., La question de Dieu aujourd’hui, Paris, Cerf, 1975
kauFmann Arthur, Rechtsphilosophie, München, C.H. Beck Verlag, 1997 [Filo-

sofia do Direito, pref. e trad. port. A. Ulisses Cortês, FCG, Lisboa, 2004]
kerbS Raúl, «El significado de la “Fenomenología de la vida religiosa” 

(1920/21 de Heidegger para la cuestión de Dios», in Revista Portuguesa 
de Filosofia 59 (2003/4), pp. 1079-1099



Bibl iografia • 529

kerlin Michael J., «Blondel, Maurice», in Allan D. fitzGerald, O.S.A. 
(General Editor), Augustine through the Ages. An Encyclopedia, Grands Ra-
pids, Michigan, Eerdmans Publishing Co., 1999, pp. 103-105

kerr Fergus, La théologie après Wittgenstein. Une introduction à la lecture de 
Wittgenstein, Paris, Cerf, 1991

kneale William & kneale Martha, The Development of Logic, The Clarendon 
Press, Oxford, 1962 [O Desenvolvimento da Lógica, trad. port. de M. S. 
Lourenço, Lisboa, FCG, 1980]

la bonnardière Anne-Marie, Recherches de chronologie augustinienne, Paris, 
Études augustiniennes, 1965

la bonnardière Anne-Marie, Saint Augustin et la Bible, Paris, Beauchesne, 
1997

labarrière Pierre-Jean, «L’essence de la manifestation» [Compte-rendu], 
in Études 321 (1964), pp. 452-453

labarrière Pierre-Jean, Discours de l’Alterité, Paris, PUF, 1983
labarrière Pierre-Jean, L’Unité plurielle: éloge, Paris, Aubier-Montaigne, 

1992
labbÉ Yves, Essai sur le monothéisme trinitaire, Paris, Cerf, 1987
labbÉ Yves, «Réceptions théologiques de la “postmodernité”. À propos de 

deux livres de G. Lafont et L.-M. Chauvet», in Revue de Sciences Philoso-
phiques et Théologiques 72 (1988), pp. 397-426

labbÉ Yves, «La théologie et la philosophie entrecroisées. Révélation et 
langage», in Revue des Sciences philosophiques et théologiques 75 (1991/2), 
pp. 185-210

labbÉ Yves, «Le sacré et l’alliance. Catégories du religieux», in Penser la 
religion. Recherches en philosophie de la religion, Paris, Beauchesne, 1991, 
pp. 217-245

labbÉ Yves, «L’agir et l’être du symbole», in Revue des Sciences philosophiques 
et théologiques 78 (1994), pp. 353-371

labbÉ Yves, Le noeud symbolique, Paris,  de Brouwer, 1998
laCroSSe Joachim, La philosophie de Plotin, Paris, PUF, 2003
laCuGna Catherine Mowry, God for Us. The Trinity and Christian Life, 

HarperSanFrancisco (A Divison of HarperCollins Publishers), Nova 
York, 1991 [N.B. – O título original da tese que está na base desta 
obra, incluía mais um significativo sub-título: Ontology of the Relation 
and of the Communion]

ladaria ferrer Luís F., «Persona y Relación en el “De Trinitate” de S. 
Agustín», in Miscelánea Comillas 30 (1972), pp. 245-291

ladaria ferrer Luís F., Il Dio vivo e vero. Il mistero della Trinità, Casele Mon-
ferrato, Piemme, 1999

ladevèze E., La loi d’universelle relation, Paris, Félix Alcan, 1913



530 • O primado da relação

ladrière Jean, «Le discours théologique et le symbole», in Jacques-E. MÉ-
nard (éd.), Le Symbole, Strasbourg, Faculté de Théologie Catholique, 
1975, pp. 119-141

lafont Ghislain, Peut-on connaître Dieu en Jésus-Christ?, Paris, Cerf, 1969
lafont Ghislain, Dieu, le temps et l’être, Paris, Cerf, 1986
lafont Guy, Le Dieu commun, Paris, Seuil, 1982
lai Pan-Chiu, Towards a Trinitarian Theology of Religions. A Study of Paul Tillich’s 

Thought, Kampen (The Netherlands), Kok Pharos Pusblishing House, 
1994

laMarre J.-M., Saint Augustin, La Trinité, Paris, Éditions Magnard, 1986
lanCel Serge, Saint Augustin, Paris, Arthème Fayard, 1999
lanCel Serge, «Entre africanité et romanité: le chemin d’Augustin vers 

l’universel», in Augustinus Afer. Saint Augustin: africanité et universalité. Actes 
du colloque international Alger-Annaba, 1-7 avril 2001, (org. par le Haut 
Conseil Islamique, Algérie, et l’Université de Fribourg, Suisse; Paradosis 
45 1/2; textes réunis par P.-Y. Fux, J.-M. Roesseli et O. Vermelinger), 
Friburgo, Éditions Universitaires de Fribourg, 2003, 1 vol., pp. 53-60

laurenS Florence Vuilleumier, La raison des figures symboliques à la Renaissance 
et à l’Âge classique: études sur les fondements philosophiques, théologiques et rhé-
toriques de l’image, Genève, Droz, 2000

lavatori Renzo, «Angelofania e suo singificato in Teologia», in Fenomenolo-
gia e Teologia das Aparições. Congresso Internacional, Fátima, Santuário de 
Fátima, 1998, pp. 303-320

lavelle Louis, De l’Être, Paris, Aubier-Montaigne, 1947
le Saux Henri, Sagesse hindoue, mystique chrétienne. Du Védanta à la Trinité, 

Centurion, Paris, 1966
lebreton Jules, «Saint Augustin théologien de la Trinité. Son exégèse 

des théophanies», in Miscellanea agostiniana: testi e studi pubblicati a cura 
dell’Ordine Eremitano di S. Agostino nel XV centenario dalla morte del Santo 
Dottore, Vol. II. Studi Agostiniani, Roma, Tipografia poliglotta vaticana, 
1931, pp. 821-836

lebreton Jules, Histoire du dogme de la Trinité: des origines au Concile de Nicée, 
Paris, Beauchesne, 1910-1928

ledure Yves, Transcendances. Essai sur Dieu et le corps, Desclée de Brouwer, 
Paris, 1989

leGrand Louis, La notion philosophique de la Trinité chez Saint Augustin, Paris, 
Éditions de l’Oeuvre d’Auteuil, 1930

lÉon Antoine, Le langage symbolique chez Denys l’Aréopagite: une voie vers la con-
naissance de Dieu, Romae, Ponficium Athenaeum Sancta Crucis, Facultas 
Philosophiae, 1996



Bibl iografia • 531

lettieri Gaetano, «La dialettica della libertà — Assoluto e relazione in Ploti-
no e in Agostino», in R. piCColoMini (à cura di), Interiorità e intenzionalità 
nel “De civitate Dei” di Sant’Agostino. Atti de IIIº Seminario Internazionale 
del Centro di Studi Agostiniani di Perugia, Roma, Institutum Patristicum 
Augustinianum, 1991, pp. 143-174.

levi Robert, Il n’y a d’absolu que dans le relatif, Paris, Vrin, 1975
lÉvinaS Emmanuel, De l’existence à l’existant, Paris, Fontaine, 1947.
lÉvinaS Emmanuel, em Totalité et Infini. Essai sur l’exteriorité, Paris, Kluwer 

Academic, [1990], [Totalidade e Infinito, trad. port. de J. P. Ribeiro, rev. 
por A. Morão,Lisboa, Edições 70, 1988].

lÉvinaS Emmanuel, Éthique et infini. Dialogues avec Philippe Nemo, Paris, Arthème 
Fayard / Radio France, 1982 [Ética e Infinito. Diálogos com Philippe Nemo, 
trad. port. de J. Gama, revisão de A. Morão, Lisboa, Edições 70, 2000].

lÉvinaS Emmanuel, «Révélation dans la tradition juive», in La Révélation, 
Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1991, pp. 55-77.

libera Alain de, «L’Un et la Trinité selon Maître Eckhart», in Monothéisme et 
Trinité, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1991, pp. 77-98

libera Alain de, Penser au Moyen Âge, Paris, Seuil, 1991
libera Alain de, La philosophie médiévale, Paris, PUF, 1992
libera Alain de, «Augustin  critique d'Averroès. Deux modèles du sujet au 

Moyen Âge», in M. C. Pacheco — J. F. Meirinhos (Éds.), Intellect et 
imagination dans la Philosophie Médiévale / Intellect and Imagination in Medieval 
Philosophy / Intelecto e Imaginação na Filosofia Medieval. Actes du XIe Congrès 
International de Philosophie Médiévale de la Société Internationale pour l'Étude 
de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M.), Porto, du 26 au 31 août 2002 (Ren-
contres de Philosophie Médiévale, 11), Brepols Publishers, Turnhout, 
2006, vol. I, pp. 203-246.

liSon Jacques, «Trinité et Temps», in Science et Esprit. Revue de philosophie et 
de théologie 53 (2001/1), pp. 189-204 (número temático «Tempo, tempo 
marcado, tempo novo»).

lonerGan Bernard J. F., The Way to Nicea: The Dialectical Development of Tri-
nitarian Theology, Londres, Darton, Logmann & Todd, 1982

lópez eire Antonio, La retórica en la publicidad, Madrid, Arco Libros, 
1998

loSSky Victor, «Les éléments de “Théologie négative” dans la pensée de 
saint Augustin», in Augustinus Magister, I Congrès International Augustinien, 
Paris, 21-24 Septembre 1954, I vol., Études Augustiniennes, Paris, s.d., pp. 
575-581

loSSky Victor, À l’image et à la ressemblance de Dieu, Paris, Aubier-Montaigne, 
1967 



532 • O primado da relação

lowe E. J., «La connaissance métaphysique», in Revue de Métaphysique et de 
Morale 4 (2002), pp. 449-471

loza José, «Las Teofanías del Antiguo Testamento», in Fenomenologia e Teo-
logia das Aparições. Congresso Internacional, Fátima, Santuário de Fátima, 
1998, pp. 695-716

lubaC Henri de, Le drame de l’humanisme athée, Paris, Cerf, 1983 [O drama do 
humanismo ateu, (trad. port. de I. T. de Aguilar), Porto, Porto Editora, 
1964]

lubaC Henri de, La foi chrétienne. Essai sur la structure du Symbole des Apôtres, 
Paris, Aubier-Montaigne, 1970

lubaC Henri de, La posterité spirituelle de Joachim de Flore, 2 vols., Paris, P. 
Lethielleux, 1978, 1980

lyonet S., s.j., Les origines de la version arménienne et le Diatessaron, Roma, 
Pontificio Instituto Biblico, 1950

MaCedo José Costa, «A conferência Tempo e Ser de Heidegger, e a concepção 
agostiniana do tempo», in Actas do Congresso Internacional As Confissões de 
Santo Agostinho, 1600 anos depois: presença e actualidade, Lisboa, 13 a 16 de 
Novembro de 2001, Lisboa, Universidade Católica Editora, 2002, pp. 
281-292

MaCeiraS Manuel, «Hermenêutica del simbolismo religioso», in Paideía 25 
(1994), pp. 63-77

MaCho Alejandro Diez, Introducción General a los Apócrifos del Antiquo Testa-
mento, t.I, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1984

MadeC Goulven, «À propos de la thèse de Pierre Hadot sur Porphyre et 
Victorinus. Augustin dans la thèse de Pierre Hadot», in Revue d’Études 
Augustiniennes 16 (1970), pp. 170-178

MadeC Goulven, «Christus, scientia et sapientia nostra. Le principe de 
cohérence de la doctrine augustinienne», in Recherches Augustiniennes 10 
(1975), pp. 77-85

MadeC Goulven, «La christianisation de l’hellénisme. Thème de l’histoire 
de la philosophie patristique», in: Humanisme et foi chrétienne. Mélanges 
scientifiques du Centenaire de l’Institut Catolique de Paris, Paris, Beuchesne, 
1976, pp. 399-406

MadeC Goulven, «Oubli et souvenir de Dieu selon Saint Augustin», in La 
vie spirituelle 132 / n.º 625 (1978), pp. 174-182

MadeC Goulven, «Trente deux ans d’Études augustinienne», in La documen-
tation catholique n.º 1925 (1986), pp. 869-871

MadeC Goulven, «Angelus», in Cornelius Mayer (ed. by) et alii, Agustinus-
Lexikon, vol. I, Verlag Publishers / Editions Schwabe & Co. Ag, BAsel, 
1986-1994, pp. 303-315



Bibl iografia • 533

MadeC Goulven, «‘In te supra me’», in Revue de l’Institut Catholique de Paris 
28 (1988), pp. 45-63

MadeC Goulven, La patrie et la voie. Le Christ dans la vie et la pensée de Saint 
Augustin, Paris, Desclée, 1989

MadeC Goulven, «Dieu dans la conversion d’Augustin», in Didaskalia 19 
(1989/1), pp. 5-19

MadeC Goulven, «Augustin et Porphyre. Ébauche d’un bilan des recherches 
et des conjectures», in  «Chercheurs de sagesse». 
Hommage à Jean Pepin, Paris, Études Augustiniennes, 1992, pp. 367- 
-382

MadeC Goulven, «Saint Augustin est-il le malin génie de l’Europe?», in 
Imaginer l’Europe. Le marché intérieur européen, tâche culturelle et économique, 
(dir. Peter Koslowski), Paris, Cerf, 1992

MadeC Goulven, «Saint Augustin est-il le malin génie de l’Europe?», in Ima-
giner l’Europe. Le marché intérieur européen, tâche culturel et économique (sous 
dir. Peter Koslowski), Paris, Cerf, 1992, pp. 279-290.

MadeC Goulven, «Lire saint Augustin aujourd’hui en philosophie et théolo-
gie», in  Revue de l’Institut Catholique de Paris 57 (1996), pp. 3-36 (reeditado 
in Chez Augustin, Paris, Études Augustiniennes, 1998, pp. 7-23)

MadeC Goulven, «Augustin évêque (pour un renouvellement de la problé-
matique doctrinale), in Augustin prédicateur (396-411). Actes du Colloque 
international de Chantilly, 5-7 septembre, 1996, Paris, Études Augustiniennes, 
1998

MadeC Goulven, Chez Augustin, Paris, Études Augustiniennes, 1998
MadeC Goulven, «Lucien Laberthonnière, augustinien», in Philipe Capelle 

(sous dir.), Subjectivité et Transcendance. Hommage à Pierre Coulin, Cerf, 
Paris, 1999, pp. 102-128

MadeC Goulven, Le Dieu d’Augustin, Paris, Cerf, 2000
MadeC Goulven, «Le chant et le temps. Méditation avec Augustin philosophe, 

théologien et pasteur (Confessions, livre XI)», in Science et Esprit. Revue de 
philosophie et de théologie 53 (2001/1), pp. 111-121

MadeC Goulven, «Le “platonisme” des Pères», in Connaissance des Pères de 
l’Église 86 (juin 2002), pp. 34-53

MadeC Goulven, «Pour l’amour de l’intelligence (Augustin, lettre 120, à Con-
sentius). Foi – Raison – Intelligence», in Augustinus Afer. Saint Augustin: 
africanité et universalité. Actes du colloque international Alger-Annaba, 1-7 
avril 2001, (org. par le Haut Conseil Islamique, Algérie, et l’Université 
de Fribourg, Suisse; Paradosis 45 1/2; textes réunis par P.-Y. Fux, J.-
M. Roesseli et O. Vermelinger), Friburgo, Éditions Universitaires de 
Fribourg, 2003, 1 vol., pp. 237-242



534 • O primado da relação

Maierù Alfonso, «Universaux et Trinité du XIIe au XIVe siècle», in Jean-Luc 
Solère et Zénon kaluza (études réunies par), La servante et la consolatrice. 
La philosophie dans ses rapports avec la théologie au Moyen Âge, Paris, Vrin, 
2002, pp. 151-171

MaiSonneuve Roland, Les mystiques chrétiens et leurs visions de Dieus un et  trine, 
Paris, Cerf, 2000

Malevez Léopold, «Révélation et témoignage», in Mélanges de Science Religieuse 
6 (1949), pp. 217-232

Malevez Léopold, «Le croyant et le philosophe», in Nouvelle Revue Théologique 
82 (1960/9), pp. 897-917

Malevez Léopold, «Théologie et philosophie: leur inclusion réciproque», in 
Nouvelle Revue Théologique 93 (1971/2), pp. 113-144.

Malvido Eduardo, «También Jesús Resucitado es el primer y el mejor Re-
levador de la Trinidad», in Revista Augustiniana, vol. 33, n.º 100 (1992), 
pp. 495-519

ManaranChe André, Le monothéisme chrétien, Paris, Cerf, 1985
ManCheSter Peter, «The Noetic Triad in Plotinus, Marius Victorinus and 

Augustine», in Neoplatonism and Gnosticism, Nova York, 1992, pp. 207- 
-222

ManSuy Michel, «Symbolisme et transcendance», in Jacques-E. MÉnard 
(éd.), Le Symbole, Strasbourg, Faculté de Théologie Catholique, 1975, 
pp. 49-62

MarGerie Bertrand de, La Trinité chrétienne dans l’histoire, Paris, Beauchesne, 
1975

MarGerie Bertrand de, Introduction à l’histoire de l’exégèse, III. Saint Augustin, 
Paris, Cerf, 1983

MariGnaC A. de, Imagination et dialectique. Essai sur l’expression du spirituel par 
l’image dans les Dialogues de Platon, Paris, Les Belles Lettres, 1982; 

Marion Jean-Luc, «Ama para que entendas. A hermenêutica cristã do mun-
do», in Communio 9 (1992/4), pp. 347-353

Marion Jean-Luc, «Ordre et relation», in Archives de Philosophie 37 (1974), 
pp. 243-274

Marion Jean-Luc, L’idole et la distance, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle, 
1977

Marion Jean-Luc, Dieu sans l’être, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1982
Marion Jean-Luc, planty-bonJour Guy, Phénoménologie et métaphysique, 

Paris, PUF, 1984
Marion Jean-Luc, Prolégomènes à la charité, Paris, La Différence, 1986
Marion Jean-Luc, «De l’histoire de l’être à la donation du possible», in Le 

Débat 72 (1992), pp. 179-189



Bibl iografia • 535

Marion Jean-Luc, «Le phénomène saturé», in Phenoménologie et théologie, 
Paris, Éditions Critherion, 1992, pp. 79-128

Marion Jean-Luc, La croisée du visible, Paris, PUF, 1996
Marion Jean-Luc, Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, Paris, 

PUF, 1998 (Seconde edition corrigée)
markuS Robert A., arMStronG Arthur Hilary, Christian faith and Greek 

philosophy, New York, Sheed and Ward, 1964 [Fé cristã e filosofia grega, 
Lisboa, trad. port. de J. Barata Moura, União Gráfica, s.d.]

Martin Denis D., «Trinitarian and Mystical Receptivity», in Theological 
Studies 56 (1995/4), pp. 696-708

Martínez díez Felicíssimo O.P., Teología de la comunicación, Madrid, BAC, 
1994

MartinS Florinda Leonilde Ferreira, O humanismo filosófico de Michel Henry: 
para uma ontologia do sentir, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, 
Faculdade de Ciências Humanas, 2000 (Tese de doutoramento, dact.)

MartinS Maria Manuela Brito, «La théorie de la représentation chez Au-
gustin dans le livre XI du De Trinitate», in Mediaevalia. Textos e Estudos, 
11-12 (1997), pp. 91-118

MartinS Maria Manuela Brito, L’Herméneutique originaire d’Augustin en rela-
tion avec une ré-appropriation heideggerienne, (in Mediævalia. Textos e Estudos, 
13/14), Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1998

Mathieu Vitor, «Relazione», in Enciclopedia Filosofica, vol. V, (dir., Felice 
Battaglia), Florença, G.C. Sansoni Editore, 1967, cols. 663-676

MatoS Manuel Alberto Pereira de, Uma interpretação trinitária do Pai-Nosso. 
Espírito Santo e Espírito de Filiação à luz do De Trinitate e de outros escritos de 
Santo Agostinho, Lisboa, Universidade Católica Editora / Viseu, Instituto 
Superior de Teologia, 2004

MauSS Marcel, Essai sur le don, Paris, PUF, 1950
MauSS Marcel, Les fonctions sociales du sacré, Paris, Éditions de Minuit 1968
May Todd, Reconsidering Difference. Derrida, Levinas, Nancy, Deleuze, 

Pensilvânia, The Pensilvania State University Press, 1997
Mehl Roger, «Symbole et théologie», in Jacques-E. MÉnard (éd.), Le Sym-

bole, Strasbourg, Faculté de Théologie Catholique, 1975, pp. 3-6
Melo Adélio, Categorias e Objectos. Inquérito semiótico-transcendental, Lisboa, 

IN-CM, 2000
Mendonça José Tolentino, As estratégias do desejo. Um discurso bíblico sobre a 

sexualidade, Lisboa, Cotovia, 1994
Merleau-ponty Maurice, Éloge de la philosophie et autres essais, Paris, Galli-

mard, 1953 et 1960
Merleau-ponty Maurice, Signes, Paris, 1963 



536 • O primado da relação

Merleau-ponty Maurice, L’oeil et l’esprit, Paris, Galimard, 1964
Merleau-ponty Maurice, La nature. Notes du Cours du Collège de France, Seuil, 

1994
Merriel Juvenal, To the Image of the Trinity: A Study in the Development of Aquinas 

Teaching, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1990
MerSCh Collete de Callataÿ-van der, Le déchiffrement de Dante. I, L’unité-trine, 

Leuven, Peeters, 1994
Merton Thomas, Seeds of Contemplation, London, Hollis & Carter, 1949 [Se-

mentes de contemplação, trad. port. de T. Leitão de Barros, Porto, Tavares 
Martins, 1960].

MeSlin Michel, «Herméneutique des symboles religieux», Jacques-E. MÉ-
nard (éd.), Le Symbole, Strasbourg, Faculté de Théologie Catholique, 
1975, pp. 24-32.

MeSlin Michel, L’expérience humaine du divin. Fondements d’une anthropologie 
religieuse, Paris, Cerf, 1988

MeSlin Michel, Pour une science des religions, Seuil, Paris, 1973
MeSquita António Pedro, Reler Platão. Ensaio sobre a teoria das Ideias, Lisboa, 

IN-CM, [1995],
MiChel A., «Hypostase», in Dictionnaire de Théologie Catholique, VII-1, Paris, 

Librairie Letouzey et Ané, 1927, cols. 369-437; id., «Relations divines», 
in Dictionnaire de Théologie Catholique, VII-2, Paris, Librairie Letouzey et 
Ané, 1937, cols. 2135-2156

MieS Françoise, «L’herméneutique du témoignage en philosophie», in Revue 
de Sciences philosophiques et théologiques 81 (1997/1), pp. 3-20

Milne Lorna, L’Évangile selon Michel: la Trinité initiatique dans l’oeuvre de Tournier, 
Amsterdão, Rodopi, 1994

MiSrahi Robert, Martin Buber, philosophe de la relation, Paris, Éditions Seghers, 
1968

Miyatani Yoshichika, «The Greatness of the Lord according to St. 
Augustine’s Interpretation of “magnus” in Conf. I, 1, 1», in Augustinus Afer. 
Saint Augustin: africanité et universalité. Actes du colloque international 
Alger-Annaba, 1-7 avril 2001, (org. par le Haut Conseil Islamique, Al-
gérie, et l’Université de Fribourg, Suisse; Paradosis 45 1/2; textes réunis 
par P.-Y. Fux, J.-M. Roesseli et O. Vermelinger), Friburgo, Éditions 
Universitaires de Fribourg, 2003, 1 vol., pp. 329-332

MoinGt Joseph, Théologie trinitaire de Tertulien, (4 vols), Paris, Aubier-Mon-
taigne, 1966-1969

MoinGt Joseph, L’homme qui venait de Dieu, Paris, Cerf, 1993
MoinGt Joseph, Les Trois visiteurs. Entretiens sur la Trinité, Paris, Desclée, 

1999



Bibl iografia • 537

Molder Maria Filomena, «A Tinta e o Mata-borrão: a Teologia no Pensa-
mento de Walter Benjamim», in O fenómeno religioso. Anais Universitários. 
Ciências Sociais e Humanas 6 (1995), Universidade da Beira Interior, pp. 
127-142.

MoltMann Jürgen, Trinität und Reich Gottes: zur Gotteslehr, München, Chris-
tian Kaiser Verlag, 1980 [Trindad y Reino de Dios. La doctrina sobre Dios, 
trad. esp. de M. Olasagasti, Salamanca, Sígueme, 1983]

Montavont Anne, De la passivité dans la phénoménologie de Husserl, Paris, PUF, 
1999

Montet Danielle, Les traits de l’être. Essai sur l’ontologie platonicienne, Grenoble, 
Jérôme Millon, 1993

Morão Artur, «Fé cristã e pós-modernidade», in Communio. Revista Interna-
cional Católica 6 (1990), pp. 485-488

MorÉ-pontGibaud Charles de, Du fini à l’infini. Introduction à l’étude de la con-
naissance de Dieu, Paris, Editions Montaigne, 1957

MoruJão Carlos, «Edmund Husserl e Ernst Cassirer», in A Fenomenologia 
Hoje. Actas do Primeiro Congresso Internacional da Associação Portuguesa 
de Filosofia Fenomenológica. Outubro de 2002 (Universidade da Beira 
Interior), Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 
2003, pp. 99-111

Mottu Henry, La manifestazione dello Spirito secondo Gioacchino da Fiore, 
Casale Monferrato, Marietti, 1983

Müller Hadwig, «Passion de la relation. Passion du manque», in Revue de 
Sciences Religieuses 74 (2000/2), pp. 194-210

Muller Earl, «Real Relations and Divine», in Theological Studies 56 (1995/4), 
pp. 637-695

Muralt André de, La métaphysique du phénomène. Les origines médiévales et 
l’élaboration de la pensée phénoménologique, Paris, Vrin, 1985

nadeaux Marie-Thérèse, Foi de l’Église. Évolution et sens d’une formule, Paris, 
Beachesne, 1988

narbonne Jean-Marc, Hénologie, Ontologie et Ereignis (Plotin – Proclus – Hei-
degger), Paris, Les Belles Lettres, 2001

neuilly Marie-Thérèse, «L’utopie spatiale et le traitement de l’âme», in 
Cahiers de l’Imaginaire, n.º12 – L’imaginaire de l’âme (dir. Gilbert Durand), 
L’Harmattan, 1996

neuSCh Marcel, Augustin. Un chemin de conversion, Desclée de Brouwer, Paris, 
1986

niChtweiSS Barbara, «Mistério de Unidade e Trindade. Comunidade e socie-
dade à luz da fé trinitária», (trad. port. de M. C. Branco), in Communio. 
Revista Internacional Católica 17 (2000/2), pp. 164-180



538 • O primado da relação

nietzSChe Friedrich, Friedrich nietzSChe, Sämtliche Werke. Kritische Stu-
dienausgabe, Band 3 und 6, Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyter, 
München / Berlin / New York, 1980 [Le gai savoir, (textes et variantes 
établis par Giorgio Colli et Mazzino; traduit de l’allemand par Pierre 
Klossowski), in Oeuvres Complètes de Friedrich Nietzsche, V vol., Gallimard, 
Paris, 1967; Le crepuscule des idoles, (textes et variantes établis par Giorgio 
Colli et Mazzino Montinari, traduit de l’allemand d’après les manuscrits 
originaux de l’auteur par Jean-Claude Hémery), in Oeuvres Complètes de 
Friedrich Nietzsche, VIII vol., Gallimard, Paris, 1974].

nuttal A.D., The alternative trinity: gnostic heresy in Marlowe, Milton and Blake, 
Oxford, Clarendon Press; Nova York, Oxford University Press, 1998

nyGren Anders, Érôs et agapè. La notion chrétienne de l’amour et ses transforma-
tions, (trad. fra. du danois par P. Jundt, Préf. M. Goguel), 2 vols., Paris, 
Aubier-Montaigne, 1952

o’leary Joseph S., «L’herméneutique théologique et ses effets philosophi-
ques», in Paul Ricoeur. Les métamorphoses de la raison herméneutique, Paris, 
Cerf, 1991, pp. 97-103.

opSoMer Jean, «Deriving the three intelligible triads from ‘Timaeus’», in 
Proclus et la Théologie: Actes du Colloque International de Louvain, 13-16 mai 
1998 en l’honneur de H. D. Saffrey et L.G. Westerink, éd. par A. Ph. 
Segonds et C. Steel, Leuven, University Press; Paris, Les Belles Lettres, 
2000, pp. 355-372

ortiGueS Edmond, Le discours et le symbole, Paris, Aubier, 1962
ortiz-oSÉS Andrés, «La simbólica religiosa», in José GóMez Caffarena 

(Ed.), Religión, Madrid, Trotta, 1993, pp. 133-144
otto Rudolf, Das Heillige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein 

Verhältnis zum Rationale (1917), München, C.H.Beck, 2004 [O Sagrado, 
(trad. port.  de J. Gama), Lisboa, Edições 70, s.d.]

paiSSe Jean-Marie, «Une Métaphysique de la Relation», in Revue de Métaphy-
sique et de Morale, 4 (1966, octobre-decembre), pp. 439-462

Panikkar Raimon, The Trinity and the Religious Experience of Man, London, 
Darton, Longman & Todd, 1973 [A Trindade. Uma experiência humana 
primordial, trad. port. de M. I. Bigotte Carvalho: Lisboa, Editorial No-
tícias, 1999]

pannenberG Wolfhart, Systematische Theologie, Band 1, Göttingen, Vandenho-
eck & Ruprecht, 1988 [Teologia Sistemática, trad. esp. de J. M. Camino, 
Vol. I, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 1992]

PanoFSki Erwin, La perspective comme forme symbolique et autres essais, Paris, 
Minuit, 1981

pelland Gilles, Cinq études d’Augustin sur le début de la Genèse, Montréal, 
Tournai, 1972



Bibl iografia • 539

pelletier Anne-Marie, «Exégèse et histoire. Tirer du nouveau de l’ancien», 
in Nouvelle Revue Théologique 110 (1988/5), pp. 641-665

peña vidal J., Imaginación, Símbolo y Realidad, Ediciones Universidad Católica 
de Chile, Santiago, 1987

penzo Giorgio, «Martin Heidegger (1889-1976). Il divino come il non-detto», 
in Giorgio penzo, Rosino Gibellini (edd.), Dio nella filosofia del Novecento, 
Queriniana, Brescia, 1993, pp. 256-269

pereira Miguel Baptista, «Compreensão e alteridade», in Biblos 52 (1976), 
[Miscelânea em honra de Paulo Quintela, 2.ª Parte], pp. 69-98

pereira Miguel Baptista, Modernidade e Tempo. Para uma leitura do discurso 
moderno, Coimbra, Livraria Minerva, 1990

pereira Miguel Baptista, «Comunicação e Mistério» in Cenáculo 35, n.º 136 
(1995-96/2), pp. 163-182

peSSoa Fernando, Textos filosóficos, vol. I, Lisboa, Ática, 1968
peterSon Erik, Il libro degli angeli, Roma, Editore CLV, 1992 [Le livre des anges, 

(Introd. Barbara Nichtweiss), Genève, Ad Solem, 1996]
peterSon Erik, Der Monotheismus als politisches Problem. Christhus als Imperator, 

München, Kösel-Verlag, 1951 [El monoteísmo como problema político (1935); 
trad. esp. de A. Andreu, Madrid, Editorial Trotta, 1999]

PeTuchovSki Jakob J., «Palavra de Deus e palavra humana según la inter-
pretación judía del lenguaje de la Biblia», in Fe cristiana y Sociedad moderna  
2, Madrid, Ediciones S.M., 1984, pp. 97-103; 

philippe Marie-Dominique, «La notion de relation transcendantale est-elle 
thomiste?», in Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques (1958/3), 
pp. 265-275

piClin Michel, Les philosophies de la triade, Paris, Vrin, 1980
pireS José Cardoso, Lisboa. Lisboa. Livro de Bordo. Vozes, olhares, rememorações, 

Lisboa, Dom Quixote, 1997
PickSTock Catherine, After Writing. On the Liturgical Consummation of Philosophy, 

Oxford / Malden, Blackwell Publishers, 1998
pivatto Pergentino Stefano, La relation à la transcendance dans l’oeuvre 

d’Emmanuel Lévinas (2 vols., dact.), Thèse 3ème cycle de Sciences Reli-
gieuses, Paris, 1980

poque Suzanne, Le langage symbolique dans la prédication d’Augustin d’Hiponne, 
Paris, Institut Augustinienne, 1984

portaliÉ Eugène,  «Saint Augustin»,  in Dictionnaire de Théologie Catholique,  
t. I, Ière Partie, Librairie Létouzey et Ané, Paris, 1902, cols.2268-2472

pottier Bernard, «La Trinité chez Grégoire de Nysse», in Connaissance des 
Pères de l’Église 76 (décembre 1999) «La Trinité», pp. 11-21

pottier Bernard, «Le Contre Eunome de Grégoire de Nysse», in Connaissance 
des Pères de l’Église 65 (mars 1997), pp. 53-62



540 • O primado da relação

poulain Jacques, SChirMaCher Wolfgang (sous dir.), Penser après Heidegger: 
actes du colloque du centenaire, Paris, 25-27 septembre 1989, Paris, L’Harmattan, 
2000

Pourkier Aline, «Un grand hérésiologue: Épiphane de Salamine», in Con-
naissance des Pères de l’Église 60 (décembre 1995), pp. 19-23

Pourkier Aline, L’Hérésiologie chez Épiphane de Salamine, Paris, Beauchesne, 
1992

preStiGe Georges L., God in Patristic Thougth, Londres, SPCK, 1952
priGent Pierre, «Symbole et Nouveau Testament», in Jacques-E. MÉnard 

(éd.), Le Symbole, Strasbourg, Faculté de Théologie Catholique, 1975, 
pp. 101-115.

provoSt Jean-Louis, Du Triangule à la Croix, Paris, Nouvelles Édtions De-
bresse, 1987

przywara Erich, Analogia entis: Metaphysik. Ur-Sturktur und All-Rhythmus, 
Eisiedeln, Johannes-Verlag, 1962

rahner Karl, Mysterium Salutis. Dogmatique de l’histoire du salut, t. VI, Paris, 
Cerf, 1971

ratzinGer Joseph, Einführung in das Christentum: vorlesungen über das Apostolis-
che Glaubensbekenntnis, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1977 
[Foi chrétienne hier et aujourd’hui, trad. fra. de E. Ginder et P. Schouver, 
Tours, Maison Mame, 1969]

raynova Yvanka B., «Entre la régression et l’eschatologie: philosophie et 
théologie dans la phénoménologie herméneutique de Paul Ricoeur», in 
Temps-Utopie-Eschatologie, Peeters, Leuven, 1999, pp. 65-80

reeveS Marjorie, The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages: a Study in 
Joachimism, Londres, University of  Notre Dame, 1993

reeveS Marjorie, The Prophetic Sense of History in Medieval and Renaissance Europe, 
Aldershot-Great Britain / Broofield-USA, Ashgate Publishing Company, 
Variorum Reprints, University of  Notre Dame, 1999

rÉGnon Théodore de, Études de théologie positive sur la Sainte Trinité, Paris, 
Victor Retaux, 1892-1898

reGo A. da Silva, «Do Conceito de Trindade no Hinduísmo», in Estudos 
Coloniais. Revista da Escola Superior Colonial IV (1953-1954), 100 pp., de 
que foi feita edição separada, em Lisboa, 1954

rÉMy Gérard, «La théologie de la médiation selon saint Augustin. Son actu-
alité», Revue Thomiste 91 (1991), pp. 580-623

renna Thomas, «Angels and Spirituality: The Augustinian Tradition to 
Eckhardt», Augustinian Studies 16 (1984), pp. 29-37

renouvier Charles, «Doctrine des catégories de la relation», in Archives de 
Philosophie 36 (1973/2, avril-juin), pp. 177-207



Bibl iografia • 541

rey Bernard, Los orígines de la fe en la Trinidad: el camino de las primeras comuni-
dades cristianas, Salamanca, Secretariado Trinitario, 1980

riCoeur Paul, La symbolique du mal, Paris, Aubier, 1960
riCoeur Paul, Le conflit des interprétations. Essais d’herméneutique, Paris, Seuil, 

1969
riCoeur Paul, «La paternité: du phantasme au symbole», in Le conflit des 

interprétations. Essais d’herméneutique, Paris, Seuil, 1969, pp. 458-486
riCoeur Paul, «Herméneutique de l’idée de Révélation», in La Révélation, 

Bruxelas, Facultés Saint-Louis, 1977, pp. 15-54
riCoeur Paul, Être, essence et substance chez Platon et Aristote, [Curso na Uni-

versidade de Strasbourg 1953/4], Societé d’Édition d’Enseignement 
Supérieure, CDU-SEDES réunis, Paris, 1982

riCoeur Paul, «Ficción poética y discurso religioso», in Fe cristiana y Sociedad 
moderna  2, Madrid, Ediciones S.M., 1984, pp. 104-113 

riCoeur Paul, A l’école de la Phénoménologie, Paris, Vrin, 1986
riCoeur Paul, Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II, Paris, Seuil, 1986 

(trad. port. de A. Cartaxo e Mª. J. Sarabando, Do Texto à Acção. Ensaios 
de Hermenêutica II, Porto, Res, s.d.)

riCoeur Paul, «L’Attestation: entre phénoménologie et ontologie», in Paul 
Ricoeur. Les métamorphoses de la raison herméneutique, Paris, Cerf, 1991, pp. 
381-403.

riCoeur Paul, «Herméneutique. Les finalités de l’exégèse biblique», in 
La Bible en Philosophie: approches contemporaines, (ouvrage sous la di-
rection de Dominique Bourg et Alain Lion et alii), Paris, Cerf, 1993, 
pp. 27-51

riCoeur Paul, La critique et la conviction. Entretien avec François Azouvi et Marc 
de Launay, Paris, Hachette – Calmann-Lévy, 1995

riCoeur Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000
riCoeur Paul, L’herméneutique biblique, Paris, Cerf, 2001
rieS Julien, L’expression du sacré dans les grandes religions, I-III, HIRE, Lou-

vain-la-Neuve, 1978-1986; 
rieS Julien, Le symbole et le symbolisme dans la vie de l’homo religiosus, Louvain- 

-la-Neuve, Centre d’Histoire des Religions, 1982
rieS Julien, et als, (éds.), Le mythe, son langage et son message, HIRE, Louvain- 

-la-Neuve, 1983
rieS Julien, Les chemins du sacré dans l’histoire, Paris, Aubier, 1985
rieS Julien (et alii), Trattato di Antropologia del Sacro. Vol. I: Le origini e il 

problema dell’homo religiosus; vol. 2: L’Uomo indoeuropeu e il Sacro; vol. 3: 
Le civiltá del Mediterrâneo e il Sacro, Milano, Editoriale Jaca Book SpA, 
1989, 1990, 1992, respectiv. [Tratado de antropología de lo sagrado, 3 vols., 



542 • O primado da relação

(trad. esp. de M. Tabuyo, A. López et alii), Editorial Trotta, Madrid,  
1.º-2.º vols: 1995; 3.º vol: 1997]

riSt John M., «Plato says that we have tripartite souls. If he is rigth, what can 
we do about?», in  «Chercheurs de sagesse». Hommage 
à Jean Pepin, Paris, Études Augustiniennes, 1992, pp. 103-124

riSt John M., Stoic Philosophy, Londres / Nova York / Melbourne, Cambridge 
University Press, 1969

robin Léon, La théorie platonicienne de l’amour, Paris, PUF, 1964
roCher Guy, L’Action sociale, t. 1. Introduction à la sociologie générale, Paris, 

Seuil, 1970 [Sociologia. A Acção Social, vol. I, Presença, Lisboa, s.d.]
roSa José Maria Silva, «A conversão da imaginação, nas Confissões de 

Santo Agostinho», in M. C. Pacheco – J. F. Meirinhos (Éds.), Intellect et 
Imagination dans la Philosophie Médiévale / Intelect and Imagination in Medieval 
Philosophy / Intelecto e Imaginação na Filosofia Medieval. Actes du XIe Congrès 
International de Philosophie Médiévale de la Société Internationale pour l’Étude 
de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M.), Porto, du 26 au 31 août 2002 (Ren-
contres de Philosophie Médiévale, 11), Brepols Publishers, Turnhout, 
2006, vol. II, pp. 783-797.

roSa José Maria Silva, «Cultura clássica e Cristianismo nascente. Continui-
dade ou ruptura», Communio 6 (1998), pp. 496-510

roSa José Maria Silva, «O Cristianismo face à Cultura Clássica», in 2000 Anos 
que mudaram o Mundo, Lisboa, Edição Agência Ecclesia, 1999, pp. 37-39

roSa José Maria Silva, Em busca do Centro. Investigações sobre a noção de Ordem 
na obra de Santo Agostinho (Período de Cassicíaco), Lisboa, Universidade 
Católica Editora, 1999

roSa José Maria Silva, «A credibilidade da fé. Fenomenologia da existência 
crente», in A Transmissão do Património cultural e religioso, (Actas da Semana 
de Estudos Teológicos de 2003, organizada pela Faculdade de Teologia da 
Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 10-13 de Fevereiro de 2003), 
Lisboa, Edições Paulinas, 2005, pp. 7-30

roSenzweiG Franz, Der Stern der Erlösung, in Der Mensch und sein Werk. Gesam-
melte Schriften I-IV, Bd. II, (4. Auflage, mit einer Einführung von Reinhold 
Mayer), Haag, Martinus Nijhoff, 1976 [La Estrella de la Redención, trad. 
esp. de M. García-Baró, Salamanca, Sígueme, 1997]

rota Giovanni, «Persona» e «natura» nell’itinerario speculativo di Bernard J. F. 
Lonergan, S.J.: 1904-1984, Roma, Pontificio Seminario Lombardo; Milão, 
Glossa, 1998

rouSSelot Pierre, Pour l’histoire du problème de l’amour au Moyen Âge, Paris, Vrin, 
1933 (Thèse présentée à la Faculté des Lettres de l’Université de Paris, 
em 1907, et pub. par Aschendorffsch Buchhandlung, Münster i. W.)



Bibl iografia • 543

rudebuSCh George, «Aristotellian Predication, Augustine, and the Trinity», 
in The Thomist 53 (1989), pp. 587-597

rudhardt Jean, Le thème de l’eau primordiale dans la mythologie grecque,  (travaux 
publiés sous les auspices de la Societé Suisse des Sciences Humaines 12) 
Berna, Éditions Francke, 1971

ruGGieri Giuseppe, «Dios y poder. Funcionalidad política del monoteismo?», 
in Concilium 197 (1985) pp. 29-42

Saint-GerMain Claude-Louis, La très sainte trinosophie, Paris, Éditions Planète, 
[E.P.] Denoël, 1971

SantoS José Manuel, «Metamorfoses do sagrado na modernidade: da filosofia 
como religião à experiência do sagrado na pintura», in O fenómeno religioso. 
Anais Universitários. Ciências Sociais e Humanas 6 (1995), Universidade da 
Beira Interior, pp. 155-186

SantoS José Manuel, «Sobre reis, mensageiros e mensagens», in Comunicação 
e Poder, Covilhã, Universidade da Beira Interior, 2002, pp. 273-332

SantoS José Manuel, alveS Pedro M. S., e barata André (Coords.), A Feno-
menologia Hoje. Actas do Primeiro Congresso Internacional da Associação Portuguesa 
de Filosofia Fenomenológica. Outubro de 2002 (Universidade da Beira Interior), 
Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2003

SantoS Nuno Gabriel de Castro Nabais dos, A evidência da possibilidade. Signi-
ficação e crença na fenomenologia de Husserl (Tese de doutoramento, dact.), 
Lisboa, Faculdade de Letras, 1994

Saraiva Arnaldo, «O Romance Pessoa», in Fernando Pessoa. Retrato-Memória, 
Lisboa, Univ. Católica Portuguesa, 1989, pp. 97-108

Sartori Luigi, «Per una metafisica dell’amore», in Studia Patavina 50 (2003/1, 
Gennaio-Aprile), pp. 25-46

Saxer Vitor, Les rites de l’initiation chrétienne du Ier ao Vème siècles. Esquisse historique 
et signification d’après leurs principaux témoins, Spoleto, Centro Italiano di 
Studi sull’Alto Medioevo, 1988.

SChellinG Friedrich Wilhelm Joseph, Sämtliche Werke, X, Darstellung des 
philosophischen Empirismus, pp. 227-286; reimpr.: Schriften von 1813-1830. 
Darstellung des philosophischen Empirismus, (1936). Aus der Einleitung in die 
Philosophie (Vorgetragen in Juleßt, München, im Jabr 1836), Wissenschaftli-
che Buchgesellschaft, Darmstadt, 1976, pp. 509-568.

SCholeM Gershom, Major Trends in Jewish Mysticism, Jerusalém, Schocken 
Publishing House, 1941 [As grandes correntes da mística judaica, São Paulo, 
Editora Perspectiva, 1972]

SChulte R., «La relevación extrabíblica de Dios como preparación de la 
revelación trinitaria», in Mysterium Salutis, Madrid, Ediciones Cristian-
dad, 1997, II, pp. 75-85



544 • O primado da relação

SCiaCCa Michele Federico, Ontologia triadica e trinitaria: discorso metafisico 
teologico, Palermo, L’Epos, 1990

Serra Paulo, Informação e sentido. O estatuto epistemológico da informação, Covilhã, 
Universidade da Beira Interior, 2003

SerreS Michel, Contrat naturel, Paris, Éditions François Bourin, 1990
SerreS Michel, Les origines de la géométrie, Paris, Flammarion, 1993 [As origens 

da geometria, trad. port. de A. Simões / M. G. Pinhão, Lisboa, Terramar, 
1997]

SerreS Michel, La légende des anges, Paris, Flammarion, 1999
SerreS Michel, Retour au Contrat naturel, Paris, Bibliothèque nationale de 

France, 2000
SerreS Michel, Para celebrar a partilha, Kioto, Villa Kujoyama, s.d., (Obs.: 

Conferência proferida no dia 5 de Novembro de 1992, por ocasião da inauguração da 
Villa Kujoyama, em Kyoto; trad. port. de José Rosa, publicada in Viragem 
39, Setembro-Dezembro 2001, pp.19-23)

SeSboüÉ Bernard, Jésus-Christ, l’unique médiateur. Essai sur la rédemption et le 
salut, Paris, Desclée de Brouwer, 1988

SeSboüÉ Bernard, Meunier Bernard, Dieu peut-il avoir un fils? Le débat trinitaire 
du IVe siècle, Paris, Cerf, 1993

SeSboüÉ Bernard, Histoire des dogmes. I, Le Dieu du salut: la tradition, la règle de 
foi et les symboles; l’économie du salut; le développement des dogmes trinitaires et 
christologiques, Paris, Desclée, 1994

SeSboüÉ Bernard, Saint Basile et la Trinité: un acte théologique au IVème siècle: le 
rôle de Basile de Césarée dans l’élaboration de la doctrine et du langage trinitaires, 
Paris, Desclée, 1998

Silva Carlos Henrique do Carmo, «: da dupla visão ao discernimen-
to — Crítica da expressão em Parménides (B, 6, 5) e sua revalorização 
simbólica», in Didaskalia 6 (1976), pp. 307-380

Silva Carlos Henrique do Carmo, «Da natureza anfibológica do símbolo – A propó-
sito do tema “Mito, Símbolo, Razão”», in Didaskalia 12 (1982/1), pp. 45-66.

Silva Carlos Henrique do Carmo, «Da experiência poética em Fernando 
Pessoa», in Fernando Pessoa. Retrato-Memória, Lisboa, Universidade Ca-
tólica Portuguesa, 1989, pp. 29-63

Silva Carlos, «A utopia da felicidade», in Questão Ética e Fé Cristã. II, Verbo, 
Lisboa, 1989, pp.31-60

SMalbruGGe Matthias Albert, La nature trinitaire de l’intelligence de la foi, Ams-
terdão, Rodopi, 1988

SMalbruGGe Matthias Albert, «Le langage et l’être. La question du Dieu 
personnel et la notion de similitude du langage dans la doctrine trini-
taire de S. Augustin», in Revue des Sciences philosophiques et théologiques 72 
(1988), pp. 541-556



Bibl iografia • 545

SChMitt Carl, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität 
(1922); Berlin, Duncker & Humblot, 1985; Politische Theologie, II Die Le-
gende von der Erledigung jeder Politischen Theologie (1970), Berlin, Duncker 
& Humblot, 1984 [Théologie politique, (trad. fr. e prés. J.-L. Schlegel), 
Paris, Gallimard, 1988]

SoliGnaC Aimé, «Les excès de l’“intellectus fidei” dans la doctrine 
d’Augustin sur la grâce», in Nouvelle Revue Théologique, 110 (1988/6), 
pp. 825-849

SouilhÉ Joseph, La notion d’intermédiaire dans la philosophie de Platon, Paris, 
Alcan, 1919

Soveral Eduardo Abranches, Fenomenologia e Metafísica, Porto, Centro Le-
onardo Coimbra da FLUP, 1997

Stead Cristopher, «The Origins of the Doctrine of Trinity» (Parts 1 & 2, 
reprinted from Theology LXXVII, Londres, 1974), in Substance and Ilusion 
in the Christian Fathers, Londres, Variorum Reprints, 1985, pp. 508-517; 
582-588

Stefani Piero, «Pensare e credere dopo Auschwitz. Panorama», in Giorgio 
penzo, Rosino Gibellini (edd.), Dio nella filosofia del Novecento, Queri-
niana, Brescia, 1993, pp. 512-530

Steiner George, George Steiner, After Babel. Aspects of language & translation, 
Oxoford / New York, Oxford University Press, 1992 [Depois de Babel. 
Aspectos da Linguagem e Tradução, (trad. port. de M. Serras Pereira), Lis-
boa, Relógio D’Água, 2002]

Stella Aldo, «Struttura relazionale del discorso e valenza semantica della 
relazione», in Teoretica 1 (1988/1), pp.65-68

Stella Aldo, Il concetto di «relazione» nella «Scienza della Logica» di Hegel, Milão, 
Edizione Angelo Guerini e Associati s.r.l., 1994

Stella Aldo, La Relazione e il Valore, Milão, Edizione Angelo Guerini e As-
sociati s.r.l., 1995

Sternfeld Robert, Meaning, relation and existence in Plato’s Parmenides: the logic 
of relational realism, Nova York / Paris, P. Lang, 1987

Strathern Marilyn, The Relation. Issues in complexity and Scale, Cambridge, 
Prickly Pear Press, 1995

Studer Basil, Mysterium Caritatis. Studien zur Exegese und Trinitätslehre in 
der Alten Kirche (Studia Anselmiana 127), Roma, Pontificio Ateneo S. 
Anselmo, 1999

Studer Basil, «Credo in unum Deum Patrem omnipotentem», in Connaissance 
des Pères de l’Église 73 (mars 1999), «Le Père», pp. 2-17

Studer Basil, «Impulsions patristiques pour un renouvellement de la théo-
logie trinitaire», in Connaissance des Pères de l’Église 76 (1999), pp. 2-10 
(n.º todo sobre La Trinité).



546 • O primado da relação

SuMMerell Orrin F. (Ed. by), The Otherness of God, Charlottesville and Lon-
dres, University Press of Virginia,1998

tardieu Michel, hadot Pierre, Recherches sur la formation de l’Apocalipse de 
Zostrien et les sources de Marius Victorinus. “Porphyre et Victorinus”. Questions 
et Hypothèses, Bures-sur-Yvette, Groupe pour l’Étude de la Civilisation 
du Moyen-Orient, 1996

tarot Camile, De Durkheim à Mauss, l’invention du symbolique: sociologie et sciences 
des religions, Paris, La Découverte, 1999

teixeira Joaquim de Sousa, «“Em nome do Pai”: a questão filosófica da 
nomeação de Deus», in Henrique Noronha Galvão (org.), Em Nome de 
Deus Pai, Lisboa, Ed. Didaskalia, 1999, pp. 55-103.

terraCCiano António, La Teologia Trinitaria di Gioacchino da Fiore. Ricerca sullo 
Psalterium decem chordarum, Nápoles, Pontificia Facoltà Teologica 
del’Italia Meridionale, 1993

theobald Christoph, «La foi trinitaire des chrétiens et l’énigme social. Con-
tribution au débat sur la “théologie politique”», in Monothéisme et Trinité, 
Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1991, pp. 99-137

theobald Christoph, «Pour une intelligence de la Trinité», in Études (2000 
/ Junho), pp. 785-800

tilliCh Paul, La dimension oubliée, Paris, Desclée de Brouwer, 1969
tilliette Xavier, Schelling. Une philosophie en devenir, 2 vols., Paris, Vrin, 1970
tilliette Xavier, «La révélation de l’essence. Notes sur la philosophie de 

Michel Henry», in Manifestation et Révélation, Beauchesne, Paris, 1976, 
pp. 207-236

tilliette Xavier, «Raison et Révélation», in Revista Portuguesa de Filosofia 51 
(1995/1), pp. 157-165

todorov Tzvetan, Teorias do Símbolo, (trad. port. de M.ª Santa Cruz), Lisboa, 
Edições 70, [imp. 1979]

trapÉ Agostino, «S. Agostino e la pneumatologia latina», in Credo in Spiri-
tum Sanctum /  . Atti del Congresso 
Teologico Internazionale di Pneumatologia, Roma, 22-26 marzo 1982, 
Roma, Libreria Editrice Vaticana, 1982, pp. 229-234

treSMontant Claude, Introduction à la théologie chrétienne, Paris, Seuil, 1974
treSMontant Claude, Le problème de la Révélation, Paris, Seuil, 1969
treSMontant Claude, La métaphysique du christianisme et la naissance de la 

philosophie chrétienne. Problème de la création et de l’anthropologie des origines  
à Saint Augustin, Paris, Seuil, 1961

trouillard Jean, La purification plotinienne, Paris, PUF, 1955
van bavel Tarcisius Jan, «Love», in Allan D. fitzGerald, O.S.A. (Gene-

ral Editor), Augustine through the Ages. An Encyclopedia, Grands Rapids, 
Michigan, Eerdmans Publishing Co., 1999, pp. 509-516



Bibl iografia • 547

van breda Herman Leo, (Éd.), Problèmes actuels de la phénomenologie, (Actes 
du Colloque International de Phénoménologie, Bruxelles, avril, 1951) 
Paris, Desclée de Brouwer, 1952

van breda Herman Leo & taMiniaux Jacques (ed.), Husserl et la pensée 
moderne; Actes du deuxième Colloque International de Phénoménologie, Krefeld, 
1-3 novembre 1956, Martinus Nijhoff, La Haye / Den Haag, 1959

vandenbuSSChe E., «La part de la dialectique dans la théologie d’Eunomius 
“le technologue”», in Revue d’histoire ecclésiastique 40 (1944-1945), pp. 
47-72.

vanhoozer Kevin J. (Ed. by), The Trinity in a Pluralistic Age. Theological Es-
says on Culture and Religion, William B. Eerdmans Publishing Company, 
Grands Rapids, Michigan / Cambridge, 1997

vannier Marie-Anne, «Saint Augustin et la création», in Collectanea Augusti-
ninana. Mélanges Tarcicius Jan van Bavel, Institut Historique Augustinien, 
Paris, 1990, pp. 349-371

vannier Marie-Anne, Saint Augustin et le  mystère trinitaire, Paris, Cerf, 
1993

vannier Marie-Anne, «Les anticipations du ‘cogito’ chez S. Augustin», in 
Rivista Augustiniana vol. 38, n.ºs 115-116 (1997), pp. 665-679

vannier Marie-Anne, Dieu le Père, mystère de charité, Paris, Cerf, 1998
vannier Marie-Anne, La communion trinitaire, Paris, Cerf, 1999
vannier Marie-Anne, «S. Augustin et la Trinité», in Connaissance des Pères de 

l’Église 76 (décembre 1999), «La Trinité», pp. 22-32
vannier Marie-Anne, «L’Apport du Sermon Dolbeau 26», in Studia Patristica 

38 (2001), pp. 331-337
van riet Georges, Philosophie et religion, Lovaina / Paris, Presses Universi-

taires de Louvain / Éditions Béatrice-Nauwelaerts, 1970
varillon François, La souffrance de Dieu, [Paris], Le Centurion, 1975
vaSto Giuseppe Lanza Del, La trinité spirituelle, Paris, Editions du Rocher, 

1994
vattiMo Gianni, Al di la del soggeto. Nietzsche, Heidegger e la hermeneutica, Milão, 

Feltrinelli, 1981
vattiMo Gianni, Ontologia e Poesia, Milano, Mursia, 1985
vattiMo Gianni, La fine della modernità, Milano, Garzanti, 1985 [O fim da mo-

dernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna, Lisboa, Editorial 
Presença, 1987]

vattiMo Gianni, «Metafisica, violenza, secolarizzazione», in G. Vattimo 
(a cura di), Filosofia 86, Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli, 1987, pp. 
71-94.

vattiMo Gianni, Le avventure della differenza, Milano, Garzanti, 1980 [As 
Aventuras da Diferença. O que significa pensar depois de Heidegger e Nietzs-



548 • O primado da relação

che, trad. port. de J. E. Rodil, revista por A. Morão, Lisboa, Edições 
70, 1988]

vattiMo Gianni, Etica dell’interpretazione, Turim, Rosenberg & Sellier, 1989 
[Etica de la interpretación, Barcelona / Buenos Aires / México, Ediciones 
Paidós, 1991]

vattiMo Gianni, Credere di credere, Roma, Garzanti Edittore, 1996
vattiMo Gianni, «O rasto do rasto», in Jacques derrida, Gianni vattiMo 

(et alii), La religion. Séminaire de Capri, 1994, Paris, Seuil / Éditions La-
terza, 1996 [A religião, trad. port. de M. Serras Pereira, Lisboa, Relógio 
D’Água, 1997, pp. 95-113]

vattiMo Gianni, Dopo la cristianità. Per un cristianesimo non religioso, Milão, 
Garzanti Libri s.p.a., 2002

vaz Armindo dos Santos, «Narrativas bíblicas da criação e Confissões de  
S. Agostinho», in Actas do Congresso Internacional As Confissões de Santo Agos-
tinho, 1600 anos depois: presença e actualidade, Lisboa, 13 a 16 de Novembro 
de 2001, Lisboa, Universidade Católica Editora, 2002, pp. 121-184

vaz Henrique Lima, «A Dialéctica no “Sofista”», in Revista Portuguesa de 
Filosofia 10 (1954/2), pp. 122-163.

vernant Jean-Pierre, Les origines de la pensée grecque, Paris, PUF, 1962 (trad. 
port. de M. Torres, As Origens do pensamento grego, Lisboa, Teorema, 
1987)

vernant Jean-Pierre, Mythe et pensée chez les Grecs, Paris, PUF, 1996
vidal J., «Symbole», in Paul poupard (dir.), Dictionnaire des religions, PUF, 

1993, pp. 1937-1942.
villela-petit Maria, «Heidegger est-il ‘idolatre’?», in Heidegger et la question 

de Dieu, Paris, Grasset & Fasquelle, 1980, pp. 75-102.
viola Coloman, «Hoc est enim deo esse, quod est magnum esse: approche 

augustinienne de la grandeur divine», in  «Cher-
cheurs de sagesse». Hommage à Jean Pepin, Paris, Études Augustiniennes, 
1992, pp. 403-420.

voelke André-Jean, La philosophie comme thérapie de l’âme. Études de philosophie 
hellénistique (préf. de Pierre hadot), Friburgo / Paris, Éditions Univer-
sitaires de Fribourg / Cerf, 1993

von balthaSar Hans Urs, Die Gottesfrage des Heutigen Menschen, Viena, Ver-
lag Herold, 1956 [Dieu et l’homme d’aujourd’hui, trad. fra. de R. Givord), 
Bruges, Desclée de Brower, 1958]

von balthaSar Hans Urs, L’amour seul est digne de foi, (trad. fra. de R. Givord), 
Paris, Aubier-Montaigne, 1966

vuilleMin Jules, De la logique a la théologie: cinq études sur Aristote, Paris, 
Flammarion, 1967



Bibl iografia • 549

wahl Jean, «Conclusions du Colloque», in Herman Leo Van breda (Éd.), 
Problèmes actuels de la phénomenologie, (Actes du Colloque International 
de Phénoménologie, Bruxelles, avril, 1951) Paris, Desclée de Brouwer, 
1952, pp. 141-151

welker Michel, Creation and reality, Mineapolis, Fortress Press, 1999
welte Bernhard, Dialettica dell’amore. Fenomenologia dell’amore e amore cristiano 

nell’era tecnologica, (trad. it. de G. Scandiani), Brescia, Editrice Mor-
celliana, 1986

whalenS A. de, «Le mythe de la démythification», in E. CaStelli (éd.), 
Mythe et Foi. Actes du Colloque de Rome, 1996, Paris, Aubier Montaigne, 
1966, pp. 251-262.

whiTaker John, «Goodness Power Wisdom: a Midlle platonic Triad», in 
 «Chercheurs de sagesse». Hommage à Jean Pepin, 
Paris, Études Augustiniennes, 1992, pp. 179-194

williaMS Rowan, «Trinitate, De», in Allan D. fitzGerald, O.S.A. (Gene-
ral Editor), Augustine through the Ages. An Encyclopedia, Grands Rapids, 
Michigan, Eerdmans Publishing Co., 1999, pp. 845-851

wittGenStein Ludwig, Uber Gewissheit, (Herausgegeben von G. E. M. Ans-
combe und G. H. von Wright) Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1982 [Da 
certeza, edição bilingue, Lisboa, trad. port. de M.ª Elisa Costa, Edições 
70, 1990]

wittGenStein Ludwig, Geheime Tagebücher 1914-1916, (Werkausgabe. Hrgs. 
Und dokumentiert von Wilhelm Baum; mit einem vorwort von Hans 
Albert), Viena, Turia und Kant, 1992 (N.B. – A referência feita no tra-
balho é uma tradução inédita de Artur Morão)

wittGenStein Ludwig, Tratactus logico-philosophicus. Logisch-philosophische 
Abhandlung, Tausen, Surkampf Verlag, 1980 [Tratactus logico-philosophi-
cus, pref. e trad. port. de M. S. Lourenço / coments. Tiago de Oliveira, 
Lisboa, FCG, 1999]

xavier Maria Leonor, Três questões de ontologia em Santo Anselmo, Lisboa, 
FCG, 1999

yannaraS Christos, Philosophie sans rupture, Genève, Labor et Fides, 1986
ypMa Eelcko, «La relation est-elle un être réel ou seulement un être de raison, 

d’après Jacques de Viterbe?», in Jean Jolivet, Z. kaluza e Alain de 
libera [éds.], Lectionum Varietates. Hommage à Paul Vignaux (1904-1987), 
Paris, Vrin, 1991, pp. 155-162

yu Carver T., Being and Relation. A Theological Critique of Western Dualism and 
Individualism, Edimburgo, Scottish Academic Press, 1987

zizioulaS John D., Being as Communion. Studies in Personhood and Church, 
Londres, Darton/Longman & Todd, 1985





Índice Analítico Remissivo

I — De nomes Próprios:

Pessoas

abel Olivier, 201, 503
abelio Raymond, 42, 203, 204
abraão, 55, 158, 276, 277, 349, 386, 387, 392; 

(Deus de), 390
ackrill J., 248
acríSIo (filho de), 148
adaM Charles, 263, 264, 265, 512
adão, 378, 385
adorno Theodor, 159, 165, 503
adrián eSCudero Jésus, 159
aÉCio de antioquia, 348, 351, 353, 428
aGaëSSe Paul, 489
aGapito R., 79, 518
aGar (serva egípcia de Abraão), 391
aGoStinho (Santo / Bispo de Hipona), 470, 472, 

480, 481, 485, 486; (Santo / Bispo de), 480; 
Santo / Bispo de, 26, 55; Santo / Bispo de 
Hipona, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 
39, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59; Santo / de 
Hipona, 7, 8, 39, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 
82, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 96, 98, 99, 102, 
105, 121, 128, 135, 137, 140, 141, 147, 165, 167, 
172, 180, 183, 184, 188, 191, 196, 198, 200, 209, 
212, 213, 228, 231, 234, 235, 238, 240, 255, 265, 
266, 268, 269, 274, 280, 282, 287, 288, 289, 290, 
291, 296, 300, 301, 308, 312, 317, 320, 321, 325, 
327, 331, 332, 335, 338, 342, 346, 348, 356, 357, 
358, 361, 363, 364, 365, 366, 368, 370, 371, 372, 
373, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 
384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 
394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 
404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 
414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 

424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 
434, 435, 436, 438, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 
446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 
456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 
466, 467, 489, 490, 491, 492, 508, 515, 517,518, 
519, 520, 532, 535, 542, 548;

aGuilar I. T. de, 162, 532
ahrImaN (divindade mazdeísta), 69
alariCo, 357
albert Hans, 78
alexandre de afrodíSia, 353
alexandre de alexandria, 52, 345, 346, 354, 

360, 493
aliCi L., 147
allan D. J., 493
alleau René, 203
allerS Rudolf, 503
alouiS Anne, 197, 503
alveS Manuel Isidro Araújo,90, 92, 513, 520; 

Pedro M. S., 88, 543
aMaral António Campelo, 9, 67, 503
aMbróSio de Milão, 121, 200, 352, 387, 419, 

461, 492, 493
aMenófiS IV, 472
anatólio (epígono ariano), 353
anaxiMandro, 20, 210
aNcIão (dos Dias, Antiquus Dierum), 226, 399
andrÉ João Maria, 498
andreSen Sophia de Mello Breyner, 23, 60, 503
andreu A., 73, 539
andrÉ-vinCent Ignace, 503
androniCo de rodeS, 310
anDronikoF C., 213, 367, 422, 485, 507
anSaldi Jean, 326, 504
anSelMo de Cantuária, 96, 121, 196, 233, 234, 235, 

486, 493, 545, 549
antoGnazza Maria Rosa, 504



552 • O primado da relação

antonelli Mario, 98, 504
antoniotti Louise-Marie, 504
apariCio A. A., 79, 518
apel Karl-Otto, 97
apolo, 255; (o deus), 103
appbley R. Scott, 471, 504
apuleio, 74, 94, 381
aquileS, 184
arendt Hannah, 446, 504
ário, 52, 53, 54, 73, 290, 343, 345, 346, 349, 353, 

354, 355, 358, 359, 361, 362, 363, 401, 420, 
438, 480, 493

ariStóteleS, 49, 52, 54, 74, 86, 139, 145, 146, 159, 
164, 177, 178, 182, 202, 226, 241, 246, 289, 
290, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 
303, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 314, 
315, 316, 317, 318, 321, 322, 324, 341, 346, 
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 
357, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 
375, 410, 411, 414, 439, 480, 493, 499, 501, 
512, 520, 523, 541, 548

arMStronG Arthur Hilary, 341, 535
arnauld Antoine, 265, 267
arnou René, 354, 504
arquillière Henri-Xavier, 73, 504
aStÉrioS da CapadóCia (o Sofista), 353
aStrup Anne-Sophie, 446, 504
atanáSio de alexandria, 53, 54, 290, 341, 345, 

346, 349, 351, 353, 354, 357, 358, 362, 364, 
378, 401, 413, 418, 493

aubenque Pierre, 166, 180, 296, 297, 299, 301, 
305, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 372, 504, 
511, 512, 519

aubin Paul, 366, 504
aubry de reiMS, 92
auGÉ Marc, 105, 504
aurÉlio Marco, 375
Auschwitz, 159, 270, 527, 545
averróiS, 266, 452, 531
axeloS Kostas, 123, 504
azouvi François, 89, 195, 541
baChelard Gaston, 56, 185, 203, 204, 206, 213, 

475, 504, 508
baDcock F. J., 208
bailleux Émile, 383, 504
bailly Anatole, 246, 501
balthaSar Hans Urs Von, 486
barabáSi Albert-László, 107, 505
barão de teive, 182
barata André, 253, 505

barata Moura J., 341, 535
barbaraS Renaud, 127, 137, 252, 505
barboSa José A. de Miranda, 505
bardy Gustave, 372, 499
barneS Michel René, 423, 505
barTelink Gérard J. M., 387, 389, 505
barth Karl, 89, 96, 120, 219, 233, 453
baSílideS, 346
baSílio de CeSareia, 28, 53, 290, 305, 346, 348, 

349, 350, 354, 355, 356, 358, 360, 362, 396, 
408, 412, 413, 414, 419, 480, 494

baudelaire Charles, 185
baudy Gerard-Henry, 505
bauM Wilhelm, 78, 549
bauMann Zygmunt, 390
bavaud G., 491
beato João, 492
beauChaMp Paul, 325, 330, 332, 505
beaufret Jean, 143, 156, 163, 168, 505
beauJeu Jean, 496
beaureGard Olivier Costa de, 197
bÉGout B., 525
beirnaert Louis, 505
bell David, 131, 505
bello Angela Ales, 38, 125, 126, 131, 133, 134, 505
benCivenGa Ermanno, 483
benJaMin Walter, 105
benoiSt Jocelyn, 239, 505
benoit Pierre, 141
benveniSte Émile, 313, 314
beretta Beatrice, 113, 505
berGer Peter L., 390, 505
berGeron M., 430, 433, 505
berGSon Henri, 36, 61, 83, 184, 203, 505
bernard Charles André, 436, 444, 448, 465, 506
bernardi Jean, 445, 496
bernardo Bonifácio, 214
bernardo de Claraval, 121, 181, 182, 383, 445, 

494, 506
berrouard Marie-François, 213, 338, 444, 506
bertrand Daniel A., 105, 106, 179, 306, 351, 

504, 534
bertuletti Angelo, 135
bÉrulle Pierre de, 132
bezançon Jean-Noël, 506
bianquiS G., 475, 508
bieMel Walter, 118, 221, 506, 526
biGotte Carvalho M.I., 73, 538
biSmarck Otto, 132
bleuzen E., 492



Índice Analít ico Remissivo • 553

blondel Maurice, 79, 93, 98, 100, 191, 196, 209, 
443, 444, 464, 504, 506, 517, 519, 529

boaventura, 31, 92, 121, 166, 235, 321, 380, 383, 
430, 494, 520

bobrinSkoy Boris, 270, 322, 326, 327, 332, 485, 
506

boChet Isabelle, 492
bodin Louis, 499
boÉCio, 84, 92, 121, 494, 501
boÉCio de dáCia, 92
boehner Philotheus, 240, 519
boff Leonardo, 71, 207, 506
boheM Rudolf, 131, 525
böhMe Jacob, 105, 256, 257
boiSMard É., 346, 506
bonitz Herman, 177, 502
borella Jean, 507
borGeS de pinho José Eduardo, 162
borMann Carolus, 497
borret Marcel, 498
boulGakov Sergei Nikolaevich, 213, 367, 422, 

465, 484, 507
boulnoiS Marie-Odile, 428, 507; Olivier, 165, 

196, 231, 269, 507
bourG Dominique, 507, 511
bourret M., 368, 498
bourriaud Nicolas, 107, 507
bouSquet François, 507
boutanG Pierre, 392, 507
boyer Charles, 451, 507
braGança de Miranda José A., 106
braGue Rémi, 506
braiG Carl, 164
brama (divindade hindu), 69
branCo C. M. C., 72, 177, 537
braSa díez Mariano, 374
breda Herman Leo Van, 125, 174, 180, 516, 

547, 549
brÉhier Émile, 240, 499
breton Stanislas, 6, 26, 27, 40, 43, 67, 74, 84, 86, 

92, 94, 95, 103, 104, 110, 111, 123, 127, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 145, 146, 149, 153, 
165, 172, 184, 186, 190, 201, 202, 207, 210, 
248, 277, 278, 293, 294, 298, 301, 304, 309, 
388, 389, 391, 392, 397, 430, 474, 475, 482, 
486, 507, 508, 512

brito C. A. de, 84, 514; Emilio, 119, 133, 134, 141, 
150, 276, 327, 508

bruaire Claude, 150, 151, 189, 223, 234, 237, 263, 
278, 337, 508

brunn Émilie Zum, 165
brunner Émile, 233
brunSChviCG Léon, 77, 323
buber Martin, 23, 109, 133, 150, 156, 162, 453, 

475, 508, 536
bultMann Rudolf, 139, 143, 219, 508
burGúndio de piSa, 321
buShell Michael S, 501
CaCCiari Massimo, 485, 486, 516
Cadiou René, 496
Caeiro Alberto, 182; 
Caeiro Francisco da Gama, 29, 30, 508;
CaGe John, 83, 513
CaillÉ Philipe, 113, 198, 509
CaJetan Tomás / Tommaso de Vio Gaetani, 26; 
Callerot F., 494
Calvet-SebaSti Marie-Ange, 496
CaMbòn Enrique, 72, 509
CaMelot Pierre-Thomas, 372, 489
CaMpbell Joseph, 69, 509
CaMpoS Álvaro de, 182
CantiSta Maria José, 125
Capelle Philippe,  93, 162, 178, 509, 527, 533
Capra Fritjof, 180, 509
Caputo John D., 167, 509
CaraMello Petri, 500
CaribdiS (Cila e), 407
Carreira Armando P., 338, 495
Cartaxo A., 93, 541
Carvalho Mário Santiago de, 25, 78, 92, 319, 

329, 452, 509
CaSSin Barbara, 498
CaSSirer Ernst, 42, 177, 179, 180, 181, 185, 203, 

249, 303, 509, 510, 537
CaStellano Cervera Jesús, 449
CaStro Gabriela, 178
CauSSat P., 179, 509
Cavalera F., 459
CavarnoS Constantine, 293, 298, 302, 304, 305, 

306, 315, 510
CayrÉ Fulbert, 338, 422, 513
CelSo, 269, 368, 515
Cerbelaud Dominique, 333, 510
Chalier Catherine, 159
ChaMbry Émile, 498
Chantraine Pierre, 246, 497, 501, 502
Chapelle Albert, 116, 119, 120, 121, 141, 151, 

169, 249, 275, 510
Charron Jean, 197
Chauvet Louis-Marie, 189, 206, 207, 510, 529



554 • O primado da relação

CheliuS Karl Heinz, 338
Chevalier Irénée, 347, 355, 357, 358, 377, 403, 

410, 412, 418, 420, 422, 427, 429, 432, 433, 
435, 436, 437, 438, 439, 510

Choppin L., 510
ChrÉtien Jean-Louis, 32, 39, 94, 128, 129, 133, 

163, 169, 170, 184, 226, 243, 255, 278, 367, 
386, 475, 482, 486, 510

ChriStophe J., 494
CíCero, 71, 208, 369, 494
Cilleruelo Lope, 372
Cipriano de CartaGo, 76, 494
Cirilo de alexandria, 96, 121, 238, 276, 428
Cirilo de JeruSalÉM, 325
clark Mary T., 96, 510
clarke Norris, 196, 295, 510
Claude Paul, 497
CleMente de alexandria, 36, 159, 355, 494
Coda Piero, 35, 121, 139, 196, 407, 449, 452, 486, 

510, 511
Coffin G., 503
CoiMbra Leonardo, 70, 94, 96, 100, 104, 125, 141, 

172, 183, 206, 231, 235, 255, 260, 261, 271, 
274, 333, 511

Collart Paul, 497
Colli Giorgio, 123, 312, 538
ColviuS, 265
ConGar Yves, 73, 460, 511
ConSênCio, 371, 424, 438
ConStânCia Augusta (Imperatriz), 187
ConStantino (Imperador), 73, 345, 353, 493
cooke Hardold P., 306, 493
Corbin Henri, 332; 
Corderii Balthasaris, 499
Cornford Francis McDonald, 306, 307
CortêS António Ulisses, 105, 528
CouGet Henri, 511
Coulin Pierre, 509
Courth Franz, 511
Courtine Jean-François, 32, 39, 67, 124, 126, 127, 

128, 129, 133, 135, 136, 146, 164, 165, 231, 
260, 294, 297, 301, 368, 506, 511

Cozzoli Mauro, 459, 511
Crane Gregory, 501
Crátilo, 315
CriSipo, 348, 369
CriSto, 76, 88, 95, 113, 119, 120, 130, 138, 143, 

147, 166, 167, 187, 189, 208, 212, 234, 235, 
261, 267, 269, 277, 282, 319, 321, 324, 326, 
328, 330, 331, 338, 350, 351, 359, 360, 361, 

362, 378, 379, 381, 384, 394, 395, 396, 397, 
398, 406, 437, 460, 474, 479, 482

CroCCo Antonio, 113, 503
CroiSet Alfred, 498, 499; Maurice, 498
Crouzel Henri, 498
Cruz Maria Teresa, 106, 505, 516, 517
CuGno Alain, 511
CullMann Oscar, 322, 327, 511
d’CoSta Gavin, 386, 512
D’eyperMon Taymaus, 250, 278, 512
daMaSCeno João, 187, 321
daniel (Profeta), 226, 399
daniÉlou Jean, 96, 190, 200, 325, 330, 332, 338, 

378, 512
darwin Charles, 99
daur Kl. D., 492
Maine de biran, 263
de la trinitÉ Elisabet, 132
de lubaC Henri, 472 
de Muralt André, 92, 125, 221 
de ravinel Rémi, 493
de rÉGnon Théodore, 423
de veer A. C., 492
CunninGhaM David S., 512
debray Régis, 212, 512
DekkerS Eligius, 490, 502
deleuze Gilles, 82, 103, 228, 512, 527, 535
delooz Thierry, 180, 189, 237, 271, 301, 318, 320, 

325, 435, 450, 456, 459, 460, 487, 512
delzant Antoine, 512
deMóCrito, 70
deMoS Raphael, 183, 306
denzinGer Heinrich, 212, 502
depraz Natalie, 130
derrida Jacques, 40, 41, 103, 106, 111, 112, 124, 

142, 143, 167, 170, 171, 215, 243, 314, 512, 
518, 535, 548

deS boSSeS Barthélemy/Barthol, S.J., 100, 518
deSCarteS René, 46, 92, 101, 107, 165, 233, 237, 

260, 263, 264, 265, 267, 409, 512
deSpraz Natalie, 525
deuS, 28, 30, 33, 36, 58, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 
104, 105, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 
119, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 
143, 144, 146, 147, 150, 151, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 178, 



Índice Analít ico Remissivo • 555

182, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 196, 199, 
207, 208, 209, 210, 211, 222, 226, 233, 234, 
235, 239, 249, 255, 256, 265, 266, 267, 268, 
269, 270, 271, 272, 273, 275, 277, 278, 282, 
288, 290, 291, 295, 296, 301, 305, 310, 312, 
316, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 
326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 
335, 336, 337, 338, 342, 343, 344, 345, 346, 
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 
356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 
365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 
377, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 
388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 
398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 
407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 
416, 417, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 
428, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 
439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 
450, 451, 453, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 
462, 463, 464, 465, 466, 467, 513, 516, 517, 
518, 520, 522, 539, 546; («metáfora do Pai»), 
37; (de Agostinho), 36; (déspota, carrasco), 36; 
(diferente, em-relação), 19; (discurso sobre D.), 
61; (divino), 41; (dos filósofos), 155, 476; (dos 
Vivos), 276; (Ente  Supremo), 41; (existência 
de), 125, 153, 188, 265; (imagens de), 38; 
(monarca absoluto), 36; (pathos em), 269; 
(semper, semel et simul), 22; (trino, communio 
caritatis), 51; (uno e único), 52; (Vida Arqui-
passiva), 46; (Vivo), 55

dEuS trinitário, 41, 85, 97, 116, 120, 139, 168, 335, 
336, 364, 453, 467

dexipo, 365, 366
dideberG Dany, 457, 512
dídiMo o CeGo, 238, 320, 394, 418, 495
dièS Auguste, 248, 498, 499, 513
diez MaCho Alejandro, 381
dioníSio Pseudo-D., o Areopagita, 164
dioníSio Sant’Ana, 70, 511
dioníSio de alexandria, 355
dioniSo (o deus), 103
doddS Eric Robertson, 334, 513
Dokic Jérôme, 83, 513
dolbeau François (Sermão D.), 88, 240, 283, 381, 

383, 384, 492, 547
doMbart Bernardus, 490
doull Floy Andrews, 265, 374, 513
doutreleau Louis, 494, 495, 497
drobner Hubertus R., 426, 502
du Gay Paul, 390

du roy Olivier, 409, 456, 513
du roy Jean-Baptiste, 338, 408, 440, 442, 446, 

449, 457, 513; 
duarte I. Borges, 163, 522
dubarle Dominique, 165, 186, 446, 513
dufour Dany-Robert, 172, 204, 248, 513
duMaS A., 71
duMÉry Henry, 82, 172, 319, 320, 323, 331, 

494, 513
duMÉzil Georges, 69, 203, 470, 513
eSCoto João Duns, 231, 433, 507, 517
dupin Antoine, 513
dupuiS Jacques, 513
duque João, 70, 72, 84, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 109, 

111, 129, 135, 142, 143, 155, 162, 167, 169, 
190, 210, 303, 328, 337, 513, 514

duqueSne Jacques, 74, 75, 76, 77, 514
duquoC Christian, 71, 95, 121, 167, 173, 204, 

318, 320, 323, 326, 327, 329, 336, 337, 339, 
386, 514

durand Georges-Matthieu, 494, 497
durand Gilbert, 42, 54, 84, 179, 188, 197, 198, 

199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 229, 270, 
275, 473, 514, 537

durrwell François-Xavier, 435
eckharT Mestre, 181, 272, 405, 414, 500, 528, 

545, 560
eCo Umberto, 90, 513, 545
eGGer Maxime, 261, 287, 534
einStein Albert, 179, 510
eliade Mircea, 42, 43, 69, 185, 194, 199, 200, 202, 

203, 206, 211, 213, 214, 219, 270, 282, 320, 
470, 471, 473, 514

elie H., 124, 132, 525
eMery Hubertus R., 502
eMpÉdoCleS de aGriGento, 70
eneS José, 80, 246, 515
epifânio de SalaMina, 347, 348, 393, 495
EraNoS (Círculo), 42, 203, 206, 505
eriúGena João Escoto, 121, 167, 187, 282, 355, 

495
ernout Alfred, 253, 502
eSlin Jean-Claude, 93, 515
eSpinoSa Baruc, 120, 365
eSpírito Santo, 57, 60, 79, 102, 105, 142, 167, 196, 

208, 321, 325, 326, 327, 339, 342, 344, 345, 
346, 351, 353, 354, 361, 366, 368, 371, 379, 
380, 386, 387, 388, 393, 394, 395, 396, 397, 
400, 402, 405, 406, 407, 409, 414, 416, 421, 
422, 424, 425, 427, 428, 430, 434, 436, 437, 



556 • O primado da relação

448, 449, 450, 453, 454, 458, 459, 460, 461, 
462, 463, 464, 465, 466, 467, 535 

eSpírito Santo Arnaldo, 9, 201, 500
eSpoSito Costantino, 147, 158, 515
eStaGirita, 48, 127, 289, 298, 315, 324
eStobeu, 497
eunóMio de CíziCo, 53, 290, 310, 321, 343, 346, 

349, 350, 351, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 
359, 360, 361, 362, 363, 366, 408, 412, 413, 
419, 420, 428, 494

euSÉbio (epígono ariano), 353
euSÉbio de CeSareia, 73, 96, 187, 495
euSÉbio de niCoMÉdia, 73, 345, 353, 493
euzoio (epígono ariano), 493
eva, 378
eváGrio o pôntiCo, 328
evódio, 22
ezequiel (Profeta), 269, 394, 496, 498
falCão M. L., 98, 504
falque Emmanuel, 221
fantino Jacques, 351
fariaS José Jacinto Ferreira de, 119, 121, 289, 

515
faSSetta R., 494
fauStino (Presbítero), 350, 495
fÉdier F., 149
fÉdou Michel, 269, 515
fÉlix Minucius, 71, 496, 529
fernandeS R., 204, 514
fÉron Étienne, 149
ferraz M., 515
ferreira José de Freitas, 179; 
ferreira José Manuel dos Santos, 400, 515
ferrier Francis, 21
ferwerda R., 515
feStuGière A.-J., 497, 515
feuerbaCh Ludwig, 116, 158, 159, 160, 472, 515
fiChte Johann Gottlieb, 114, 116, 120, 125, 129, 

158, 234
filipe (Apóstolo), 134
filipe, o CanCelário, 221, 296
fílon de alexandria, 397, 472, 496
filoStorGo, 354
finaert G., 491
finanCe Joseph de, 130, 132, 293, 295, 296, 

307, 516
findlay J. N., 124, 132, 525
Fink Eugen, 180, 260, 262, 516
fitzGerald Allan D., 516
fleiSCher Margot, 260, 525

fleteren Frederick Van, 381, 516
FlorenSky Pavel, 485
fonSeCa C., 36
fontaine Jacques, 251, 379, 516, 531
forte Bruno, 35, 114, 189, 328, 386, 486, 516
fouCault Michel, 88, 101, 265, 266, 516
fraGa Gustavo de, 264, 516
fraGata Júlio, 125, 516
frainpont Iohannes, 490
Franck Didier, 153, 242, 508, 516
freitaS Manuel Barbosa da Costa, 7, 47, 67, 93, 98, 

119, 171, 186, 190, 191, 192, 235, 240, 335, 
379, 433, 456, 473, 492, 516, 518, 524

freMont Christiane, 100, 518
freud Sigmund, 89, 158, 204, 219, 254, 472
FrEya (divindade nórdica), 69
freyburGer G., 166, 518
friedMan Russel Lance, 518
friedMann Daniel, 197, 503
froGneux N., 149
furtado J., 83, 514
fux P.-Y., 372, 530, 533, 536
FynSk Christopher, 105, 518
Gaar Aemilius, 502
GadaMer Hans-Georg, 23, 37, 79, 81, 82, 83, 84, 88, 

89, 107, 171, 243, 320, 325, 473, 518
GálataS, 158
Galileu Galilei, 107, 180
Gallay Paul, 496
Galonier Alain, 493
Galot J., 319, 518
Galvão Henrique Noronha, 78, 366, 463, 518, 

519, 546
GaMa J., 130, 279, 531, 538
GarCía álvarez Jaime, 443, 447, 519
GarCia yebra Valentín, 311, 493
GarCia-baró M., 270, 542
GardieS Jean-Louis, 313
GarriGou-laGranGe Pierre, 95
GaSChÉ Rodolphe, 86, 105, 304, 519
GeffrÉ Claude, 37, 79, 83, 85, 90, 189, 270, 519
Ghellinck Joseph de, 208, 346, 349, 350, 351, 

353, 354, 512
GiaCChetta Francesco, 444, 519
Gibellini Rosino, 93, 125, 159, 161, 505, 539, 

545
Gil Fernando, 248, 297, 298, 300, 311, 313, 519 
Gil José, 181, 182, 519
Gilbert Paul, 80, 149, 295, 299, 300, 302, 310, 

312, 493, 519



Índice Analít ico Remissivo • 557

Gilbert de la porrÉe, 422, 460
GilSon Étienne, 165, 240, 264, 265, 334, 381, 

392, 409, 519
Ginder E., 319, 540
Giorello Giulio, 486, 516
Girard René, 482
Givord R., 130, 548
GlaSSerie Raoul de la, 520
Glorie F., 489
GodeSCalCo de orbaiS, 121
Godzieba Anthony J., 520
Goebel Bernard, 198
GoGuel M., 447, 538
GoldbaCher Al., 491
GoldSChMidt Victor, 369, 520
GóMez Caffarena José, 189, 538 
GonçalveS Joaquim Cerqueira, 7, 21, 80, 81, 82, 

85, 87, 89, 92, 95, 100, 102, 111, 133, 194, 
235, 270, 294, 302, 305, 309, 317, 333, 334, 
335, 337, 338, 339, 347, 357, 363, 368, 375, 
380, 411, 481, 482, 483, 520

GoodMan Nelson, 83
Gouhier Henri, 265, 520
GradiM Anabela, 9, 311, 500
GranadoS José, 452, 457, 520
Gredt Iosephus, 295, 520
Green Guilelmus M., 491
Greene Brian, 104, 180, 520
GreGório (epígono ariano), 353
GreGório de nazianzo, 73, 141, 346, 348, 349, 351, 

357, 358, 378, 414, 419, 424, 429, 453, 496
GreGório de niSSa, 128, 163, 348, 350, 354, 355, 

356, 419, 496, 539
GreiSCh Jean, 126, 143, 195, 202, 211, 390, 521
Grelot Pierre, 381, 521
GreSChny Nicolai, 44; Nicolaï, 212, 386, 521
GreShake Gisbert, 85, 139, 270, 323, 327, 328, 335, 

336, 339, 409, 521
Grondin Jean, 83, 243
GroSSi Vittorino, 425
GrundMann Herbert, 112, 521
Gruyter Walter de, 115, 158, 319, 527, 528, 538
GuÉnon René, 521
Guibal, 170, 508, 512
Guilherme De ockham, 92, 113, 505
GuillauMont Antoine, 495; Claire, 495
Guillou Marie-Joseph le, 521
GuiMet Fernand, 322, 328, 521
Gunton Colin E., 113, 521
GuSdorf Georges, 43, 209, 211, 521

Guyader Frère Éric, 109, 521
haddad Rachid, 99, 521
hadot Pierre, 25, 28, 54, 71, 78, 80, 81, 101, 

131, 133, 150, 205, 207, 245, 327, 328, 365, 
366, 384, 408, 428, 445, 454, 521, 522, 532, 
546, 548

haecker Theodor, 486
hall Stuart, 390, 522
haMelin Octave, 26
harnack Adolf Von, 119, 157
hartMann Nicolai, 26
heGel Georg Wilhelm Friedrich, 20, 38, 96, 115, 

116, 119, 120, 121, 125, 129, 141, 149, 150, 
151, 152, 153, 164, 169, 223, 228, 234, 237, 
249, 272, 275, 508, 510, 527, 545

heideGGer Martin, 23, 39, 40, 42, 45, 86, 89, 92, 
98, 103, 112, 124, 127, 132, 133, 136, 139, 
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
174, 177, 215, 216, 220, 238, 239, 242, 243, 
244, 246, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 259, 
261, 265, 298, 315, 317, 322, 368, 471, 476, 
478, 505, 507, 511, 515, 522, 523, 524, 526, 
528, 532, 539, 540, 547, 548

held Klaus, 226
hÉMery Jean-Claude, 312, 538
heMMerdinGer Bertrand, 497
heMMerle Klaus, 139, 484, 486, 524
henDrikx E., 489
henGSternberG Hans-Eduard, 486
henriqueS Maria Fernanda da Silva, 89, 524
henry Michel, 23, 31, 32, 35, 37, 39, 44, 45, 46, 47, 

59, 67, 68, 82, 86, 93, 95, 97, 101, 119, 123, 
128, 129, 133, 134, 136, 149, 159, 163, 168, 
173, 174, 178, 192, 196, 203, 216, 227, 228, 
230, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 
244, 245, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 323, 
380, 384, 385, 394, 398, 441, 447, 475, 478, 
479, 486, 509, 517, 524, 535, 546

heraClito de ÉfeSo, 20, 28, 32, 113, 123, 246
herder Johann Gottfried, 119, 202, 295, 520
herMeS triSMeGiSto, 515
heSíodo, 270, 472, 497
hieraCaS (autor gnóstico), 361
hilário de poitierS, 121, 335, 418, 497
hildebrand R. A., 423, 524



558 • O primado da relação

hill William, 445, 524
hipólito (oriental?), 351
hipólito de roMa, 213, 269, 351, 418
höffdinG Harald, 296, 524
hoffMann Emanvel, 491
hofMann Joseph, 212, 502; Peter, 96
hölderlin Friedrich, 153, 156, 157
holl H.-G., 503
holton Gerard, 197, 203, 525
holzer Vincent, 34, 71, 86, 121, 123, 136, 142, 

154, 169, 174, 187, 222, 271, 278, 525
hoMero, 245, 472, 497
hörMann Wolfgangus, 492
huille M.-I., 494
hünerMann Peter, 212, 502
huSSerl Edmund, 23, 39, 42, 44, 46, 66, 67, 

118, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 
134, 135, 174, 177, 181, 215, 216, 218, 219, 
221, 222, 223, 224, 232, 233, 237, 241, 242, 
243, 244, 245, 251, 252, 257, 258, 259, 260, 
261, 262, 263, 264, 265, 276, 287, 409, 475, 
476, 477, 505, 516, 525, 526, 537, 543, 547; 
Edumnd, 44

iahweh, 79, 392
ibn arabi, 332
ireneu de lião, 40, 53, 80, 234, 238, 273, 274, 323, 

346, 347, 362, 394, 418, 497
iSaaC, 55, 158, 276, 349, 389, 392, 395; (Deus 

de), 390, 392
iSidoro de Sevilha, 208
iSrael, 52, 71, 270
ivánka Endre von, 341, 372, 526
ivete (exemplo de vida singular), 261
izaMbard Georges, 134
JaCob, 158, 213, 276, 349, 392; (Deus de), 390
JaCobi Friedrich Heinrich, 129
JaCquard Albert, 98
JaCqueS Francis, 38, 67, 97, 104, 106, 108, 109, 

110, 133, 162, 172, 200, 435, 526, 527
JaCqueS de viterbo, 228, 549
JaeGer Werner, 319, 527
JanÉlÉvitCh Vladimir, 111
JaniCaud Dominique, 39, 92, 94, 124, 126, 129, 

134, 136, 157, 169, 170, 223, 239, 245, 251, 
258, 262, 263, 527

JankéléviTch Vladimir, 99, 123, 527
Jeannière Abel, 246, 527
Jeauneau Eduardus A., 495
JeróniMo (São), 269, 352, 378, 418, 497 
JeSuS, 50, 74, 76, 82, 85, 167, 187, 196, 208, 235, 

278, 282, 290, 293, 319, 320, 321, 323, 325, 
326, 330, 331, 334, 337, 338, 342, 343, 351, 
359, 361, 384, 385, 395, 396, 398, 399, 400, 
461, 479; (de Nazaré), 50

João (Evangelho de), 50; (São), 46, 59, 166, 192, 
330; Baptista, 293; São, 174, 238, 244, 250, 
266, 272, 274, 276, 282, 320, 321, 323, 325, 
331, 399, 423, 446, 461, 479, 480

João da Cruz (São), 186
João paulo ii, 9, 66
JoaquiM de fiore, 112, 120, 121, 141, 521, 532, 

537, 546
Jolivet Jean, 228, 549; Régis, 121, 490, 527
Jollien Alexandre, 103
JonaS Hans, 159, 253, 254, 270, 527
JonkerS Peter, 527
JourJon Maurice, 54, 496
Juliette Simont, 228, 527
Jundt P., 447, 538
JunG Carl Gustav, 203, 204, 304, 527
JünGel Eberhard, 162, 172, 207, 268, 270, 281, 

319, 320, 380, 445, 446, 447, 450, 453, 461, 
463, 465, 466, 467, 487, 528

JúpItEr, 132
JuStino de roMa, 205, 240, 290, 346, 497
kaemPT Bernard, 304, 528
kaFka Franz, 244
kalb Alphonsus, 490
kalbFleiSch C., 313
kaluza Zénon, 165, 228, 507, 534, 549
kanDinSky Wassily, 230, 281
kanT Immanuel, 38, 43, 44, 69, 78, 92, 114, 115, 

116, 117, 118, 119, 120, 124, 126, 158, 172, 
202, 216, 217, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 
228, 229, 230, 233, 242, 257, 258, 263, 309, 
310, 477, 526, 527, 528, 549

kaSPer Walter, 72, 93, 96, 119, 120, 121, 130, 172, 
183, 270, 322, 326, 327, 343, 345, 346, 349, 
363, 373, 375, 391, 406, 423, 431, 436, 439, 
450, 458, 459, 528

kauFman Gordon, 162, 189, 528
kauFmann Arthur, 105, 528 
kearney Richard, 143, 505
keGan Paul, 307
kelkel A. L., 124, 132, 525
kenneTh Laine Ketner, 179
kerbS Raúl, 158, 528
kerr Fergus, 78, 529
keSSler E., 341, 526
kienzler K., 486



Índice Analít ico Remissivo • 559

kinGu (o demónio), 334
kirk G. S., 36
kiTTler Friedrich, 106
kleiber M., 72, 528
kloSSowSki P., 154, 522, 538
kneale Martha, 311; William, 311, 529
KNEph (divindade egípcia), 69
knöll Pius, 490
koSlowSki Peter, 77, 533
kremPel A., 293
KroNoS (deus), 20
la bonnardière Anne-Marie, 378, 529 
labarrière Pierre-Jean, 38, 110, 111, 112, 170, 

512, 529
labbÉ Yves, 43, 170, 185, 186, 188, 189, 196, 200, 

203, 207, 211, 213, 214, 394, 529
laberthonnière Lucien, 93, 98, 209, 506, 517, 

533
laCoSte J., 177, 510 
laCoSte J.-Y., 341, 526
laCroSSe Joachim, 366, 529
laCtânCio de Cirta, 208
laCuGna Catherine Mowry, 326, 529
ladaria ferrer Luís F., 417, 426, 433, 435, 438, 

461, 462, 529
ladrière Jean, 43, 178, 190, 191, 530
lafont Ghislain, 96, 147, 165, 167, 189, 210, 212, 

529, 530
lafontaine Guy, 496
laforGue Jules, 317
lai Pan-Chiu, 171, 530
laMbot Cyrillus, 490
laMelaS Isidro Pereira, 338, 495
laMoulle A., 346, 506
lanCel Serge, 357, 418, 419, 435, 442, 530
lanGluMier René, 497
lanza del vaSto Giuseppe, 470
lanza del vaSto Giuseppe, 132, 481
lao-tSeu, 470
lara peinado Federico, 270, 495
larGeaut Jean, 316
laSSwell D. Harold, 106
launay M. de, 39, 89, 195, 526, 541
laurent Jérôme, 508
lautMann Albert, 104
lavatori Renzo, 389, 530
lavelle Louis, 26, 296, 530
lazzeri Christian, 113
le boullueC Alain, 351
le Saux Henri, 171, 461, 470, 530

leão MaGno, 121
lebreton Jules, 378, 530
leClerq Jean, 445, 494
LÉCrivain Philipe, 113
ledure Yves, 162, 530
leibniz Gottfried Wilhelm, 100, 123, 125, 464, 

504, 506, 518
leibowitz René, 83
leitão de barroS T., 99, 536
lÉon Antoine, 77, 186, 530
leSSinG Gotthold Ephraim, 120;
Ulrich Hans, 159, 523
lettieri Gaetano, 334, 365, 531
leuCipo, 70
lÉvinaS Emmanuel, 23, 39, 79, 101, 129, 133, 149, 

152, 170, 171, 239, 249, 250, 251, 279, 453, 
531, 539

lÉvy-brühl Lucien, 205
libera Alain de, 92, 165, 228, 256, 266, 452, 495, 

514, 531, 549
liddell Henry, 502
linDbeck Georges, 93
lion Alain, 511
liPoveTSky Gilles, 158
liSonS Jacques, 128
loiSy Alfred, 157
loMbardo Pedro, 101, 542
lonerGan Bernard J. F, 428, 531, 542
lópez eire Antonio, 69, 542
loSSky Victor, 472, 531;
Vladimir, 485
lot, 55, 386, 387, 388, 392
lourenço M. S., 78
lowe E. J., 224, 532
loza José, 378, 532
lubaC Henri de, 38, 96, 112, 114, 120, 123, 139, 

141, 162, 171, 172, 200, 207, 208, 214, 269, 
388, 532

luCiano de antioquia, 353
luiS ariaS Pio, 490
lutero Martinho, 92, 98, 113, 154, 157, 398
lyonet S., 346, 532
MaCedo José Costa, 147, 532
MaCeiraS Manuel, 191, 532
MadeC Goulven, 8, 27, 30, 37, 67, 74, 76, 77, 88, 

91, 93, 97, 101, 144, 240, 283, 332, 341, 369, 
371, 381, 444, 492, 532, 533

MaGno alberto, 92; Alexandre, 318; Gregório, 
394, 496

Maierù Alfonso, 446, 562



560 • O primado da relação

Maia quiChÉ, 501
Malevez Léopold, 100, 148, 247, 255, 563
MallarMÉ Stéphane, 140, 141
Maloof Amin, 41
Malvido Eduardo, 319, 534
Mambré (Carvalho de), 55, 386, 389, 391
ManaranChe André, 118, 341, 465, 534
ManÉS / Mani, 361, 472
Manfre Joannem, 493
ManSuy Michel, 178, 211, 534
MaoMÉ, 472
Maraval Pierre, 73, 325, 495
MarCel Gabriel, 23
MarCião, 343
marDuk (deus babilónico), 334
MarGerie Bertrand de, 378, 392, 411, 412
Maria (Mãe de Jesus), 94, 400
Marion, 477; Jean-Luc, 25, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 

43, 44, 59, 65, 67, 68, 86, 90, 98, 101, 119, 
124, 126, 129, 133, 136, 140, 143, 147, 148, 
149, 156, 158, 159, 161, 163, 164, 165, 166, 
168, 169, 173, 177, 187, 188, 196, 199, 203, 
210, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 
231, 232, 233, 234, 235, 243, 253, 257, 320, 
326, 330, 336, 439, 443, 475, 478, 504, 506, 
508, 534, 535

markuS Robert A. Markus, 341, 535
MarqueS António, 117, 528 
MarqueS M.L., 338, 495
Marrou Henri-Irénée, 369, 370
Martha Jules, 494
Martin Iosephi, 491
Martinez Camino J. A., 269
Martínez díez Felicíssimo, 70, 535
MartinS Florinda, 47, 119, 276, 524, 535 
MartinS Maria Manuela Brito, 9, 91, 147, 381, 

454, 455, 535
Marx Karl, 158, 159, 472
MateuS (São), 208
Mathieu Vitor, 123, 304, 306, 535
MatoS Manuel Alberto Pereira de, 9, 105, 535
Mattei Jean-François, 156
MauSS Marcel, 199, 535, 546
MáxiMo, 436
May Todd, 103, 535
Mayer Cornelius, 338, 369, 381, 457, 489, 500, 

502, 512, 532
Mazon Paul, 497
Mehl Roger, 187, 535

Meillet Antoine, 253, 502
MÉlanChthon Philipp, 113
MelaS Natalie, 483
Mellet M., 489
Melo Adélio, 299, 300, 307, 312, 313, 314, 315, 

316, 535
MÉnard Jacques-E., 178, 179, 187, 190, 191, 200, 

209, 213, 379, 514, 530, 534, 535, 536, 540
MendeS Margaria Vieira, 500
Mendonça José Tolentino, 270, 535
Merleau-ponty Maurice, 39, 79, 82, 93, 95, 129, 

133, 162, 174, 239, 260, 535, 536
Merrill William, 501
MerSenne Pierre, 265
Merton Thomas, 99, 132, 209, 330, 536
MeSlin Michel, 131, 203, 209, 210, 211, 212, 213, 

379, 536
MeSquita António Pedro, 248, 536
MeSSiaS, 277, 331
Meunier Bernard, 121, 240, 342, 343, 344, 349, 

350, 351, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 
361, 362, 364, 400, 412, 413, 493, 544

Meyendorff J., 96
MiChel A., 84, 433
MieS F., 149, 536
MiGne J.-P., 492, 493, 494, 495, 496, 497, 499, 500
Milet Jean, 163
Millon Jérôme, 74, 111, 170, 397, 508, 519, 537
MiSrahi Robert, 109, 133, 475, 536
Miyatani Yoshichika, 536, 416
moerbeke Guilherme de, 499
Mohr J. C. B., 79, 518
MohrMann Christine, 172
MoinGt Joseph, 387, 418, 489, 536
MoiSÉS, 55, 134, 145, 146, 390, 391, 392, 393, 394, 

395, 397, 434, 472, 508
Molder Maria Filomena, 105, 537
MoltMann Jürgen, 79, 270, 537
MonChanin Abade, 171, 470
MóniCa, 74
Montavont Anne, 258, 537
Montet Danielle, 170, 537
Montinari Mazzino, 312, 538
Morão Artur, 69, 78, 80, 101, 103, 115, 160, 167, 

279, 319, 473, 515, 522, 527, 528, 531, 537, 
548, 549

Moreau M., 492
Morel Charles, 497
MorÉ-pontGibaud Charles de, 390, 537
MoreSChini Claudio, 493, 496



Índice Analít ico Remissivo • 561

Morin D. Germanus, 497
Morrell Kenneth, 501
MoruJão Alexandre Fradique, 528 
MoruJão Carlos, 181, 537
MoSSay Justin, 496
Mottu Henry, 112, 537
Moutain W. J., 489
mucznik L., 105, 504
MudGe Lewis, 195
MühlenberG E., 496
Müller Hadwig, 301, 537
MünChauSen barão de, 180
Munier R., 163, 522
MutzenbeCher Almut, 492
MylonaS Kenneth, 501
narbonne Jean-Marc, 147, 537
nebreda Eulogius, 502
nÉdonCelle Maurice, 196
NEIth (divindade egípcia), 69
neuilly Marie-Thérése, 205, 537
neuSCh Marcel, 80, 282, 537
niCÉforaS, 187
niChtweiSS Barbara, 72, 537, 539
niCodeMoS, 208
niColau de CuSa, 105, 431, 497, 498
nietzSChe Friederich, 80, 81, 103, 104, 152, 153, 

154, 156, 158, 159, 162, 164, 167, 254, 312, 
471, 472, 522, 538, 547, 548

nock A. D., 497
noeto, 52, 345, 358, 418, 428
novaCiano (de roMa), 121
nyGren Anders, 447, 538
o’leary Joseph Stephen, 143 
odIN (divindade nórdica), 69
olaSaGaSti M., 79, 270, 518, 537
o’leary Joseph S., 84, 194, 505, 538
oliveira Nair de Assis, 492; Tiago de, 78, 549
oríGeneS, 96, 121, 141, 187, 269, 362, 368, 387, 

461, 498, 515
ormuzd (divindade mazdeísta), 69
oroz reta José, 370
ortiz-oSÉS Andrés, 189, 538
otto Rudolf, 97, 130, 131, 203, 471, 538
overbeck Franz, 80
owen G. L. E., 297
pã, 157
pandora, 300; (caixa de), 482
vieira Padre António, 201, 205, 470, 500
paiSSe Jean-Marie, 248, 538
Panikkar Raimon, 73, 134, 167, 171, 172, 193, 196, 

205, 209, 211, 384, 396, 470, 538
pannenberG Wolfhart, 269, 270, 320, 327, 538
pantino, (epígono ariano), 353
paráClito, 321, 361, 366; (consolação do), 465
parMÉnideS,  40, 41, 113, 136, 144, 145, 146, 149, 

151, 152, 164, 182, 241, 245, 246, 294, 298, 
302, 316, 392, 508, 544

paSCal Blaise, 71, 92, 158
paSCênCio, 75, 437, 438
pattin A., 499
paulo (São) / de Tarso, 96, 208, 291, 352, 421, 

474 
pedro (apóStolo), 50; (exemplo de vida singular), 

261; (São), 333, 344, 352
peirCe Charles, 106, 179
pelland Gilles, 386, 497, 538
pelletier Anne-Marie, 389, 539
penÉlope, 91
penzo Giorgio, 93, 125, 159, 161, 505, 539, 545
pepin Jean, 355, 416, 533, 542, 548, 549
pera Fr. Ceslai, 500
pereira M. Serras, 41, 105, 512, 518, 545, 548;
pereira Miguel Baptista, 88, 107, 127, 329, 539 
pÉrez T. L., 319, 527
peroSanz José  Miguel, 193
petazzoni Rafaelle, 203
peterSon Erik, 73, 114, 453, 539
philibert Myriam, 502
philippe Marie-Dominique, 295, 539
phta (divindade egípcia), 69
piCColoMini R., 147, 365, 515, 531
PickSTock Catherine, 326, 539
piClin Michel, 182, 267, 539
pieretti A., 147, 515
piMentel Cristina, 492; J., 521
pireS José Cardoso, 90, 539
planty-bonJour Guy, 124, 534
platão, 24, 49, 70, 94, 101, 113, 137, 145, 166, 167, 

196, 202, 226, 241, 246, 247, 248, 249, 253, 
293, 298, 299, 315, 334, 335, 352, 368, 404, 
469, 470, 472, 473, 477, 483, 498, 499, 536

plotino, 25, 53, 111, 120, 140, 147, 150, 163, 166, 
170, 184, 210, 310, 312, 334, 358, 361, 364, 
365, 366, 367, 368, 371, 404, 414, 445, 472, 
499, 503, 504, 510, 515, 522, 529, 531, 537

plutarCo, 470
popper Karl, 113
porfírio, 165, 205, 302, 303, 313, 365, 366, 373, 

406, 472, 499, 532, 533, 546
poSSidónio, 369



562 • O primado da relação

pottier Bernard, 348, 354, 356, 539
poulain Jacques, 168, 540
poupard Paul, 187, 502, 548
Pourkier Aline, 347, 540
práxeaS, 52, 345, 358, 428
prÉau A., 140, 523
preStiGe Georges L, 269, 540
priGent Pierre, 200, 379, 540
proClo, 147, 210, 472, 537
proCuSto, 215; (leito de), 40
protáGoraS, 315, 469
proteu, 184
przywara Eric, 125, 141, 486, 540
pSeudo-dioníSio, o areopaGita, 165, 167, 199, 

472
quintela Paulo, 88, 539
rahner Karl, 34, 96, 121, 128, 154, 187, 453, 459, 

525, 540
raMalho Rocha M., 204, 527
ratzinGer Joseph, 319, 321, 324, 325, 330, 396, 

409, 410, 486, 540
raven J. E., 36
raynova Yvanka B., 89, 194, 540
reeveS Marjorie, 113, 540
reGo A.da Silva, 171, 540
reiMão Cassiano, 67, 503, 518
reiS Ricardo, 182
rÉMy Gérard, 383, 540
renna Thomas, 383, 540
renouvier Charles, 26, 181, 540
ribeiro J. P., 101, 531
riCardo de São-viCtor, 121, 165, 335, 394, 

433, 499
riCoeur Paul, 23, 37, 42, 43, 66, 74, 79, 84, 88, 89, 

90, 93, 107, 110, 124, 126, 131, 133, 134, 139, 
152, 161, 172, 178, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 201, 202, 203, 204, 208, 209, 219, 232, 
239, 243, 248, 251, 298, 299, 325, 385, 389, 
391, 392, 420, 430, 458, 482, 508, 521, 524, 
526, 538, 541

rieMann Adelaida Dorothea, 497, 498
rieS Julien, 69, 186, 199, 200, 514, 541
riMbaud Arthur, 134
riSt John M., 370, 542
ritSChl Friedrich, 157
rivaud Albert, 499
rivière J., 490
robin Léon, 334, 498, 499, 542
roChaiS H. M., 445, 494
roCher Guy, 199, 542, 547

rodil J. E., 103, 548
roeSSeli J.-M., 372, 530, 533, 536
roland-GoSSelin B., 490
roMano C., 66, 149
rordorf Willy, 338, 495
roSa José Maria Silva, 56, 67, 95, 198, 253, 473, 

482, 492, 542, 544
roSenzweiG Franz, 129, 270, 542
roSMini Antonio, 196, 214
roSSier Nancy, 201
rouSSeau Adelin, 497 
rouSSeau Jean-Jacques, 114
rublev André (Ícone da Trindade), 44, 178, 212, 

386, 430, 521
rudebuSCh George, 297, 417, 421, 425, 543
rudhardt Jean, 206, 543
rufino, 498
ruGGieri Giuseppe, 71, 543
ruSSell Bertrand, 106, 179, 306, 385
SabÉlio, 52, 345, 358, 361, 407, 418, 428
Saint-Éxupery Antoine de, 247
Salet Gaston, 499
SalMann Elmar, 367
Santa Cruz Mª da, 87, 546
SantoS José Manuel, 88, 108, 129, 174, 543; 
Nuno Gabriel de Castro Nabais dos, 216, 543
Sarabando Mª. J., 93, 541
Saraiva Arnaldo, 182, 543
Sartori Luigi, 196, 416, 438, 439, 443, 465, 543
Sartre Jean-Paul, 223, 263
SCandiani G., 445, 549
SCarpat Giuseppe, 500
SCheler Max, 66
SChellinG Friedrich Wilhelm Joseph von, 119, 

120, 129, 150, 164, 234, 238, 543, 546
SChÉrer R., 124, 132, 525
SChiappa R., 521
SChiller Johann Christoph Friedrich, 202
SChirMaCher Wolfgang, 168, 540
SChleGel Jean-Louis, 148
SChleierMaCher Friedrich, 96, 97, 114, 116, 

119, 508
SChofield M., 36
SCholeM Gershom, 203, 256, 270, 332, 390, 543
SChopenhauer Arthur, 254
SChouver P., 319, 540
SChulze Joan Ludov, 499
SCiaCCa Michele Federico, 43, 214, 410, 502, 544 
SCott Robert, 502
SÉChan L., 246, 501



Índice Analít ico Remissivo • 563

SeCretan Phillibert, 141
SeidenGart J., 179, 510
Seillier P., 150, 508
Senellart Michel, 122, 208, 540
Serra Paulo, 9, 106, 108, 544
SerreS Michel, 32, 56, 95, 98, 100, 101, 106, 112, 

182, 183, 184, 185, 187, 188, 213, 261, 307, 
308, 388, 390, 391, 409, 484, 544

SeSboüÉ Bernard, 121, 240, 322, 342, 343, 344, 
349, 350, 351, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 
360, 361, 362, 364, 384, 400, 412, 413, 493, 
494, 544

SeteenberGhen Ferdinand Van, 293
ShEKINah, 226, 270, 332
ShelDrake Rupert, 197
ShIva (divindade hindu), 69
SiGer de brabante, 92
Silva Carlos H. do C., 146, 151, 179, 182, 195, 

197, 202, 205, 210, 211, 447, 544; Rui Sam-
paio da, 88

Silvano Starets, 102
SiMonetti Manlio, 498
SiMpliCiano, 371
SiMplíCio, 210, 300, 310, 313, 499
SirMondi Jacobi, 499
SíSifo, 272
SloTerDiJk Peter, 108, 163
SMalbruGGe Matthias Albert, 327, 365, 373, 396, 

406, 408, 413, 428, 431, 439, 450, 544
SoareS Bernardo, 181, 182; M. A. O., 185, 514
Sobral Joaquim, 492
SoCino Fausto de, 114
SóCrateS, 82, 85
Solère Jean-Luc, 165, 507, 534
SoliGnaC Aimé, 54, 76, 369, 545
Soloviev Vladimir, 196, 485
Sorrentino S., 112, 521
SouilhÉ Joseph, 499, 545
Soveral Eduardo Abranches, 125, 545
StaudenMaier F., 96
Stead Cristopher, 368, 545
Stefani Piero, 159, 545
Stein Edith, 66, 222
Steiner George, 105, 172, 313, 545
Stirner Max, 159
Strathern Marilyn, 105, 545
Studer Basil, 96, 196, 275, 331, 353, 383, 423, 424, 

425, 430, 446, 450, 459, 461, 465, 486, 545
Suarez Francisco, 165
SuMMerell Orrin F., 167, 509, 546

Suzuki D. T., 180
tabuyo M., 69, 542
taCiano (da Síria), 53, 346
talbot Ch. H., 494
taMiniaux Jacques, 547
tannery Paul, 263, 264, 265, 512
tântalo, 272
TaPken Andreas, 407, 510
bavel Tarcicius Jan van, 332, 501, 547
tardieu Michel, 205, 546
teixeira Joaquim de Sousa, 78, 546
teodoreto de Cyr, 355, 419, 499
teódoto (epígono ariano), 353 
teófilo de antioquia, 343
terraCCiano António, 112, 546
tertuliano de CartaGo, 53, 96, 121, 173, 269, 

343, 345, 346, 347, 382, 417, 418, 499, 500
teStard Maurice, 369
theobald Christoph, 73, 118, 141, 329, 546
thÉzÉ É., 150, 508
Tholuck Friedrich, 120
thoM René, 197
thonnard F.-J., 492
thor (divindade nórdica), 69
thunberG Lars, 387
tiaGo São, 282
tIamat (monsto marinho), 334
tilliCh Paul, 171, 185, 211, 530, 546
tilliette Xavier, 129, 234, 238, 546
tixeront Joseph, 422
todorov Tzvetan, 87, 546
toMáS João de São, 26, 311
toMáS de aquino, 26, 31, 86, 92, 121, 150, 165, 

166, 188, 199, 222, 270, 295, 321, 392, 430, 
433, 465, 500

toMbeur Paul, 492, 500
tönnieS Ferdinand, 97
torreS M., 70, 548
toSauS Abadía P. J., 85, 521
traCy David, 93
trapÉ Agostino, 464, 546
trendelenburG Friedrich Adolf, 313, 314
treSMontant Claude, 111, 209, 283, 333, 362, 

506, 546
treveS Renato, 106
triCot Jules, 306, 493, 499
troiSfontaineS C., 100
trouillard Jean, 123, 546
tuilier André, 338, 495
turMel Joseph, 377



564 • O primado da relação

Tymieniecka Anna-Teresa, 66
unaMuno Miguel de, 23
urba Carolus F., 491
valentino, 361
valErIum (correspondente de Agostinho), 76
valÉry Paul, 172
van der leuuw Gerardus, 219
van den hout M. P. J., 490
van der zande F., 501
van riet Georges, 320, 547
vandenbuSSChe E., 350, 351, 353, 366, 547
vanhoozer Kevin J., 171, 547
vannier Marie-Anne, 8, 265, 332, 335, 338, 346, 

381, 387, 392, 418, 434, 441, 444, 448, 452, 
519, 547

varillon François, 270, 317, 335, 337, 547
vattiMo Gianni, 37, 41, 79, 85, 86, 97, 103, 113, 

158, 161, 168, 169, 170, 171, 196, 389, 471, 
476, 477, 485, 512, 518, 547, 548

vaz Armindo dos Santos, 389, 548; Henrique 
Lima, 248, 548

verberke Gérard, 369
verdeyen P., 494
verheiJen Luc, 338, 492, 506
vÉrin Charles, 150, 508
verMelinGer Otto, 372, 530, 533, 536
vernant Jean-Pierre, 70, 548
verne Júlio, 205
vezin F., 157
viCaire Paul, 499
viCtorino Mário, 28, 163, 454, 465
vidal J., 187, 539, 548
vieillard-baron Jean-Louis, 508
viGnaux Paul, 228, 549
villela-petit Maria, 168, 548
viola Coloman, 416, 548
vitiello Vicenzo, 452, 464, 472; Vincenzo, 486, 

516
vitorino Mário, 205, 470, 524, 534, 546
vIxNu (divindade hindu), 69

voeGelin Eric, 200
volkoFF V., 422, 507
von balthaSar Hans Urs, 34, 121, 128, 130, 136, 154, 

162, 187, 189, 190, 222, 459, 516, 525, 548
von JuliuS Springer, 446, 504
vuilleMin Jules, 300, 304, 305, 307, 312, 313, 

314, 316, 548
wahl Jean, 174, 260, 279, 549
waitz Theodorus, 306
walther Gerda, 131
wartelle André, 497
weil Simone, 266
weiSChedel Wilhelm, 69, 117, 216, 222, 230, 

310, 528
weiSS Konrad, 392
welker Michel, 385, 549
welte Bernard, 133, 134, 147, 445, 508, 549
welten Ruud, 527
whitehead Alfred, 306, 385
whorf Benjamim Lee, 313
wicki Nicolai, 498
wiener Norbert, 413
wieviorka Michel, 484
willeMS D. Radbodus, 490
winlinG Raymond, 496
wittGenStein Ludwig, 37, 78, 90, 529, 549
xavier Maria Leonor, 234, 549
xenófaneS de Cólofon, 36, 472
yannaraS Christos, 165, 549
ypMa Eelcko, 228, 549
yu Carver T., 290, 298, 299, 301, 311, 549
Žak L’ubomír, 35, 139, 449, 452, 486, 511 
zaSlawSky Françoise, 299, 306, 307, 310, 315, 

519
zeller Edward, 366
zenão de CitiuM, 184, 370
zenão de eleia, 184
zeuS, 136, 342
zizioulaS John, 485; John D., 330, 549
zyCha Iosephus, 491 



 (anjo), 381, 391
avgnw,stoj qeo,j, 167
 (exercício), 266
 (sensação), 299
, 140
 (Abba Pai), 320
 (amor) 41, 166, 338, 331
 (não-geração), 413
 (não-gerado), 53, 348, 356, 357
 (verdade), 45, 136, 239, 242, 243, 

476
 (necessidade), 25
 (ausência), 210
, (princípio) 24, 123, 154, 226, 245, 296
 (vida), 266
(posição), 294
 (temível, poderoso), 130
 (substâncias segundas) 

299, 305
 (disposição), 299
 (mestres), 85
 (dicrânicos, bifrontes),
 (potência), 202, 296, 297 
 (possessão), 294, 311, 314
 (amor, desejo), 51, 334
 (forma, ideia), 28, 31, 46, 261, 298, 

373
eivkw.n tou/ qeou/, 187, 331, 474
 (ser) 40, 145, 295, 296, 298, 306, 316, 

365, 469
 (processão), 462
 (acto), 296
 (para lá da essência), 

166, 167, 365
 (ciência), 299

Termos Gregos

 (suspensão), 31, 35, 39, 124, 126, 131, 
475, 476

 (gerado), 53, 357
 (geração e corrupção) 

245
 (rebento), 360, 310
 (género), 365, 373
 (espanto), 184
 (espantar), 123, 483
 (divino), 317, 322
 (teologia), 96, 305, 307, 355
 (Deus), 423, 469
 (posição), 299
 (deificação), 361
 (oportunidade, momento favorável), 

49, 149, 208, 211
 (cacotecnia), 350
 (catáfase), 146, 300
 (acusar, categorizar), 294, 298
 (posição), 300, 311, 314
, (kenose, esvaziamento), 32, 41, 86, 

170, 267, 397, 398; (do Verbo) 400, 
477 

 (vida comum), 178
, 246, 247, 248, 481, 469;  (do ser), 

483
 (mundo, ordem), 25, 49, 243, 245 
 (Senhor), 
, (latria, adoração), 344
 (Verbo), 67, 86, 146, 194, 254, 255, 

266, 361, 384, 424, 496, ; (espermático), 
 (mudança), 245
 (participação), 247, 248
 (não-ser), 363
 (um), 275
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 (mito), 146, 194
 (mistério), 172
 (espírito), 
 (pensar), 40, 145
 (espírito diviníssimo), 317
 (pensamento do pensamen-

to), 130, 149, 317
 (de igual substância), 53, 348, 

353, 363, 384
 (economia), 96
 (substância), 49, 289, 291, 294, 295, 296, 

297, 298, 299, 300, 301, 304, 308, 309, 
310, 346, 403, 404, 408, 417, 418

 (desejo), 305
 (ser total), 248
 (rebento), 310, 360
 (aparências), 300
 (tudo flui), 
 (sofrimento), 266
 (paixão), 294, 314
 (acção), 294, 314
 (poema), 360
 (qualidade), 294, 314, 370
, (homem animal 

político) 177
 (erudição, muitos saberes), 28
 (quantidade), 294, 314
 (onde), 293, 294, 298, 314
 (tempo), 293, 294, 314 
 (esse ad, relação), 49, 57, 178, 289, 

291, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 
315, 318, 346, 348, 354, 355, 358, 367, 
370, 403, 480 

 (rosto), 418
 (máscara, rosto), 418, 419, 429, 

430

 /  [substância(s) 
primeira(s)], 298, 304, 311, 476

 (filosofia primeira), 307
 (matéria prima), 370
 (relação), 307, 348
 (acidente), 296, 297
 (símbolo), 198
 (salvar os fenóme-

nos), 241
 (salvar a cidade), 241, 247
 (aparências), 246, 316
 (tecnologia) 350, 355
 (fim), 113
 (o Bem), 247
 (o mesmo), 40, 144, 145, 151
 (o ser), 247, 316
 (o ser), 294, 295, 316
 (o divino) 49
 (isto aqui), 298
 (lugar inteligível), 247
 (terceiro género), 248, 469
 (subjectum, substrato, suposto), 

295, 369, 370
/  (hipóstase), 269, 

417, 418, 419, 428, 429
 (desmesura, excesso), 46
 (matéria), 258, 295, 309
 (manifestação da manifestação), 

234
 (fenómeno), 123, 246
 (aparecer) 45, 243, 246, 255
 (phantasmata), 370
 (indicação), 146
 (filosofia primeira), 305
 (natureza), 123, 206, 245, 246, 309, 469
 (luz), 246
 (alma), 
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Ilustração de um manuscrito da Biblioteca Muni-
cipal de Chartres, datado de 1355, que desapareceu 
num incêndio, em 1944, mas do qual fora feita cópia 
no século XIX.

Os três círculos foram entrelaçados de tal modo 
que, cortando qualquer deles, imediatamente os outros 
dois ficam desligados.


