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Apresentação

Neste breve livro, dedicado à reflexão acerca do sofrimento e ao seu modelo
humano, Job, encontram-se reunidos quatro momentos de ponderação sobre
o que é essencial no acto de sofrer. O primeiro capítulo é dedicado ao acri-
solamento de Job, processo que lhe retira tudo o que lhe não é essencial e
substancial. Resta, no fim, um ser finito capaz de se confrontar, rosto perante
rosto, com o próprio Deus, em suprema agonia, de onde emerge ou a vitória
de ambos ou a derrota definitiva de ambos.

No segundo capítulo, estuda-se como as questões fundamentais da huma-
nidade são postas a Job e este lhes responde através do seu acto de sofrimento,
mas que é sobretudo uma acção indefectível no sentido da afirmação da bon-
dade da criatura e de Deus nela presente.

Tradicionalmente, centra-se demasiadamente a atenção sobre a responsa-
bilidade de Job, esquecendo-se a responsabilidade de quem o criou e permi-
tiu que o acrisolamento ocorresse. No terceiro capítulo, reflecte-se sobre a
responsabilidade de Deus, não como produtor demasiado humano de coisas
prontas, mas como criador de entidades de possibilidade, possibilidade cuja
administração a estas unicamente compete. Tal permite contemplar a questão
da responsabilidade de Job e de Deus de modo muito diferente daquele a que
estamos acostumados.

Por, fim, no quarto capítulo, pensa-se a realidade própria e irredutível do
que é o sofrimento e do seu significado.

Sabemos que a reflexão acerca do sofrimento não dissolve este ou resolve
este. O sofrimento não se moraliza, vive-se. Perante o sofrimento, apenas a
presença activa do amante, íntegro e gratuito em sua acção, pode trazer, senão
redenção, ao menos alívio. Onde estou quando os outros sofrem?

1
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Capítulo 1

O crisol da bondade. O ser,
para aquém do bem e do mal1

Este estudo centra-se fundamentalmente na parte inicial do Livro de Job,2

bem como na sua parte final, pois são estes os momentos fundamentais desta
obra para a compreensão do destino ontológica, antropológica e eticamente
paradigmático de Job. Toda a parte central – discursos dos supostos amigos
e respostas de Job – é de uma beleza extraordinária, mas serve apenas para
abundar no registo mental-racional e político dos motivos aduzidos contra Job
– dos “amigos” – e pró Job – do próprio –, interessando, para esta investi-
gação, basicamente pela profunda incompreensão que aqueles demonstram e
pelo desespero de Job relativamente à capacidade de entendimento dos ho-
mens, nunca perdendo, no entanto, a esperança de compreensão por parte de
Deus, a quem constantemente invoca e convoca à escuta da voz da sua dor
e do seu sofrimento, à visão das suas chagas, à luta com as suas razões, se
preciso for, mesmo que esse Deus pareça não se interessar minimamente.

1 Publicado originalmente na Revista Itinerarium, nº 177, 2003.
2 Foi utilizada a versão da Bíblia dos Capuchinhos: Nova Bíblia dos Capuchinhos, Lis-

boa/Fátima, Difusora Bíblica, 1998.

3
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4 A Crise do Bem. Reflexão sobre Job e o sofrimento

1.1 O que está em causa na narrativa do Livro de Job

Neste belo, mas terrível texto – texto que imediatamente nos instala no âmago
do que há de mais simples e profundo no ser humano, num ambiente de total
solidão ontológica, de total desamparo, e em que tudo parece reduzir-se à pre-
sença da dor e do sofrimento, como se o ser humano fosse um puro acto de
dor e sofrimento – é a humanidade que se encontra em causa. A humanidade
em seu mesmo direito à existência. Não a humanidade histórica – facto ana-
lepticamente incontestado no comum do pensar, como se a sua estadia no ser
fosse algo de necessário –, mas a humanidade como possibilidade: no drama
de Job, é a continuidade da humanidade que está em causa.

Job é o paradigma do ser humano, da pessoa, é a humanidade na sua pu-
reza, inteireza, bondade ontológica irredutível. Especial produto da criação
divina, por seu criador querido seu dilecto reflexo em carne, Job encerra todo
o potencial positivo da humanidade, é o seu protótipo concreto e contém, pro-
totipicamente, todas as suas possibilidades. Todas. Para o bem e para o mal.
Deus bem o sabe. Mas também sabe o quanto este Job concreto é bom, fiel ao
criador e ao acto de criação que o fez capaz do bem. E Job é humanamente
bom. Não divinamente bom – a questão nunca se põe, não há aqui competição
de nível, como no caso de Adão e Eva –, mas humanamente bom, na plenitude
histórica da realização da possibilidade de bem que lhe foi concedida aquando
da sua criação.

Mas a humanidade não foi criada para Deus, não é um jogo de divino
tédio ou de divino divertimento ou gozo, foi criada por Deus para si mesma,
para que coincida com o absoluto da bondade possível da sua ontologia, para
que, positivamente, seja. Job, positivamente, é; é homem. Job, de algum
modo, sabe-o; Deus sabe-o; mais ninguém o sabe. Ora, um paradigma não é
secreto, não faz sentido que, sendo modelar, não seja manifesto: Job tem de
ser apresentado como o que conseguiu ser bom, bom como Deus o quis como
possível.

Para isso, é necessário mostrar que Job é bom. Não basta indicá-lo ou
nomeá-lo, é preciso demonstrá-lo acima de qualquer dúvida: tem de ficar
estabelecido, de uma vez por todas, que Job é bom, ontologicamente bom,
mas também ética e politicamente bom.

A imagem e semelhança de Deus não pode ser uma aparência, tem de ter

www.lusosofia.net
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Américo Pereira 5

densidade ontológica própria. Job vai ter de mostrar que é inquestionavel-
mente bom no mais profundo do seu ser, aí onde não pode subsistir qualquer
dúvida acerca de que o que está em causa é absolutamente radical, aí onde
tudo se ganha ou tudo se perde: se Job não cumprir, não subsistirá um qual-
quer Job diminuído; se Job não cumprir, não subsistirá Job algum, porque terá
sido demonstrada a falência da ontologia própria do homem Job, bem como a
falência da obra de Deus, manifestada no fracasso do homem Job. Mas, sendo
Job paradigma de humanidade, é esta como um todo e como possibilidade de
bem que fica em causa, pois, como saber se tal possibilidade é realizável, se
ninguém a realizar?

Neste livro pergunta-se acerca da dignidade do homem e de Deus. A sua
resolução positiva mostra que quer a realidade humana quer a realidade divina
fazem sentido; a sua resolução negativa mostra que nem uma nem a outra
fazem qualquer sentido. Manual de uma ciência fundamental, a do sentido,
o Livro de Job ensina a grande e terrível experiência do sentido, do absoluto
sentido. Guia da experiência nossa de cada dia, com ela convive, a ela convoca
e enquadra, interpelando todo o nosso ser, convidando-nos a constantemente
escolher entre a mais profunda das fés (absoluto da confiança), sem a qual o
nosso ser se perde, ou o mais terrível dos ateísmos, com o qual o nosso ser
se deveria perder de imediato, por causa da total ausência de sentido. E, se
não se perde, é porque Job tem razão, porque, contra tudo e contra todos, e
em nome do que somos – por mais humilde e despojado que se seja – vale
a pena ser fiel, mesmo que fiel apenas à fidelidade, mesmo que, talvez, nada
nos ouça, pois só assim vale a pena: só perante o abismo da possibilidade do
absoluto nada qualquer fé tem valor, ou não é fé.

1.2 Como manifestar a bondade de Job?

Não é por vaidade que Deus quer mostrar Job, mas para o erguer, humana-
mente, como humano paradigma. Job vai ser uma muito especial epifania,
uma epifania discreta enquanto tal, mas presente através do que a própria pre-
sença de Job permitir. Deus não vai impor o seu modelo; vai pô-lo, deixando

Lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

6 A Crise do Bem. Reflexão sobre Job e o sofrimento

que ele se imponha, ou não, por si mesmo. Só assim se pode salvaguardar
a autonomia própria do modelo, a sua irredutibilidade relativamente a algo a
si transcendente. Não tendo podido determinar algo no que respeitou ao ter
sido criado, Job vai ter a oportunidade – cuja mediação é o seu próprio acto,
acto em excruciante sofrimento – de decidir, neste caso propositadamente em
absoluto, o resto.

Para tal, é preciso que se criem as condições necessárias para que tudo o
que não disser respeito estritamente a Job seja afastado, de modo a que não
haja confusão possível: Job terá de ficar em regime de absoluto isolamento
semântico e ontológico – todo o seu destino estará nas suas mãos, dado que
não haverá mais mãos a que recorrer e que Deus será testemunha imparcial.
Note-se, desde já, que o ambiente experiencial em que se vai funcionar não
será nem moral, nem político, será puramente ontológico – Deus não faz bem
ou mal, dá o ontológico espaço necessário ao encaminhamento do ser de Job:
não pode interferir ou o teste é invalidado.

1.3 O teste supremo

Porque de um teste se trata. O teste supremo: prova que mereces ser e serás.
Como é que se prova a bondade de um ser? Como vamos testar Job? Como
pode Deus experimentar a consistência ontológica de algo, de modo a que os
seres humanos percebam, sem que o possam acusar da mais impiedosa mal-
dade, pelo menos directamente? Terá o teste de ser feito? Tem, pois, sem ele,
a humanidade não ficaria completa: este teste é a condição da aquisição da
maioridade da humanidade, sem o que o ser humano nunca olharia verdadei-
ramente para o alto, nunca seria um verdadeiro interlocutor do divino, nunca
seria propriamente espiritual. Mas, então, como fazer?

Mediatizando. Usando instrumentos próprios para conduzir Job à situ-
ação existencial em que terá de necessariamente provar a sua bondade ou
não-bondade. Desde já se diga que esses instrumentos não são propriamente
instrumentos de tortura – dimensão política que esta obra não tem –, mas ins-
trumentos de aperfeiçoamento, como instrumento de aperfeiçoamento é um

www.lusosofia.net
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cinzel nas mãos de um escultor ou um cadinho onde se separa o ouro das es-
córias. E neste teste procura-se o ouro de Job, o Job que é oiro, oiro que só
Job vive e só Deus testemunha, mas que tem de manifestamente brilhar para
todos.

Aparece, assim, Satã. Melhor, hão-de aparecer seis satãs: o que responde
ao nome de Satã, a própria mulher de Job e quatro supostos amigos. Todos
o vão acusar, todos vão querer dividi-lo contra si próprio – ainda que por
suposto amor de Deus – todos são instrumentos do acrisolamento que o vai
deixar absolutamente a sós consigo mesmo, no necessário ponto em que vai
ter de escolher entre a fidelidade a si próprio e a Deus ou a infidelidade. Sem
que o saibam, todos o vão ajudar, ainda que pela negativa, a vencer o teste,
suprema ironia.

Antes de narrar a crise de Job, o livro apresenta esse mesmo Job (1, 1-5):
íntegro, recto, temente a Deus e afastado do mal, era também possuidor de
bens materiais e centro de relações humanas de grande significado pessoal.
Para quem já leu a obra, não poderia haver começo mais sem sentido: é a este
homem bom – que coincide perfeitamente com a exacta definição do homem
bom – que se vai aplicar o terrível sofrimento com que deparamos imediata-
mente a seguir à primeira entrevista entre Deus e o Satã? A situação parece
escandalosa e, de facto, é. Mas não o é sem finalidade: é este propositado
escândalo que vai permitir que a bondade de Job, quando triunfante, se pa-
tenteie, seja percebida como paradigmática, que a sua notícia chegue a quem
deve chegar, isto é, a todos os seres humanos.

Esta obra é a epifania da humanidade.
De outro modo, não interpelaria as pessoas com a força necessária, pois

o que está em causa é de tal modo grave e penoso que, se a experiência não
gritasse, a tentação, aquando de um primeiro contacto, seria ignorar, para não
sofrer também com aquilo em que faz pensar; assim, não há como fugir, so-
mos mesmo agarrados pelo laço que estabelecemos com este grito, com o
que o grito de Job faz despertar no nosso íntimo, íntimo exactamente paradig-
matizado em Job: cumpre-se, assim, perenemente, a intenção do texto e da
experiência.

Lusosofia.net
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8 A Crise do Bem. Reflexão sobre Job e o sofrimento

1.4 Primeira provação

Durante a primeira fase do conjunto das provações, trata-se de atingir Job na
sua exterioridade. Ocorre o encontro inicial do Satã (acusador, provocador,
inquisidor, ímpeto racional, busca de razão ou de luz, abertura luminosa ou
luciferina, mas instrumento finito necessário para a realização da prova) com
Deus: Deus sabe o quão Job é bom, mas mais ninguém sabe, e há que pa-
tentear essa bondade, é esta a porta que o Satã abre, instigando a aparente
disputa com Deus e de Deus com Job e de Job com Deus.

O encontro não é um mero pretexto artificioso para introduzir a trama de
um enredo literário, mas o lugar necessário da questão fundamental acerca
da absoluta dignidade ontológica do ser humano, prototipicamente.

Ponto nodal da coincidência do saber do criador com a ignorância das
criaturas, vencível apenas por meio de uma mostração exemplar que dissolva
todas as dúvidas, mesmo as possíveis, informuladas, mas formuláveis.

A iniciativa não pertence ao Satã, mas a Deus, que funciona como o motor
primeiro da acusação, provocando o Satã à provocação. Em causa está a ne-
cessidade de tornar patente ao ser humano a sua dignidade ontológica própria.
Sendo necessário, para que o ser humano surja plenamente como ser humano,
que assuma na íntegra a sua dignidade ontológica, e nada parecendo haver
de novo no mundo, há que convocar o olhar para essa novidade abscôndita
(ainda abscôndita) que é o ser humano, não nas suas dimensões exteriores e
não essenciais, mas na sua dimensão profunda, no cerne do seu ser. E é Deus
quem chama a atenção do Satã para aquele que vai ser o objecto (e sujeito) da
grande experiência antropológica – Job, o paradigma ontológico do homem,
oculto por debaixo de um caos cosmético de aparências de bondade, bonda-
des aparentemente efémeras e inessenciais. É contra este fenómeno óbvio de
boa-vida ou de felicidade exterior que o Satã vai apontar o seu precioso dedo
acusador.

O Satã pensa que Job existe apenas na espessura da aparência das suas
dimensões exteriores: física, biológica, económica, psicológica, ética, social,
política, como coisa animada, sujeito de necessidades materiais, protagonista
activo e passivo de relações que se esgotem na saciedade dessas mesmas ne-
cessidades. Para o Satã, Job mais não é do que o cruzamento das relações –
que mutuamente se anulam – de necessidade e satisfação: satisfeitas as ne-

www.lusosofia.net
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Américo Pereira 9

cessidades, dá-se a anulação do estado de carência (paradigma humano) e o
resultado é uma superabundância de positividade – a satisfação das necessi-
dades anula estas, instaurando um reino em que o negativo não existe, onde
tudo é positivo.

Daqui decorre a bonomia – que não a bondade – de Job: a satisfação –
material – das suas necessidades instala-o num reino de felicidade e de bem,
de onde o mal foi (ou parece ter sido) erradicado. Mas – e é o papel do
acusador que aqui e agora se releva –, se fizermos desaparecer a satisfação
material das necessidades de Job, instalar-se-á um reino de carência, com o
consequente cortejo de males e sofrimento: então veremos qual a densidade
e a profundidade do ser de Job – para o Satã, não irão mais fundo do que
a satisfação daquelas necessidades de tipo material, de posse ou de estatuto,
incluindo a posse de pessoas, mesmo próximas.

Ora, Deus, que sabe o que criou em e com Job, vai obrigar a um rigor
experiencial extraordinário: é necessário ir aprofundando os vários níveis de
necessidade humana, de modo a perceber exactamente até onde se aprofunda
e se alarga o ser próprio de Job. O Satã recebe estritas instruções de pro-
cedimento, meticulosamente claras quanto ao que pode e não pode pôr em
causa.

Desenha-se uma experiência como que laboratorial em que o objecto/su-
jeito de experiência vai ser não apenas o especial indivíduo humano Job, mas a
própria humanidade essencial presente em Job. Um teste à ontologia humana.
É o paradigma da humanidade que é posto à experiência, com tudo o que
necessariamente daqui decorre. Procura-se levar o ser humano – aqui tratado
na sua absolutamente insubstituível e incontornável concretude individual de
paradigma encarnado – ao limite das suas possibilidades, que é o limite das
possibilidades de toda a humanidade. Fundamentalmente, ao limite da sua
possibilidade interior, reduzindo-o à sua essência – para perceber se há no
seu interior algo como uma essência – e verificar qual a dignidade ontológica
dessa mesma essência. É o momento da possibilidade da posse do ser humano
por si mesmo no que de mais humano pode ser. O momento da sua possível
salvação ou possível perda. O momento da sua salvação ou da sua perda. Job
é transformado no crisol de Job.

Neste crisol, ensaia-se passar para além do Job físico, biológico, econó-
mico, psicológico, ético, social, político e chegar ao Job ontológico: a feli-
cidade exterior, a felicidade possivelmente hedonista vai, de súbito, ser total-

Lusosofia.net
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10 A Crise do Bem. Reflexão sobre Job e o sofrimento

mente afastada e substituída por dor e sofrimento, pensados para levar Job ao
desespero, de modo a poder saber se Job desespera ou não. E não há outro
modo de humanamente se saber. Até onde, no seio do mais atroz sofrimento,
é preciso ir para que o ser humano desespere em absoluto ou não? Até onde
aguenta a fidelidade, não apenas a Deus ou ao homem, mas a fidelidade à fi-
delidade, fidelidade como que absolutamente desmaterializada e independente
de qualquer outra referência que não a de acto de amar o amor pelo amor, um
amor puro do puro amor?

Um amor que desesperada e contraditoriamente se ama porque opta por
não optar pela sua negação, única outra possibilidade possível, provando, as-
sim, a coincidência com a aposta no sentido contra todo o aparente sentido de
um absoluto não sentido. Ganhando, assim, o direito a ser, porque escolhe ser,
apesar de tudo, ser.

O primeiro atentado contra Job ou contra o que em e em torno de Job
parece ser essencial congrega-se: da estratégia probatória divina promanou a
instrução de tudo retirar a Job que não lhe dissesse respeito directamente –
bens e pessoas de sua posse (real? é exactamente o que aqui está em causa)
e contentamento, mas sem o interessar directamente. É um primeiro passo de
despojamento do que não é essencial, mas parece sê-lo, cuja perda é dolorosa
– dolorosíssima, no caso da perda dos filhos –, mas não atenta directamente
contra o ser de Job, apenas e tão só – mas com que sofrimento – contra o seu
sentimento.

Estabelece-se aqui, paradigmaticamente, uma primeira cesura entre o que
é mesmo e exactamente próprio do ser da pessoa e o que não é, por mais
próximo que pareça estar desse mesmo ser: os próprios filhos não fazem parte
do seu ser – são autónomos (a prova é que a morte deles é só e propriamente
a morte deles, não a do pai).

Percebe-se a estratégia da provação: se a criatura Job for tão boa quanto
o seu criador pensa que é (sabe que é, isto é, nós sabemos que sabe que é),
então, não será a perda do que lhe é, apesar de tudo, exterior – por mais
dolorosa que seja – que o vai fazer degradar-se, negar Deus e negar-se a si
mesmo, negando a relação com Deus. O primeiro nível da aposta acerca da
bondade do homem Job está ganho3: Job não se degrada, não se nega, não

3 Nós sabemos que Deus tem o jogo viciado, porque sabemos que sabe que Job é bom, mas
nem o Satã nem Job o sabem.

www.lusosofia.net
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nega a relação com Deus. Pelo contrário, reafirma-a e reafirma-se, relevando-
se, ainda, nela, proferindo algumas das mais belas palavras que já saíram da
boca de um homem: «Saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. /
O Senhor mo deu, o Senhor mo tirou; / bendito seja o nome do Senhor!»4

1.5 Segunda provação

Segunda provação, segundo nível da redução do homem Job à sua pura es-
sência. Triunfante com o resultado – por si esperado – da primeira provação,
Deus provoca, de novo, o Satã. Este faz-lhe notar, com toda a razão, que o
resultado não é conclusivo, dado que Deus não tinha autorizado um regime
de perda, dor e sofrimento suficientemente largo e profundo que justificasse
uma verdadeira quebra de Job: afinal, com o mal dos outros pode todo o ser
humano bem.

Segundo o pensar de Satã, a degradação indirecta do bem de Job não atin-
giu o seu âmago, não porque Job fosse mesmo bom, mas porque o que é indi-
recto não pode atingir directamente: o jogo estava viciado a favor do apostador
Deus – este, de direito, não ganhou porque simplesmente não permitiu que se
jogasse com a necessária conveniência. A primeira provação não prova coisa
alguma: se não se atinge o homem Job no cerne do seu ser, bem directamente
no seu mais íntimo, aí, onde a dor é exactamente sua e onde a totalidade
da dor e do sofrimento pode coincidir com o seu ser mesmo, anulando-o,
substituindo-se-lhe, não se pode saber se resiste ou não. Há que o atingir no
mais profundo do seu ser. A parada sobe exactamente até ao nível pretendido
por Deus: só assim é possível mostrar que Job é bom, digna criatura do seu
criador; ou, para quem não sabe o que Deus sabe, só assim é possível pôr à
prova a bondade da criatura, passando-a pelo crivo de um tal sofrimento que
a sua superação só possa significar essa mesma bondade. Bondade provada.

Mas, para que a experiência possa fazer sentido, tem de ser possível que
somente Job possa pôr o seu ser em risco de aniquilação: esta não pode ser

4 Job, 1, 21.
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12 A Crise do Bem. Reflexão sobre Job e o sofrimento

directamente provocada pela experiência ou toda a finalidade desta se desva-
neceria. Assim, o Satã recebe todos os poderes para fazer sofrer directamente
Job, mas sem o poder aniquilar. Será a fidelidade de Job ou a sua infidelidade
a si mesmo e a Deus que decidirá. Job é directamente atingido.

1.6 Primeira lamentação de Job

Lembremo-nos de que Job não só tem chagas mas está literalmente trans-
formado em uma chaga humana. Aquele corpo é uma dor encarnada e Job
coincide com o sofrimento de e em si mesmo. Já não há um Job que sofre,
como na primeira provação, mas um Job que é sofrimento, o que é muito, ra-
dicalmente, diferente. É o símbolo5 do sofrimento total, absoluto, em que não
há distância real alguma entre um sujeito e o seu sofrimento, como algo de
separado: Job é o sofrimento de Job e o sofrimento de Job é Job. Mas não é
apenas um símbolo – derivado – mas, sobretudo, a encarnação literal da dor
e do sofrimento, dor e sofrimento de que não se pode fugir, a não ser pela
negação total e absoluta de si mesmo como um todo.

Ora, é exactamente isto que está em causa: no momento em que Job coin-
cide com a sua dor e o seu sofrimento, que vai Job fazer?

Seguir o conselho da mulher – segundo Satã – e aniquilar-se? Aceitar
o sofrimento, sofredor e sofrendo, manifestando a dor, patenteando-a – para
que se veja – e à sua revolta, mas acompanhando-se indefectivelmente, em
dor e sofrimento, até ao fim dessa mesma dor e desse mesmo sofrimento, fim
que bem pode ser a aniquilação – que Deus e o Satã sabem não poder vir
naturalmente, mas Job não –, ou, espera Job uma intervenção de Deus, em
nome de Job, e em nome do próprio Deus?

Repare-se que Job não se põe em causa no que é e como é naquele mo-
mento, antes maldiz o dia em que nasceu, o cosmos onde nasceu – porque pa-
rece deixar de ter sentido a própria luz da inteligência por onde, exactamente,
se infiltra o sofrimento e a angústia, o sentido de uma vida cujo sentido parece

5 Símbolo cuja matéria é carne de homem: a carne de Job.
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ser só sofrer –, mas não a própria vida, relação absoluta com Deus e consigo
mesmo.

Mais valera não ter nascido... Se não tivesse nascido... Mas o sofrimento
é precisamente o instrumento de uma lucidez absoluta: mas nasci! Vivo!
Vivo uma vida que é sofrimento e dor e angústia. Mas esta vida é tudo. É
um absoluto. Mas esta vida é habitada por uma promessa que o sofrimento
não apagou ainda: a da fidelidade de Deus a Job; e por uma outra promessa:
a da fidelidade de Job a Deus. E, se Deus parece ter-se esquecido da sua
promessa, Job não se esquece da promessa de Job: pois esta promessa é, para
além do sofrimento, tudo o que resta de Job, tudo o que Job, para além do
sofrimento, é – se a perder, nada mais fica do que o sofrimento e este, sem
nada que o detenha, aniquilará Job. Então, para além do sofrimento, no e
com o sofrimento, Job transforma-se na promessa de Job, promessa que, em
escândalo, mais do que em revolta, desafia Deus a cumprir a sua promessa.
Ora, é isto mesmo que Deus quer, desde o início. Ao contrário do que possa
parecer, Job não desafia Deus, cumpre-lhe o desígnio.

1.7 Os discursos

Primeiro discurso de Elifaz

A presença de Elifaz, bem como dos restantes observadores, é, mais do
que paradoxal, verdadeiramente antitética: literalmente, é uma presença im-
presente, uma posição sem posição. Se, por um lado, a total ininteligência do
drama de Job – em aparente tragédia – releva e é indício do que é a absoluta
solidão ontológica da interioridade de cada ser humano, no mais profundo
da sua intimidade própria, incomunicável ao nível da relação de homem para
homem, mesmo em situação de física presença6, solidão que demarca tragi-
camente os absolutos limites da unidade semântica pura constitutiva do ser do

6 Não nos esqueçamos de que Deus e o Satã têm acesso testemonial privilegiado a essa
mesma intimidade, sem, no entanto, com ela se identificarem, sem, no seio da lógica que
preside à provação, a poderem manipular.
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14 A Crise do Bem. Reflexão sobre Job e o sofrimento

homem, de cada homem – e é o estatuto desta unidade semântica que aqui
está em causa –, por outro lado, demonstra a total falência de uma hermenêu-
tica meramente humana, ainda que exteriormente, aparentemente fundada em
pressupostos supostamente transcendentes, mas que se revelam, tão só, como
lições mal aprendidas, por parte de homens com grandes memórias mentais,
mas sem a dimensão cordial de uma memória feita de experiência.

Ora, é esta experiência que é incomunicável. Toda a extraordinária poética
do confronto de monólogos – pois não se trata propriamente de um diálogo
– será um exercício de cinismo teológico e antropológico se não servir, exac-
tamente, para marcar esta irredutibilidade da experiência própria de cada ser
humano, experiência esta que coincide semanticamente com este mesmo ho-
mem. É o lugar irredutível, incomparável e inamissível, como tal, da unidade
semântica que é cada ser humano. Isso a que só cada homem, em si, tem
acesso; isso a que mais nenhum ser humano tem ou pode ter acesso. Isso que
precisa de um Deus – e de um Satã – como testemunhas capazes.

Mas o Satã é o que viu apenas porque Deus lhe indiciou a visibilidade de
tal objecto; Satã, que é o instrumento da provação, mas, sobretudo, da mos-
tração, não da realidade própria da intimidade de Job, mas da possibilidade
de auto-preservação da unidade semântica, como tal. O Satã é a primeira das
seis testemunhas especiais, próximas e não divinas do sofrimento de Job –
vê-o sofrer como que por dentro, mas sem poder partilhar esse sofrimento –,
testemunha activa, pois é a ele que cabe desencadear os meios que provocam
o sofrimento, mas, ainda assim, não mais do que uma testemunha.

Estatuto que é reforçado ao receber a ordem de não tocar na vida, enquanto
tal, de Job: nem esse tentador vertiginoso momento de tangência com a vida
de Job, que era o de provocar a sua morte, o Satã pode experimentar. Não se
trata de jogar com a vida de Job para divertimento divino ou satânico, trata-
se de aferir da bondade ontológica de Job. No que há de mais profundo em
Job ninguém pode tocar. Literalmente. Esta intangibilidade funda a dignidade
ontológica de Job e, paradigmaticamente, a de todo o ser humano.

Nem Deus lhe pode tocar: para a definição da unidade semântica própria
de Job, para o bem e para o mal, Job está sozinho. Mas está sozinho de um
modo especial. Nesta solidão ontológica que é Job, está todo o Job. Job
todo. E, em este Job, no seu acto que é perenemente ovo de si próprio, está
presente a marca – inicial, mas contínua – da sua criação e do seu criador.
E esta – Deus bem o sabe – é uma marca de grandeza, que só é provável
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exteriormente por meio do crisol de um sofrimento que apague tudo o que
não for essa mesma grandeza matricial. A possibilidade de se construir em
unidade semântica sempre periclitante, sempre impendente sobre o abismo da
auto-negação, da infidelidade, não imediatamente para com Deus – ilusão do
valor da infidelidade humana –, mas directamente contra si próprio, contra
a obra de Deus, possivelmente tão boa – positivamente –, possivelmente tão
má – pela possibilidade da positividade da negatividade como afirmação de
um não à obra de Deus: des-coincidência com a positividade semântica de si
mesmo, única capaz de fundar e justificar o ser humano como acto merecedor
de acto.

Assim, tudo o que Elifaz – ou qualquer outro ser humano – possa dizer
a Job está e estará sempre afectado por este índice de fundamental e radical
incomunicabilidade. A distância entre Elifaz e os outros – quaisquer sejam –
e Job não é nem psicológica nem social nem política nem cultural ou civili-
zacional nem geracional nem ética nem religiosa: reflecte-se em todos estes
níveis, mas é ontológica. No momento em que, de Job, já só há o essencial,
em que o que subsiste é apenas o que lhe é essencial, em que é a sua mesma
essência em acto, ninguém pode entender, inteligir Job. Mas é exactamente
isto o que se pretende com esta provação: a absoluta solidão ontológica, esse
transe em que o acto próprio de Job ou se mantém ou não, na mais profunda e
ampla solidão, infinita solidão.

É precisamente porque em toda a criatura está presente a marca providen-
cial de Deus, posta nela aquando do acto criador, que a dispõe a ser fiel, mas
que não a obriga a ser fiel, que, no caso em que a fidelidade é real, Deus tem
de agir como se tal presença não existisse, para que não se possa dizer que não
é a criatura que é boa em sua acção, mas que é Deus que nela opera como bo-
necreiro relativamente a sua marioneta. Deus afasta-se necessariamente. As
consequências são imediatas.

Houve, em tempos, um Job com o qual se podia comunicar, que se podia
entender e medir, prever e controlar; esse Job foi o que desapareceu na e com
a voragem do ataque do Satã: este processo removeu tudo o que era humana-
mente assinalável em Job. Para além da figura física, que já nem é a sua – está
propositadamente irreconhecível –, nada mais resta de humanamente visível
de e em Job. Terrível momento: já não há humana identificabilidade em Job
– é como que um cadáver decomposto que ainda fala para se queixar (ameaça
de protótipo futuro, próximo, para todo e cada ser humano).
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16 A Crise do Bem. Reflexão sobre Job e o sofrimento

Mas o “cadáver” fala! E esta voz de um aquém túmulo de quem não se
quer negar, embora queira morrer para o sofrimento que o aflige, dá-nos a
marca da presença do único acto em Job: a vontade de não negar a sua uni-
dade semântica. De Job, já só resta o seu sentido íntimo com voz humana.
Mais nada, tudo o resto desapareceu. Mas é este Job que aqui e agora deve
estar, acrisolado de todo o inessencial, pronto para, finalmente, se negar ou
se afirmar, baseado apenas no seu puro sentido. Com ele, é toda a humani-
dade que vai dizer da sua salvação ou condenação: não há acto possível para
uma humanidade que nega o seu acto. A decisão de Deus é antecedida pelo
veredicto do próprio homem acerca de si mesmo.

Resposta de Job a Elifaz

A solidão de Job não encontra algo que a possa mitigar. Mesmo a presença
dos supostos amigos contribui para demonstrar a sua singularidade. Nada
parece poder patentear a injustiça da sua situação. Ninguém compreende que
está inocente de tudo, menos de existir, e esta existência não foi ele quem a
criou, pelo que, também no mais radical de si mesmo, não há qualquer razão
que possa justificar o seu sofrimento. A redução semântica do seu ser parece
tão levada às últimas consequências que Job implora que o processo termine,
que possa desaparecer e, assim, deixar de sofrer. Mas o fim da provação não é
destruir Job, mas levá-lo a que salve a sua humanidade, a que ganhe o direito
a, em absoluto, existir. E, ou resiste ou não resiste.

Job não o sabe – os supostos amigos também não –, não sabe que é a sua
fidelidade ao seu criador – pela fidelidade ao sentido da criatura – que está
em causa e abeira-se do desespero. Proximidade magnificada pela profunda
incompreensão dos ditos amigos, que, diabolicamente, querem que Job tenha
tido culpa de algo, de modo a justificar a postulada justiça do sofrimento que
o esmaga.

Acusam o justo, sem saberem da sua culpa ou inocência reais, a fim de
retirar a Deus o ónus da responsabilidade pelo sofrimento de Job.

Os falsos amigos são o verdadeiro diabo do drama de Job: enquanto o
papel do Satã é apenas o de um instrumento probatório e nada mais, os ami-
gos sem amor fazem o que o Satã nunca faz, tentando hipostasiar uma culpa
que, realmente, mais não é do que um artifício lógico-semântico destinado a
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colmatar uma aparente falha na tecitura da obra divina, a salvar as aparências
da obra divina – Deus nunca poderia fazer um justo sofrer, logo, nega-se a
injustiça (aparentemente) real do sofrimento do justo em nome da bondade
necessária de um Deus mecanicamente prisioneiro do humano modo de intuir
a realidade. Na economia da história, em nome do combate a uma possível
blasfémia, cometem uma outra, ainda maior, pondo-se à parte da inteligibi-
lidade profunda do que se manifesta, em nome de pretéritos conhecimentos
acerca do divino, topologia semântica que será devidamente recompensada
aquando do balanço final feito por Deus.

Não se questionam, como Job se questiona, acerca das razões que terão
levado o amigo, justo, a sofrer deste modo: acerca do porquê do procedimento
divino. Negam, imediatamente, a justiça de Job; negam-na abstractamente,
negam-na independentemente de Job, do conhecimento que dele têm ou que
dele deveriam ter, supostos amigos que são. Perante um Job que mantém o
essencial da sua fidelidade, os amigos apresentam, como credenciais, a sua
traição.

Quando Job implora que lhe mostrem em que errou (6, 24) é atingido o
cume do absurdo da situação de quem sabe que não fez mal, que sofre por
causa de coisa nenhuma e que ainda é acusado de ter feito algo que justifique
esse sofrimento. Ora, esse algo nunca é concretizado. É uma falta vazia, um
pecado fantasma, uma espécie de obrigação retrospectiva, que só acentua o
sofrimento que devora Job. A insistência dos amigos em acusar Job de ter feito
algo que possa justificar retrospectivamente o seu sofrimento quer ser uma
forma de afastar de Deus qualquer suspeita de injustiça, mas acaba por ser,
fundamentalmente, uma terrível blasfémia, ao introduzir uma suspeita de mal
onde este não existe em absoluto, maculando, assim, aquilo que, exactamente
por não ter mal algum, tem de ser mostrado na pureza que é a sua, com que
coincide.

Os amigos de Job são aliados do mal, em nome do bem, pois conseguem
operar o melhor serviço possível para o mal que é introduzi-lo na realidade
por meio de uma hipóstase produzida a partir de uma piedosa suspeita lógica.
O mal real, pelo acréscimo escusado, híbrico, hiperbólico do sofrimento, cri-
ado a partir da piedosa intenção de arranjar, à revelia da realidade e na peli-
cularidade impensada da aparência, algo que desculpe Deus, culpando a sua
criatura.

Não se defende Deus estando atento, observando, vendo o que se passa,
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18 A Crise do Bem. Reflexão sobre Job e o sofrimento

na exacta espessura da presença – e que presença a do Job sofredor, destinada
a marcar profunda impressão em quem vê! –, sendo fiel ao sentido do que é,
da simplicidade do emergir dos actos, mas negando essa mesma presença e
substituindo-a por uma construção mental conveniente: não interessa que Job
seja bom e sempre o tenha sido; se a tradição diz que o justo não pode sofrer
e Job sofre, então, Job não pode ser justo.

A realidade perde a sua densidade própria. O seu sentido mais profundo –
que é dado pela efectiva justiça e bondade de Job, manifestada e simbolizada
na carne da sua fidelidade sofredora, – desaparece. O ser manifesto do real
deixa de ser o absoluto da sua presença para passar a ser o que é conveniente.
O mito sobrepõe-se à realidade. O mito passa a ser a realidade. Com a negação
da real bondade de Job, é a ontologia que os amigos negam. Em nome de
Deus, os amigos negam o ser, ser que, em nome de um Deus de boa memória,
contra um Deus que parece ter-se esquecido, Job defende, até à morte, até ao
fim, mesmo que este seja absurdo – o que Job não sabe.

Deste modo, Job não defende apenas o ser humano, a sua dignidade onto-
lógica própria, mas também o ser no seu todo. Ao contrariar a aniquilação do
sentido que os amigos tentam – inadvertida e nesciamente – forçar – em nome
de um bem que pensam ser maior –, Job defende o próprio ser. Permitir que,
a partir do que não é, em absoluto, se crie uma hipóstase – posição positiva
de negatividade, no caso vertente –, é permitir que se introduza o mal onde
ele, em absoluto, não estava; é negar a própria essência da bondade do acto
divino – essência cujo acto Deus sabia presente e queria manifestar – e, ao
fazê-lo, negar a bondade exemplar da criação de Deus como possibilidade do
bem, negando o próprio Deus que se quer defender. Compreende-se porque,
no fim, foram castigados.

Compreende-se também por que é que neste texto o fundamental do que
está em causa não é moral ou político, mas ontológico: é a bondade ontoló-
gica da própria manifestação da pureza da actualização da possibilidade do
bem, que se manifesta de facto na sua grandeza em Job, que aqui se questi-
ona. Job não é avaliado – e, com ele, o sentido da criação – pela sua justeza,
mas pelo merecimento à entidade: o homem, como possibilidade do bem,
como paradigmatizado em Job, merece ou não ser? Se Job, como paradigma,
merecer ser, então salva-se a humanidade; se não, a humanidade provou-se
negativamente e não merece ser.

Job parece intuir muito bem – pelo menos, o sentido concreto dos seus
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actos assim parece orientado – que é este mesmo o cerne da questão e perma-
nece inabalável quanto ao essencial: nunca desmente a bondade profunda do
seu ser; pelo contrário, é em nome dessa mesma bondade, que sente atraiço-
ada, que, amargamente, se queixa. Cada queixume contra a aparente traição
de Deus é uma nova afirmação da bondade do ser que, assim, se queixa e,
indirectamente, uma afirmação da essencial bondade de Deus, em nome dessa
bondade, contra a acção de um Deus que aparenta ter-se esquecido do que é.
Por isto, no fim, Job é recompensado.

Esta narrativa é um terrível jogo de aparências, em que tudo é falso, menos
o sofrimento, as suas causas imediatas e a fidelidade, com as suas causas
profundas. É preciso sofrer a aparência, sem sofrer aparentemente, a fim
de a transfigurar em realidade, realidade que já lá estava e só se patenteia
porque a paixão da aparência acaba por consumir, não o que a sofre, mas a
própria aparência: por dentro de um Job que é chaga, há um Job que resiste,
no interior do grito que protesta a dor e o sofrimento, há um grito, mais fundo,
que protesta a bondade do ser – do ser que grita e daquilo em nome de que
esse ser grita. Por dentro da aparência postulada da culpa de Job, há um Job
inocente; por dentro da fragilidade de um Job que quer morrer para a dor, há
a força indomável de um Job que sabe que merece viver. E este saber vital é
irrecusável, inamissível, sob pena de se condenar, não já a aparência, mas o
próprio ser. Se nego a bondade que, contra tudo e contra todos, sei que me
habita, nego-me naquilo que sou, pois só sou essa bondade, maior ou menor,
e é esta mesma bondade que me ergue, mais ou menos, mas absolutamente:
se nego este mínimo, que é o meu máximo em acto de um máximo possível,
nego este mínimo e este máximo, nego o ser que é o meu, como acto e como
possibilidade, nego-me. Job, como paradigma de humanidade, se o fizesse,
negaria a humanidade, torná-la-ia impossível.

Não há humanidade sem Job. Job é o triunfador do sentido da humani-
dade. O que mostra que é possível haver humanidade porque a humanidade é
capaz de se ser fiel, fiel à sua possibilidade, fiel ao seu ser. A humanidade não
é necessária, é uma possibilidade, um dom de Deus: se a própria humanidade
não se quiser, não se quer; se se desmerecer, desmerece-se. Não infinita que
é, precisa de auxílio, precisa sempre de um mínimo sinal de orientação, mas
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não pode ser salva contra si própria. Job é o modelo desta fragilidade7 e desta
força.

Abandonado por Deus – é Deus que assim o faz parecer – e abandonado
pelos homens, Job atinge o mais baixo do que é possível em termos de gran-
deza humana exterior8. É o homem sem Deus e sem homem. É o total deserto
semântico da alteridade: mais valera que nada houvesse.

Mas há. É reduzido a este “quase nada” de vida, que é tudo o que resta, que
Job continua a clamar por Deus: o próprio clamor é o sinal da sua fidelidade
– tu renegas-me, mas eu nem por isso deixo de querer que tu me respondas
e sejas fiel ao teu acto criador, de criador. A minha invectiva implica a tua
presença, a minha pergunta implica a minha fidelidade, mesmo que seja contra
a tua manifesta infidelidade.

Não é, pois, o temor da morte que angustia Job – ou não a pediria – mas a
ausência de sentido da situação em que se encontra – e a situação em que se
encontra coincide com o que de si resta, pelo que é o sentido do ser do próprio
Job que está em causa, algo que transcende a questão da morte, mas impõe a
questão do sentido dessa mesma morte e, sobretudo e fundamentalmente, do
sentido da vida, de que a morte se apresenta ou como acto de transição ou
como acto final absoluto. É o sentido de tudo isto que angustia Job e marca o
futuro de toda a humanidade, paradigmatizada em Job.

7 Na nossa contemporaneidade, sobretudo na sequência do que foi a falência das virtudes
de alguns seres humanos – por pensamentos, palavras, actos e omissões – nesse crisol imenso
que foi a Segunda Guerra Mundial, mormente de pessoas ligadas ao mister de pensar formal
e institucionalmente, existe uma confusão entre «fragilidade» e «fraqueza». Ora, tal confusão
deve ser corrigida. A fragilidade é um transcendental cósmico e sobretudo humano. É a marca
ontológica da finitude do criado, do natural, do que possui movimento e ao movimento está
sujeito para ser. Neste sentido, tudo o que não é Deus é frágil. A fraqueza não é um transcen-
dental, quer dizer, não é necessária e universal (como a fragilidade), pertence apenas àqueles
que, podendo ser fortes, o não querem ser. Ora, tal possibilidade é característica apenas dos
seres humanos. O mais não é forte ou fraco, é o que é, como é, não podendo, por sua iniciativa
própria, ser mais ou menos do que é. Cumpre a determinação ontológica que a sua especifici-
dade própria implica. No universo destes seres, cada ente dá de si sempre o máximo que pode
até ser aniquilado. Apenas o ser humano, podendo dar mais, se pode recusar a fazê-lo. É esta
a definição actual de fraqueza. Um outro nome para tal é «cobardia». Ora, Job é precisamente
o paradigma do ser frágil, como todos, mas forte em sua mesma fragilidade; periclitante, mas
nunca cobarde. Sofredor, mas sem desculpas.

8 E, aparentemente, também interior. Só que, à medida que, na sua interioridade, vai ficando
cada vez mais próximo do estrito essencial vai ficando cada vez mais próximo da sua grandeza
positiva, é cada vez mais homem, cada vez mais coincide mais com o seu ser.
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É em nome deste sentido que exige que Job não se cala. Protesta a sua
bondade, cuja consciência se agudiza com o sofrimento e na proporção directa
dele. Sabe, de sabor em carne sofrida, que não depende de coisa alguma
mais do que do cerne do seu ser: já nada tem de supérfluo, então de onde
poderá provir a maldade de que o acusam e que supostamente justifica tanto
sofrimento? O seu ser está de tal modo simples que não guarda escaninho
algum onde se possa acoitar tal. O saber da bondade do seu ser é, para si,
inegável. Para além da dor e do sofrimento, só lhe resta a fidelidade. Nada
mais. Onde está a culpa guardada?

Neste momento, Job sabe que o seu ser é bom. Se preciso for, afirma-o
contra Deus, o Deus que parece não saber o que fez e o que faz, ao negar a
realidade da bondade que criou.9

É em nome desse ser, da bondade que nele há, que invectiva Deus10: não
sabes o que criaste? Mas é exactamente aqui que Deus quer que Job che-
gue. Ao ponto em que não é possível negar a bondade de um ser que foi
criado bom. Só Job e mais ninguém, nem mesmo o próprio Deus, sobretudo o
próprio Deus, poderia negar esta bondade11 e negar-se irremissivelmente, ne-
gando, consigo, toda a humanidade. Mas Job não o faz. Contra Deus, contra o
“deus” que se manifesta pela negativa abandonando-o, Job afirma a bondade
da criatura de Deus e, com esta bondade, a do Deus que a criou.

Job defende Deus contra Deus.

Primeiro discurso de Bildad
9 A consciência da bondade, no seu sentido ontológico mais profundo, atinge, com Job, o

seu ápice. É a afirmação da inamissibilidade da positividade absoluta do que é, em ser, negável
apenas, não por meio de uma qualquer via moral ou política, mas pelo absoluto da aniquilação
que apague total e definitivamente qualquer referência, ainda que possível, ao que é: enquanto
se mantiver algo que não o nada, o sentido ontológico do bem mantém-se. Job consubstancia
este limite feito humana carne, isto é, humano espírito.

10 Neste ponto, é a bondade ontológica que responde à questão moral e política posta pelo
Satã: este quis testar Job sob o ponto de vista da justiça, a resposta que obtém é dada por
um Job cujo acto de ser já quase nada tem de moral ou político – salvo a voz do seu protesto
–, mas se encontra reduzido já só quase à sua ontologia necessária e é esta ontologia que
avança a resposta, simplesmente mostrando-se, sendo(-se), impondo-se de forma incontornável
e inamissível. Era exactamente isto que Deus queria.

11 Lembremo-nos de que Deus não o quer fazer – quer mesmo o contrário –, e de que o Satã
recebeu instruções para também não o fazer: cabe apenas ao homem mostrar a bondade do
seu ser, a partir do seu ser, criado por Deus. Isto basta.
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22 A Crise do Bem. Reflexão sobre Job e o sofrimento

Bildad quer que Job peça perdão a Deus, obtendo, assim, o seu perdão e
retomando a vida anterior, ou, mesmo, uma melhor. Ora, a Job não interessa
este comércio político. A questão é muito mais profunda e implica a sua
ontologia própria. Job não quer furtar-se à situação em que se encontra e
ao sofrimento que esta acarreta, sem mais; quer que seja reconhecida a sua
bondade, pois sabe que sempre coincidiu com ela, tendo atingido o corolário
desse sucesso no exacto momento em que se viu reduzido à sua pura essência,
sem qualquer superfluidade extra-essencial.

Para Deus, Job tem de reconhecer a bondade de Job, afirmá-la, coinci-
dir com ela, e, assim, merecer continuar. Mas este reconhecimento coincide
imediata e totalmente com o reconhecimento da bondade do próprio criador,
fazedor da bondade da criatura. Um reconhecimento implica o outro. Mas o
sentido tem de necessariamente ser este e não o inverso, dado que de nada
valeria que um ser que ainda não provou a sua própria bondade provasse a
bondade de Deus: seria mera retórica, sem qualquer valor.

É o acrisolamento de Job e a sua redução a uma essência pura, em que
não há lugar para algo que não seja a pura presença do bem, que permite a
afirmação qualificadamente boa da bondade de Deus, do Deus que criou isto
que se revela como bom, depois do processo de acrisolamento.

Não há outro modo. Se não se fizesse, nunca a bondade ontológica do ser
humano como possibilidade12 seria revelada à humanidade: ficaria segredo
divino.

Por outro lado, para Job, tem de ser o próprio Deus a reconhecer a bondade
de Job, não porque alguém ou algo lho diz, mas porque o mais profundo do
seu ser o reclama – e o mais profundo do seu ser é criação de Deus, logo, é
a própria presença de Deus em Job – pela criação – que reclama de Deus o
reconhecimento. Para Job, é assim que Deus tem de ser fiel.

A fidelidade de Job manifesta-se na intimação à manifestação da fideli-
dade de Deus.

Do ponto de vista de Job, a sua fidelidade é indiscutível e reclama igual
afirmação por parte de Deus. Ora, era essencialmente isto o que Deus esperava
que Job fizesse. Ele próprio, necessariamente desamparado por tudo, isto
é, incondicionado por tudo, menos pela bondade inicialmente impressa nele
aquando do acto da sua criação.

12 Possibilidade de realização, concretizada por Job.
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Compreende-se que Job tenha de estar absolutamente só, a fim de que
seja Job e só Job o responsável pelo resultado de tão terrível experiência.
É o preço terrível da liberdade, cujo único condicionamento coincide com
o incontornável facto de ser, em absoluto, mas que não é compatível com
qualquer outro.

A grandeza de Deus manifesta-se indirectamente na grandeza da criatura
que, em nome de Deus, convoca Deus à fidelidade: vejam como a minha
obra é boa! É, assim, toda a essencial aposta inicial que se patenteia. Não
se trata de vaidade de Deus – que poderia muito bem passar sem a aposta,
bem como sem o ser humano –, mas amor pelo ser, amor de uma pureza
impensável, esse que se derrama na possibilidade absoluta de algo e que abre
em absoluto a possibilidade (é esta a definição da própria criação). Amor
que parece reclamar apenas a perfeição de amor de resposta de uma expansão
da criação, agora operada pela própria criatura, no acto de amor que aceita
partilhar.

Tal é algo que Bildad nenhum pode vez alguma compreender, pois não
compreende que a relação constitutiva do ser humano não é comercial, mas
amorosa, biunivocamente fiel, em que nada se troca, em que há uma afirmação
pura do ser como pura relação ontológica simples de querer o bem de. Deus
quer esse bem infinitamente, por isso, Job tem de roçar o infinito da dor, para
poder aceder ao infinito do amor, se conseguir, nesse infinito de dor, afirmar
Deus.

Resposta a Bildad

Fundamentalmente, Job nunca responde aos falsos amigos: estes estão lá
a uma significativa, segura, distância – aqui, não há o evangélico próximo,
não pode, ainda, haver, para além do próprio Deus, e só no fim –, como se não
estivessem, falando do que não sabem, em nome de uma sabedoria postiça,
de uma ciência sem experiência alguma, de uma teoria cega; Job bem o sabe.
Assim sendo, o seu diálogo é verdadeiramente com Deus, o, para ele, ausente.
Deus, o todo-poderoso: as manifestações da sua grandeza e do seu poder são
muitas e formidáveis. Todos o sabem. «Quem sou eu para lhe replicar?» (9,
14)

Ninguém. Nada, a não ser esta angústia pela falência do sentido que re-
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24 A Crise do Bem. Reflexão sobre Job e o sofrimento

clama sentido; nada, a não ser o que se sabe inocente e não quer desaparecer
sem ver essa inocência reconhecida, em nome daquele sentido que não quer
ver falido; nada, a não ser este já quase só acto de fidelidade que exige que
Deus lhe seja fiel, em nome da sua fidelidade ao sentido, que é sentido da fi-
delidade de Job a Deus e reclama a fidelidade de Deus a Job, essa mesma que
pode salvar e refundar o sentido, que não pode falir; nada, a não ser tudo o
que a fidelidade a Deus me impõe: isso que me leva a dizer a Deus – sê Deus!
Resposta que o homem dá ao Deus que diz ao homem: sê homem!

Discurso de Sofar

O discurso de Sofar, em termos substanciais, nada acrescenta aos dos dois
acusadores – pois já não lhes podemos chamar propriamente amigos13, com
o que já sabemos nesta fase da narração – anteriores. É um repisar – que irá
continuar, até à exaustão e à náusea – de acusações, que sabemos serem ca-
luniosas, contra Job, em defesa do bom nome de um Deus cuja intenção final
nenhum acusador intui. Um adensar do símbolo da incapacidade fundamental
de o ser humano penetrar na intimidade mais profunda do ser dos outros seres
humanos. Marca escandalosa da ausência de amor nas relações entre os seres
humanos.

Resposta de Job

Já a resposta de Job é bem rica de conteúdo. Acusa os acusadores de
quererem defender Deus com falsidades, pois falam daquilo de que não têm
conhecimento profundo algum: falam de causas postuladas, a partir de efeitos
ambíguos, que aproveitam sem crítica. Hipostasiam, em falsas causas reais,
ideias e desejos que os habitam e perturbam.

13 Amigo é o quer o bem ontológico de outro, independentemente de tudo o mais, absolu-
tamente; o quer e o realiza, realização que é a plenitude do querer e sem a qual este mais não
é do que um inútil fenómeno psicológico. Ora, estes circunstantes homens não querem o bem
ontológico de Job. Querem ter razão, apesar de Job e do seu bem. O único amigo que Job tem é
Deus, ainda que por enquanto pareça exactamente o contrário; no entanto, é neste amor divino
que se confia e a quem se confia, apesar de tudo e contra todas as aparências, em nome de uma
íntima, profunda intuição da presença quase secreta desse amor, que, por sua vez, se consubs-
tancia nessa mesma confiança. O Satã oficial é perfeitamente neutro, como instrumento que
é.
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Todavia, o que é importante não são os acusadores ou as suas afirmações,
mas a relação com Deus. Relação que Job reafirma. O diálogo que lhe inte-
ressa, literalmente, é o diálogo com Deus: o diálogo da sua justificação, da
sua afirmação como ser e ser de bondade, bondade dada por Deus e que, por
Deus questionada, se quer, perante esse mesmo Deus, re-afirmar.

Job prossegue este diálogo. Volta a convocar Deus para a resposta e
manifesta-se confiante na bondade das suas razões. Continua a mostrar a sua
inocência contra tudo e todos e confia no triunfo da pura bondade.

Nada mais lhe resta.
A absoluta fragilidade do homem, com Job e em Job, sente que a sua sal-

vação só pode residir na absoluta afirmação de si mesmo (13, 15); afirmação
que transcende o plano relativista, meramente moral e político, do confronto
de hipostáticas razões com os falsos amigos, e ascende a um face-a-face com
Deus, como quem diz: «olha bem para mim, nos meus olhos, tu, que tudo vês,
e diz-me que não sou justo!».

Se ninguém, em absoluto, pode fazer sair o puro do impuro (14, 4), a pu-
reza que Job sabe em si tem de ser real e Deus, que Job acredita que o sabe,
tem de o reconhecer. Mais uma vez, a tentativa de Job salvar Job redunda na
tentativa de Job salvar Deus, salvando o sentido de bondade que, necessaria-
mente, Deus tem de ter.

Neste texto, não só o homem Job – e, com ele, toda a humanidade –, pa-
radigmaticamente, luta e trabalha, interior e exteriormente, por impor o seu
sentido positivo – último, mas também imediato –, como percebe a necessi-
dade de inscrever esse mesmo sentido num sentido mais vasto, que abranja o
todo da referência semântica com que com-vive. Ora, esta referência semân-
tica perderia a sua positividade – bondade ontológica – se o seu paradigma
de bondade último, de que depende, falisse, isto é, se Deus deixasse de ser
indefectivelmente bom.

Esta bondade exigida não é instrumental, mas, antes, teleológica. Job
não se queixa de ou por sofrer: queixa-se de sofrer sem razão absoluta ou,
sequer, sem razão aceitável – sem razão absoluta, equivaleria a negar Deus
absolutamente; sem razão aceitável, a sua divina bondade. O que é um Deus
que tortura sem razão aceitável – que não visa, ultimamente, o bem do seu
dependente, sem, sequer, um sentido oculto e profundo de justiça que vise,
não a retribuição, mas a salvação? É um deus que não é Deus. Pois bem, é
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26 A Crise do Bem. Reflexão sobre Job e o sofrimento

contra este deus que não é Deus, em nome de um Deus outro, bom, que Job
se insurge.

Não há, pois, qualquer blasfémia no procedimento de Job. Haveria, sim,
se Job se insurgisse contra Deus, o bom. Mas Job insurge-se contra uma
imagem, uma aparência de Deus, inferida a partir do seu próprio sofrimento:
a de um deus carrasco e impiedoso e injusto. Mas, anulando qualquer hipótese
de blasfémia, Job não se deixa dominar por aquela imagem negativa, que, no
entanto, bem forte é. Em Job persiste e domina a imagem de um Deus digno
do nome de Deus. É em nome deste Deus de bondade que Job questiona
veementemente o que parece ser a presença estranha e divinamente ilegítima
do outro: é em nome de um Deus divino que Job contesta a imagem de um
deus diabólico – verdadeiro Satã a derrotar.

É, assim, Job o homem depurando a sua humanidade, mas depurando-a
até à depuração da imagem do divino presente em si. Com Job, não só emerge
um novo paradigma de humanidade, como aparece, também, um novo para-
digma de divindade, como, ainda, se revela um novo paradigma de relação
entre o humano e o divino e o humano e o humano. É uma marca fundamen-
tal na história da humanidade.

1.8 Segundo ciclo de monólogos

Segundo discurso de Elifaz

Elifaz persiste em preencher o vazio semântico com o ruído de um sen-
tido postiço. Sem a inteligibilidade da presença, recorre à hipóstase concreta
de generalidades: se Job sofre, Job merece sofrer e merece-o mesmo apesar
de Job, se for caso disso. Se o Job individual e único não bastar como justifi-
cação, então, trazemos à colação o Job geral: quem julga “o filho de mulher”
que é, para se julgar justo (15, 14)? Ora, Job não é o “filho de mulher”, não
é uma generalidade ou uma abstracção, é este Job. E este Job é puro. Pouco
importa que os outros não o sejam: este é-o. Mas é exactamente isto que está
em jogo: porque Job é diferente – para melhor – Deus manda testá-lo. Manda
testá-lo exactamente porque ele é bom, para que essa bondade possa afirmar-
se para além de qualquer dúvida, individual, específica ou geral. A bondade
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de Job não depende de um pseudo-paradigma estatístico, instaura um para-
digma ontológico – melhor, metafísico, dado que instaura o absoluto de uma
possibilidade manifesta.

Segunda resposta de Job a Elifaz

Na segunda resposta de Job a Elifaz, tendo atingido um nível de ascese
do não-essencial de si mesmo pela dor e sofrimento, abaixo do qual não pode
prosseguir sem deixar de ser, pura e simplesmente, Job mantém a fidelidade
àquilo que, minimamente, o sustenta e mantém no ser, a sua intuição do ir-
redutível da bondade que o habita, com a qual, agora que nada mais possui,
coincide – coincide, enquanto mantiver esta mesma fidelidade –, bondade que,
acredita com todo o seu ser, é fruto da relação criatural com Deus.

O seu sofrimento existe, apesar desta bondade. Absurdamente, convive
com ela. Job sofre, apesar da oração de Job ser pura e Job isento de violência
(16, 16-17). Mas Job percebe que o seu sofrimento não é vão ou em vão.
No mais fundo do seu ser, sabe que este mesmo sofrimento testemunha em
seu favor diante de Deus e que Deus, o próprio, é testemunha quer do seu
sofrimento quer da sua pureza e, portanto, da injustiça da sua situação (16,
19-20).

Ora, só acreditando na bondade de Deus, contra todas as aparências –
por mais dolorosas –, pode Job confiar na sorte do testemunho que o seu
sofrimento terá junto da testemunha privilegiada Deus. Mais um ponto a favor
de Job e da solidez do laço relacional que mantém com Deus. A terrível
prova pela grandeza do seu ser continua sendo vencida. Lenta, penosa, mas
seguramente. É um verdadeiro crisol, não esqueçamos.

Segundo discurso de Bildad

Bildad volta a falar. Nada de novo acrescenta. E não acrescenta porque
não pode acrescentar – aliás, ninguém pode –, porque já nada resta em Job
de acusável, isto é, de objectivamente acusável. Melhor, com este sentido de
exaustão da indiciabilidade, patenteia-se a mais profunda ausência de sentido
de toda a acusação, pois nunca houve coisa alguma a apontar a Job, a não ser
a sua presença em ser. Mas esta acusação é, esta sim, a grande blasfémia:
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28 A Crise do Bem. Reflexão sobre Job e o sofrimento

acusar alguém de ser, como que negar-lhe o direito ao ser, como que preferir-
lhe o nada relativo da sua ausência – negação da possibilidade da diferença,
negação da possibilidade em absoluto.

Perante a incomodidade da não-normalidade de Job – Job não se quer re-
conhecer pecador –, que põe em causa a bondade da normalidade dos outros
– pecadores assumidos e entre-reconhecidos, sociedade de pecadores, está-
vel no seu pecado, convivendo bem com ele, pagando o tributo do medo de
Deus, mas sobrevivendo sem grande sofrimento – parece ser preferível que
Job não seja, melhor, que nunca tivesse sido: o ser humano convive melhor
com uma comunidade mediocremente pecadora, mas uniforme e sem grandes
exigências. Aos puros, há que eliminá-los. O que acontece à carne do homem
elevada ao espírito em Job, irá acontecer ao Deus feito carne Cristo.

Resposta de Job a Bildad

Ora, se o fito dos humanos Satãs parece ser, mais do que criticar – e muito
menos do que ajudar – Job, aniquilá-lo, remover a sua presença incómoda do
campo semântico comum da humanidade pecadora contente consigo mesma,
o intuito de Job é, bem contraditoriamente, manter-se presente, como forma
de fazer valer a bondade da sua mesma posição e do seu mesmo ser. Job
não quer justificação por justificação ou vida por vida – o sofrimento leva-o a
desejar desaparecer, mas, se desaparecer, deixa de poder mostrar, manifestar
a sua bondade radical. Ora, Job encontra-se reduzido a esta bondade radical
e tudo o que faz é tudo o que é e coincide com aquela mesma bondade. Só
lhe resta sofrer e, ao fazê-lo, afirmar-se como bom.14 Já não se pode negar, a
menos que negue positivamente a bondade do seu ser, negando-se ou negando
Deus ou a ambos na sua relação. Não é esta a escolha.

É notabilíssima esta resposta de Job a Bildad, impiedoso Satã humano:
14 Note-se que o fim do livro, visto a partir deste ponto, não poderia ser diferente daquilo que

é ou negaria a tese que tenta demonstrar: para além da recompensa final, só haveria mais duas
possibilidades – ou a aniquilação de Job ou a continuidade indefinida e infinita do sofrimento.
Ambas as hipóteses são absurdas neste contexto e, se qualquer delas tivesse sido a eleita, toda a
humanidade teria a estrita obrigação de ser ateia de um deus inferior à suposta criatura. Apenas
a misericórdia infinita de Deus em acto dá a ideia do que seja isso que merece ser Deus para
uma humanidade que conta com um Job a defendê-la. A ideia da infinita misericórdia de Deus
é a mais bela que existe ou pode existir.
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volta a protestar a sua inocência, volta a queixar-se amargamente do seu so-
frimento sem causa, mas, sobretudo, mudando novamente o registo e o nível
do discurso, torna a reafirmar a confiança na bondade do Deus bom (20, 25).
Já existindo quase só em puro espírito, para além da dor que não consegue
vencer e do sofrimento que não consegue desnorteá-lo, simplifica ainda mais
o essencial da sua mensagem de fidelidade e consolida a adesão confiante à
bondade de um Deus do seu horizonte desaparecido, mas presente no mais
fundo do seu coração e deste já indiscernível. É este mesmo Deus da radical
profundeza ontológica da matriz pessoal humana que Agostinho de Hipona
vai, também ele, descobrir, após uma forma de acrisolamento apropriada.

Segundo discurso de Sofar

Se Deus quer mostrar a bondade possível da sua criatura humana, através
da provação do homem-paradigma Job, os supostos amigos de Job encarre-
gam-se de demonstrar a rotunda falência da restante humanidade. O presente
discurso de Sofar é disto um belo exemplo. Num registo de retributividade
horizontal, o deus medíocre do humanamente medíocre Sofar, deus de matriz
comercial, dá ao homem na medida do merecimento deste – não na medida
da sua divina misericórdia ou, então, esta é produto directo do merecimento
humano e, portanto, não divina. E retribui segundo as aparências, em humano
registo: Sofar vê Job sofrer, logo, Job é mau; se é mau, deve ser castigado.
Deus há-de seguir Sofar. Este não intui que Deus pode não ver como ele vê,
agir como ele age. Encontramos aqui a velhíssima e poderosíssima projecção
do humano sobre o divino, em que a relação com este deixa de ser vista de
modo teofânico, mas passa a ser vista como modo, em última análise, antro-
pocrático, dado que se projecta sobre o divino a imagem das relações de poder
entre os homens.

Mas estaria tudo bem, não fora um pormenor: é que tudo o que Sofar diz
pura e simplesmente – mais uma vez – não se aplica a Job. Sofar fala de um
pecador em geral, abstracto. Abstracto, na aparência formal deste discurso,
mas que pressentimos ser bem concreto e, de algum modo retratar a concre-
tude do próprio Sofar. Sofar (e os restantes “amigos”) parece falar, não de Job
nem de um pecador modelo, mas de si mesmo. O Satã humano afinal acusa-se
a si próprio: o que diz de Job deve ser dito de si mesmo.
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Parece que a possível diferença de Job – e que este tanto reafirma – da
sua inocência incomoda mesmo profundamente. Parece que o poder haver
alguém que prova que o homem pode ser bom, porque Deus o criou para ser
bom, é perturbador. Afinal, vive-se mais facilmente com a desculpa de que
não é possível ser bom.

Ser possível ser bom define um horizonte de exigência ontológica terrível.
É preferível afastar a possibilidade da bondade, para poder continuar a

não ser nem exactamente bom nem exactamente mau, apenas inexactamente
medíocre.

A humanidade que rejeita Job é a humanidade que rejeita a possibilidade
da sua bondade e que quer ser medíocre.

Não sou bom porque não é possível ser bom. Ora, Job desmente esta
impossibilidade e lança o desafio da bondade, deixando de relegar esta para
uma escatologia cómoda, porque sempre adiável, impondo a sua necessidade
no tempo, no instante, obrigando a perceber que o momento da salvação é
cada momento da vida, em que o ser se joga como um todo.

Segunda resposta de Job a Sofar

Mais uma vez, Job não responde no mesmo registo. Não poderia, aliás,
fazê-lo, dado que o mundo em que habita é muito diferente daquele em que os
circunstantes se encontram: estes pertencem ao mundo do ser humano que se
compraz no pecado, dizendo o contrário; Job pertence a um mundo, solitário,
do ser humano que já não pode possuir pecado algum, pois está reduzido ao
seu ser sem mais e o pecado é sempre do âmbito do supérfluo.

Ora, nesta resposta, Job interroga-se, tendo como pano de fundo – e como
não? – a sua dor e o seu sofrimento, como é que é possível haver injustos
que, não só não sofrem, como são – no plano humano comum, o dos “ami-
gos” – positivamente recompensados? O escândalo da sua situação parece
duplicar. Parece, mas Job não dá grande importância à questão. Não põe em
causa a sabedoria divina (21, 22); reafirma-a. Parece, sim, intuir o sentido
da infinita bondade divina, excessiva perante toda a manifestação de menor
bondade. Se assim for, Job intui não já um Deus comerciante, humanamente
horizontalizado, limitado à noção humana de justiça mercantil, mas um Deus
verdadeiramente infinito de bondade, bondade que só pode ser positiva e sal-
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vadora. Mas, como não ter intuído exactamente este Deus, se é em nome desta
exacta e mesma bondade, a que é fiel, que Job arremete contra a imagem de
Deus em que esta bondade não se revela infinita?

Só um Deus de bondade infinita merece a fidelidade e o amor de Job. Se
assim for, com Job, a humanidade deu um salto qualitativo, ímpar em toda a
sua história, tendo atingido o máximo possível da consideração da grandeza
ontológica, aqui propriamente metafísica. Esse ser que também Anselmo al-
cançou como nunca alcançável...

1.9 Terceiro ciclo de monólogos

Terceiro discurso de Elifaz

Na sequência imediata da intuição de Job de um Deus infinitamente bom,
no início da terceira sessão de acusações, Elifaz tem um lampejo de inteligên-
cia do cerne da questão e pergunta se o ser humano pode ser útil a Deus, se
este tem algum interesse em que Job seja justo (22, 2-3). Toca, de facto, o
âmago da questão, mas para, imediatamente, voltar ao já clássico motivo da
acusação infundada de Job.

Claramente, o que está em causa neste palco transcende a comum inteli-
gência humana e, mesmo quando o seu ápice lógico intui a razão fundadora
do drama, não consegue integrar esta descoberta num sentido mais vasto – que
não possui – que lhe dê cabal significado. Elifaz vê, mas não vê. Intui, mas
não intui, de tal modo o seu ser se encontra ocupado e esmagado por uma me-
mória que já é hipóstase de uma verdade que foi e petrificou, petrificando-o.
Nem quando acerta com o caminho percebe. Volta atrás, ao discurso prepa-
rado, fácil, redutor do humano e de Deus, que quer um homem horizontal e
um Deus pequeno, moral, politicamente dominável por uma memória que é
mito hipostático e realidade em arqueológico, mas irremediavelmente preté-
rito, acto.

Resposta de Job
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Job continua a defender a sua inocência. A sua relação com Deus cada
vez mais se baseia, não em temor ou terror maravilhado mas penalizante, mas
em confiança e em amor. Os falsos amigos gostariam de ver Job submeter-se
politicamente, craticamente a Deus, apesar do seu estado de inocência, como
o escravo se submete acriticamente, infantilmente ao seu senhor e déspota.15

Job quer ser ouvido por Deus, em directo tribunal de justiça e verdade divinas,
que são incompatíveis com o deus-déspota dos homens Satãs. Os “amigos”
querem um homem – e “o” homem – esmagado pelo poder imenso e terrível de
Deus, um deus sem razão ou bondade; Job quer um homem capaz de mostrar
a Deus que, como sua criatura, é digno da sua criação, merecedor de um
tratamento por parte de Deus que não deslustre nem o homem nem, sobretudo,
Deus. É em nome do Deus de bem e bom, cuja imagem Job guarda no mais
fundo do seu ser, que Job quer ser ouvido, por esse mesmo Deus, em tribunal.

Trata-se de pedir contas a Deus, sem dúvida. Mas não se trata de qualquer
iniciativa blasfema: a grande blasfémia é negar Deus, negando a sua bondade
real; trata-se de, contra uma má imagem de Deus, afirmar uma boa imagem.
Trata-se de, em nome de Deus, provar o acerto da acção de Deus, esclarecer
o sentido da acção de um drama – e de uma tragédia que parece anunciar-se
– que colheu o principal actor sem razão aceitável e o lançou no desempenho
de um papel que não reconhece ser possível ser o seu.

Ora, se Job não fosse mesmo inocente – e nós sabemos que é – ou se
apenas quisesse disputar com Deus – em dinâmica de poder –, a atitude de
Job seria, do ponto de vista da própria narrativa, como é do ponto de vista dos
falsos amigos, inaceitável. Mas Job é inocente. Esta inocência é o cerne de
toda esta história. Esta inocência é fruto da criação de Job por Deus, que o
fez bom, como poder de ser bom, o que Job realizou. Ora, se o fez bom, no
sentido de capaz de bondade, bondade que Job não negou e realizou, também
o fez capaz de afirmar por meio de todos os meios compatíveis essa mesma

15 Com Job, aparece o ser humano que se sente e sabe digno de não ser escravo, sob qualquer
ponto de vista. Job é o homem que sabe que é criatura de Deus, mas criatura que não foi
criada para ter um destino menor de quase-coisa, mas um destino maior de possuidor de uma
capacidade, até então inaudita, de afirmação do seu ser, se necessário contra tudo e contra
todos, em nome da bondade desse mesmo ser, bondade criada por Deus. Deste ponto de vista,
é Job e não Adão o primeiro homem.
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bondade. Job, bom, tem de ser capaz de dizer a sua bondade ou nada faria
sentido. Nada, em absoluto.16

A bondade real de Job é a marca e o fruto da criação de Deus, é a bondade
de Deus posta e afirmada na e pela criatura. Quando Job reclama a sua bon-
dade, é Deus que, com ele e nele se reclama e se afirma: é Deus que se mostra,
paradoxalmente. Por isso, quando Job invoca e invectiva Deus, é Deus que se
invoca e invectiva a si mesmo, por meio de uma sua criatura, não em inútil
e ocioso exercício de auto-flagelação, mas anunciando ao mundo o que, de
outro modo, parece não ser intuível: a bondade possível e realizável do ser
humano, criatura divina. É esta a razão do acrisolamento de Job: manifestar,
não a grandeza de Deus, mas a própria grandeza do ser humano, criatura de
Deus: vejam como, apesar de tudo, é boa a minha criatura! Mas, só no limite,
é esta bondade demonstrável, não há outro modo. Só no limite da possível
negação da bondade humana, esta bondade, triunfante, pode ser demonstrada,
pela negação da sua negação, pela sua insofismável e indelével e incontorná-
vel afirmação. Afirmação que é, também, afirmação da bondade de Deus.

Terceiro discurso de Bildad

Nada acrescenta Bildad, neste seu terceiro e breve discurso. Mais do que
questão retórica, estilística, cultural, de época, esta verborreia dos amigos fei-
tos Satãs é fruto de um vazio semântico muito profundo, vazio que tem de
ser preenchido de qualquer modo, mas não com um sentido pertinente, que só
poderia ser encontrado na relação com a presença real, que eles negam. Em
vez de verem exactamente o que se passa e, humildemente, buscarem as suas
razões, por exemplo, perguntando a Job, preferem transpor para a situação
um sentido postiço, pré-fabricado, haurido alhures e, portanto, impertinente,
perverso, impiedoso, necessariamente.

É a voz da cultura, hipóstase petrificada de uma memória, que mais não
é do que memória, mas que quer como que sobreviver, substituindo-se à re-
alidade presente. Mas a memória não vive senão como memória dos seres

16 É todo o sentido de tudo que se joga no drama de Job. O drama de Job é o drama
universal do sentido. Vencendo Job, vence a positividade do sentido; sendo Job vencido, é toda
a possibilidade da positividade do sentido que se esvai, absolutamente. Paradigmaticamente,
em e com Job realiza-se a prova absoluta do sentido. Todos somos Job. Todos incorremos em
provação semelhante, se for caso disso.
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humanos. Então, são os seres humanos que não querem viver na relação pre-
sente com a presença do que é, e se refugiam na segurança do falso útero do
que foi. E, desde essa segurança dessa mãe cadáver, zurzem aquele que in-
defectivelmente se afirma inocente, em nome de uma culpa que lhe apontam,
mas que é só deles, porque, ao acusar infundadamente o inocente, já negaram
a vida.

Resposta de Job

Job não nega a vida. Os satânicos amigos, por meio dos seus discursos
aparentemente pios e teologicamente correctos, são uma terrível tentação de
fuga para o frágil Job. Mas este volta a reafirmar que não nega a intuição
íntima que tem de si mesmo e que, nesta ocasião em que nada mais lhe resta,
coincide consigo mesmo. O que Job tem de e como Job é a intuição da inocên-
cia de Job: Job é isto, nada mais (o processo de acrisolamento encarregou-se
de o reduzir a este essencial resto de si próprio). Ora, ou continua a afirmar-se
– e afirmar-se implica afirmar-se como inocente – ou absolutamente se nega.
Escolhe continuar-se pela afirmação do que é. Escolhe defender o único bem
que lhe resta e que é a intuição da sua bondade, a sua mesma bondade; sem
isso, é a morte, morte em sentido absoluto. Defender a sua inocência (27,
5-6) é defender o absoluto do seu ser.

Deste ser não sairá qualquer negação da bondade deste mesmo ser. En-
quanto Deus conservar o ser de Job, não será Job quem negará esse mesmo
ser (27, 3-4). Tudo, menos dar razão aos que o querem ver negar-se (27, 5).
Job percebe o sentido ontológico da bondade, a pura positividade do ser. O
absoluto de ser, por oposição ao absoluto de não ser. Job é. Só Deus pode
negá-lo. Ora, Deus quer afirmá-lo. Afirmá-lo na sua grandeza criada. Mas
quer afirmá-lo por meio do próprio Job. Deus quer afirmar Job por meio de
Job e Job afirma-se. Agora, Deus pode não só dizer “vede o meu servo Job”,
mas tão só “Job é”. A depuração total, até ao cerne do ser, e a não negação
deste, estabelecem Job como ser. Job substantivou-se em acto. A qualidade
de Job é o ser de Job. A afirmação «Job é bom» tem, agora, dois substantivos.

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

Américo Pereira 35

1.10 Elogio da sabedoria?

O sentido do elogio da sabedoria patenteia-se no último versículo do texto que
lhe é dedicado (28, 28). A sabedoria é o temor do Senhor e a inteligência é
fugir do mal. Parece que esta definição – revelada – dá razão aos contínuos
discursos dos falsos amigos de Job, em que incessantemente se remete para o
temor de Deus como meio de salvação, especialmente do ímpio. O ímpio é o
que não foge do mal, antes nele se compraz, negando, assim, Deus, vivendo
sem temor de Deus.

Para os acusadores, Job, o que parece estar fora do favor de Deus, é ne-
cessariamente o que não é sábio nem inteligente. A postulada maldade de
Job implica e justifica o sofrimento de Job. Tudo está certo em nome de uma
sabedoria humana que se reivindica divinamente fundada. É o ser humano,
comum, geral, que ousa dizer da bondade divina, que lhe define os critérios.
Tradição, arranjo político? Falsidade humana que é preciso desmentir, em
nome de uma sabedoria divina que é diferente, antitética, mesmo. Job é o
veículo desse desmentido. Desmentido formal, na forma de Job, desmentido
encarnado, indesmentível em acto.

Mas a essência da afirmação final (28, 28) mantém-se. E é Job quem cum-
pre a lei enunciada. É Job quem teme Deus; é Job quem foge do mal. Mas
fá-lo de modo inovador, fá-lo abrindo novos horizontes à e para a humani-
dade. O temor de Job já não é o temor político-crático do escravo perante
o senhor-déspota. A sua fuga do mal já não é propriamente uma fuga, mas
uma pura afirmação do bem: a melhor maneira de fugir do mal é anulá-lo,
fazendo o bem, substituindo à ausência do bem – mal – a sua presença, que
imediatamente erradica o mal.

Job transforma o temor por um deus tirânico, caprichoso e irracional em
amor por um Deus bom, manifestado na bondade presente nas e das coisas
boas que conheceu17. O Deus que o fez bom só pode ser bom. Job ama a

17 É fundamental que Job tenha tido um passado de bem, sob todos os pontos de vista,
mesmo de tipo hedonista, se se quiser. Foi por ter tido uma vida boa sob todos os sentidos que
Job pôde ter a intuição do bem manifesto na criação. Job sabe que a criação é boa e que o seu
criador só pode ser bom. É esta intuição da bondade da criação e do criador que o mantém
fiel a um sentido de bondade última, de último positivo sentido de tudo. Se Job não tivesse
conhecido esta manifestação da bondade nas coisas criadas, nunca poderia sequer suspeitar da
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bondade de Deus acima de qualquer imagem humana de Deus e, quando Deus
parece desaparecer do seu horizonte semântico, é em nome daquela bondade
divina, manifestando o seu amor por ela, que chama Deus à razão. É sempre
em nome de Deus, mas de um Deus que é pura bondade, que Job invoca
Deus. É em nome da arquetípica bondade de Deus, em si presente, que Job
clama contra a ausência de Deus, contra a injustiça que sofre. Job é, assim, o
acusador e o advogado de Deus, ao mesmo tempo. Acusa a má imagem e a
ausência de Deus, em nome da necessária presença de um Deus bom.

Job cumpre o temor de Deus, superando-o, transubstanciando-o em amor,
amor que não teme. Está tão certo do seu acerto que nem o deus mesmo dos
homens teme, em nome de um Deus maior que sente dentro de si – cujo eco
de bondade persiste em habitar o mais fundo do seu âmago –: única fonte
possível da bondade que sabe que o habita.

1.11 Último grande discurso de Job

Neste seu último grande discurso, Job começa por invocar os tempos em que
Deus o favorecia de todos os modos. Mas o fundamental não se refere à
protecção e ao favor material e à correspondente importância política de que
Job desfrutava. O essencial da relação – aparentemente abandonada, negada
por Deus – é o sentido que a presença de Deus possibilitava (29, 3). É a
presença visível da luz de Deus que falta. É isso, que ilumina as trevas, que
não se manifesta já de um modo directo: o farol semântico de Job desapareceu
do seu horizonte, melhor, o horizonte – que era definido pela luz desse farol –
desapareceu. Ou, se não desapareceu, interiorizou-se no seio do próprio Job,
tendo este de iluminar o seu próprio caminho, isto é, dar sentido a si mesmo, a
partir, não de um horizonte ambiente, mas da luz que só brilha no seu âmago
e que tem de passar a brilhar também em tudo. Cabe à frágil – que não fraca
– luz interior de Job – única presença de Deus em tudo, neste momento –
iluminar Job interiormente e, exteriormente, o mundo.

bondade última de tudo. O que se testa não é fundamentalmente o acerto moral de Job, mas a
sua fidelidade ontológica.
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Job não recebe luz desde fora. A luz que pode haver fora tem de ser Job a
fornecê-la. Outrora, Job movimentava-se em um mundo de luz, luz divina que
bastava seguir para (se) ser bom. Agora, a bondade tem de necessariamente
irradiar de Job sobre as coisas. Não é, pois, a perda das coisas que Job mais
lamenta, é a perda da luz que dá relevo à realidade, relevo que ajuda a relação
com a realidade. Job tem de criar a realidade desde o seio das trevas com a
única luz que o habita e com que se confunde interiormente.

Dolorosamente, Job descobre – e, com ele, paradigmaticamente, toda a
humanidade – que tem de ser ele a conferir sentido à vida, que esta é o exacto
sentido que tem, que é. O sentido nunca vem de fora. Sai, emerge de dentro
para fora. Interioriza o ser, destacando-o, criando relações no seio do que, sem
ele, seria pura treva, isto é, não-ser. No seio do ser humano, a luz divina cria
a novidade do sentido, do ser. Job, em sofrimento, é o útero, a matriz criadora
do ser. As dores de Job são as dores de parto do sentido. Job pare o sentido do
homem. Sentido ao mesmo tempo humano e divino. Sentido criado criador.

É este o parto semântico que Deus quer desde o início do texto. Job,
o novo Job, é o neófito da matriz do seu sofrimento. Job, homem seman-
ticamente renascido. Homem novo. Deus ganhou. Mas a ignorância desta
novidade é ainda tão grande quanto o foi a da anterior bondade improvada de
Job. A situação raia o absurdo, pois, se por aqui nos quedássemos, todo o
sofrimento de Job teria sido vão e em vão. A bondade de Job vai ter de ser
manifestada, publicitada. Mas ainda não.

Dureza de coração dos homens? Sem dúvida. Falta, ainda, depois do
pronunciamento presente centrado no passado – os velhos Satãs – ouvir, a
fim de esgotar toda a realidade possível, os dizeres do presente voltado para
o futuro: há que ouvir o jovem. Job, que não pode saber isto, mantém o
lamento e o apelo a Deus para que o oiça e o julgue. Mas não é Deus quem
tem que o ouvir – agora – ou que o julgar: Job está nas mãos dos Satãs. Estes
têm de esgotar todas as possíveis acusações contra Job, todos os possíveis
argumentos: deste modo, se Job resistir, terminará o julgamento dos homens
e poderá Deus, não proclamar a inocência de Job – que Deus já sabe (Deus não
o está a julgar, por isso não o pode atender) –, mas a sua vitória sobre o mal. A
provação não é fundamentalmente nem ética nem política, é ontológica; Job
não está a ser julgado, está a ser provado. A provação de Job é onto-crítica.

Do lado de Job, esta onto-crise está, já há muito, feita e vencida: nada mais
lhe resta do que continuar a ser o que é e a proclamar a bondade disto mesmo e
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a sua inocência. Mas, do lado dos homens que assistem ao seu sofrimento – e
é toda a humanidade –, ainda não foi tudo visto, ainda há dúvidas. A provação
de Job continua.

1.12 Discurso de Eliú

Eliú também quer que Job seja provado até ao fim (34-36). Apesar de irrom-
per fogosamente na cena, criticando o que considera ser a pusilanimidade dos
outros três anteriores acusadores, acusando-os de não serem capazes de des-
mentir cabalmente Job, de não terem argumentos convincentes e conclusivos,
Eliú nada traz de novo. Essencialmente, repete o mesmo tipo de argumenta-
ção alienada, falsa. Deus é sempre bom, o que se vê na e pela imensidão e
qualidade do criado, por isso não pode cometer qualquer injustiça, pelo que
não pode cometê-la contra Job. Assim, se Job sofre, por alguma razão válida
é, e o seu sofrimento é necessariamente fruto da sua maldade. Job que não
se queixe, porque apenas sofre a recompensa da sua perversidade. Nada de
novo. A mesma radical incompreensão. Então, o que está este discurso aqui a
fazer?18

Não é, obviamente, uma manifestação de sadismo, pelo que só pode ser
uma forma – excessiva, mas não impertinente – de esgotar a possibilidade da
condenação de Job: não se pode aceitar que alguém venha dizer – Eliú disso se
encarrega, desde já – que não se levou a provação até ao fim, que se facilitou
a vida – literalmente – a Job. E faltava o ataque provindo do representante da-
queles que vivem centrados no futuro. Trata-se de bloquear horizontalmente
qualquer fuga semântica no plano da existência: na recta da progressão tem-
poral que – assim se pensa comummente – vai de um passado a um futuro,
passando por um presente fluido e insubstante – porque o real ou é passado ou
é futuro –, não há lugar algum para Job se refugiar. Os representantes do pas-
sado, em nome deste passado, da memória hipostasiada do que foi, afirmam

18 Quanto à questão de saber se é, histórico-literariamente, acrescento ou não, para além de
ser fundamentalmente ociosa, a sua resolução não modifica a presença do discurso na obra.
Está lá e tem de ser pensado.
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que nesta memória não há razão que assista à razão invocada por Job. O repre-
sentante do futuro, que se hipostasia a si mesmo como sábia força em tensão
para algo por vir, também não faculta razões que justifiquem o injustificado
sofrimento de Job. Nem o passado nem o futuro têm lugar para Job.

Job é o homem sem horizontalidade, sem tempo de homem: não só os
outros homens lhe negam um lugar qualquer no tempo comum humano, como
a sua situação geral também lhe nega a vectorialização temporal. Tiraram-lhe
o passado, esvaziado de objectos, de pessoas e, sobretudo, de sentido; tiraram-
lhe o futuro, pois ou não vai ter futuro algum ou o futuro vai ser resumido a
este estado de sofrimento que também não faz sentido. Job só tem presente.

Mas, mais uma vez, é exactamente este o Job que Deus queria que emer-
gisse: não o que sofre, enquanto sofre, mas o que, pelo sofrimento, se reduziu
à pura presença de um acto só com presente. E esta presença é tudo. A pura
coincidência com o acto que se é. Sem mais. Sem trânsito no tempo, mas no
acto, em acto e pelo acto. A redução ao presente, se bem que retire a ligação
horizontal temporal ao passado e ao futuro, manifesta a grande – e real – re-
lação: a vertical, com Deus. Afinal, os amigos serviram para esvaziar Job da
sua dimensão temporal e para o libertar para a consciência do único vínculo
que conta – o divino. Algo, aliás, que Job sempre intuiu, mas que tinha de ser
testado: não há, aqui, ilusão possível, aceitável.

Mas Job é um homem. Paradigma, sim. Paradigma testado e comprovado,
sim. Mas sempre homem. Chegado a este ponto, em que já nada mais é
possível para além da escolha manifestamente absoluta entre aniquilá-lo ou
restaurá-lo como homem, é chegado o momento, cairótico, em que Deus tem
de intervir, a fim de explicar o drama e evitar a tragédia. Não se trata de um
deus ex machina, mas de uma intervenção fundamental para a economia da
história e para o entendimento do paradigma antropológico proposto, a partir
da natureza criada do próprio ser humano: Deus vai tirar as conclusões óbvias
que se impõem, a partir da própria história. Tem de ser Deus, porque Job assim
o exigiu, em nome de Deus, e porque os amigos sempre falaram em nome de
Deus. Para confirmar um e desmentir os outros, tem de ser o próprio Deus
a manifestar-se e a manifestar o sentido da provação. Teofania necessária.
Antropogonia modelar. Cratofania instituidora de um novo sentido para a
humanidade.
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1.13 A acção divina: palavras e obras

Finalmente, Deus atende a súplica de Job e entra em cena. Assume o papel
que é o seu directamente, sem mediações ou intermediários. É o momento da
verdade. O momento em que Deus confronta Job face a face. O momento
em que não é mais possível afrontar Job por interposta pessoa ou indirecto
acto. Deus vai tirar a conclusão que se impõe e manifestar-se como Deus –
o Deus em nome do qual Job sempre falou e cuja justiça invocou – ou como
uma grandiosa ilusão, um ser poderoso, mas sem a absoluta grandeza intuída
por Job e que o fez manter-se vivo. Deus vai falar.

Mas, desilusão! Os dois primeiros discursos de Deus seguem a linha cra-
tofânica das intervenções dos falsos amigos. Deus invoca o seu poder imenso,
mostra as suas credenciais divinas, mas não se mostra à altura da intuição que
Job dele teve. No fundo, compara a sua força com a fraqueza de Job, a sua
potência com a impotência de Job, sem qualquer referência à questão funda-
mental em causa. Reforça o absoluto desacerto da injustiça sofrida por Job,
que demite Deus da sua divindade, relativamente ao absoluto da valia humana
paradigmática de Job. Parece que o Deus que primeiro se manifesta no fim,
ainda não é Deus, o Deus de Job, mas um deus de poder e soberba, o deus dos
falsos amigos, deslumbrado com o seu poder, esperando deslumbrar o homem
com qualquer manifestação de força. É um deus alienado do essencial. Não é
Deus. A acreditar na bondade de Job, este deus é um deus ateu. O Deus que
Job reclama é outro, é o do início do texto, o que sabe da bondade de Job e
nela tudo aposta. É o Deus da pura positividade, não o deus do espavento.

De que serviria ao próprio Deus ter criado tudo, se não resolvesse ade-
quadamente o problema que criou a Job?

Anular-se-ia. Deixaria de ser a pura positividade para ser mais um misto,
e, logo, não poderia ser Deus. Não o Deus de absoluta bondade que Job
intui, reclama e espera, mas mais um deus qualquer de um panteão de forças
brutas divinizadas. Ora, não é em nome de uma qualquer destas forças brutas
divinizadas que Job fala e assume sofrer para provar algo: é em nome de um
infinito de bondade, única intuição que pode suportar um horizonte infinito
de sofrimento.

Só acreditando – e acreditar é entrever – num infinito de bondade se pode
aceitar enfrentar o que se manifesta como um possível infinito de sofrimento.
Se só existir este último no horizonte, sem qualquer referência ao outro, nada
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pode sustentar o acto de continuidade, só um infinito de bondade em que se crê
pode permitir aguentar o sofrimento, esperando superá-lo, de algum modo.
Caso contrário, imediatamente, o sofrimento ocuparia todo o horizonte se-
mântico e levaria ao absoluto desespero. Manter-se fiel a si mesmo, no meio
do sofrimento, é manifestar a crença em algo que possa superar esse mesmo
sofrimento. Se o sofrimento é infinito, como no caso de Job, isso em que se
acredita só pode ser infinito e positivo. Em Job, a possibilidade é verdadeira-
mente trágica.

O Deus em que Job acredita e espera é, pois, esse infinito de bondade ca-
paz de contrariar o infinito do sofrimento. Ora, este Deus, infinito de bondade,
não é nem o dos falsos amigos – e que eles tanto louvam – nem o deus menor
do final da parte em verso do texto. Este é o velho deus cratofânico e político
ou a velha imagem cratofânica e política de Deus. Imagem falsa. Adequada a
uma humanidade bruta e pouco subtil, mas desadequada da humanidade nova
que nasce com Job. Em Job. Pois é disto mesmo que se trata.

Job é o crisol de onde emerge uma nova humanidade. Uma nova humani-
dade e um novo Deus ou uma nova intuição de Deus. Uma humanidade que
descobre a grandeza da sua interioridade, isto é, que descobre o espírito.

Job é o descobridor do espírito.
A provação serviu para reduzir Job ao mínimo de si mesmo. Mas este mí-

nimo é, afinal, o máximo, pois, o que de Job restou, depois de tudo se perder,
foi o próprio Job. Essencial e substancialmente. Mas a narrativa encarregou-
se de mostrar que, de Job, já nada havia (pelo menos de reconhecível e o que
não é reconhecível não existe semanticamente) para além dessa unidade ina-
lienável, que é o próprio Job, e na qual o próprio Satã recebeu ordem de não
tocar.

Este mínimo de Job que sobrou e que só Job poderia negar é o próprio es-
pírito. O que a humanidade descobre com e em Job é o espírito como unidade
inalienável. Unidade de sentido próprio, definidora do que é o ser de cada ser
humano, enquanto acto próprio, intransmissível, incomunicável.

Job é a primeira pessoa.
Job ganhou o direito a ser a primeira pessoa realmente pessoa.19

19 Ignoramos propositadamente a posição que defende que, quando esta obra foi escrita, a
noção de pessoa ainda não existia. A sua formulação conceptual não existia formalmente, mas
acabou de se provar que a noção existia, ou esta obra não teria sido escrita.
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Ora, este novo homem só é novo homem porque, desde o início do seu
processo de transformação pela crisálida do sofrimento, se reclamou de um
Deus diferente – de um novo Deus –, um Deus fonte absoluta da bondade
que Job sabe em si e que descobriu, após muito sofrer, que coincidia consigo
mesmo, que era o seu espírito.

O espírito é a pura bondade em nós, a pura positividade feita carne. A
ausência desta pura positividade em acto é a ausência do espírito feito carne.
É a própria carne-espírito de Job que sabe que a bondade que é provém de
algo que é bom absolutamente. É a isso que Job se dirige. É isso que Job quer
que se revele. Não é isto que se mostra no fim da parte em verso, mas o velho
deus do poder e da glória vã das coisas criadas.

O texto apresenta Job a submeter-se a este deus. O que, paradoxalmente,
está correcto. Porque esta imagem imperfeita de Deus não aparece aqui por
engano. Tem um papel crítico fundamental: é a última prova a que Job é
submetido. Job passou o sofrido tempo reclamando-se de um Deus bom e
fiel. Quis que Deus o levasse à sua presença. Quis confrontar Deus, a fim de
que este justificasse o seu sofrimento. Disse aceitar as razões de Deus, desde
que este lhas expusesse directamente.

Pois bem, eis que Deus sai da sua aparente indiferença e se manifesta
directamente: aqui me querias, aqui me tens! Eis-me! Eis-me na minha gran-
deza. Contesta-me agora! Mantém-te, agora, fiel à tua palavra! Dou-te a
entender que te martirizei porque sou grande. Serve-te de consolo? És fiel à
tua palavra ou não, apesar do teor da resposta, que desilude absolutamente?

Job mantém a dignidade. Foi-lhe dada uma razão, como pediu. Embora
essa razão seja profundamente decepcionante, Job mantém a palavra: aceita a
razão. Job sai justificado.

Mas, se a história de Job terminasse aqui, seria Deus que sairia derro-
tado. Teria sido um deus prepotente e, em última instância, mau, que teria
reduzido Job ao silêncio, depois de o ter torturado impiedosamente. O texto
seria um óbvio convite ao ateísmo e com toda a razão: este deus seria indigno
de ser Deus. O texto terminaria com uma inegável vitória do ser humano, da
pessoa humana, mas o primeiro homem a afirmar a humanidade como espírito
seria o primeiro ateu, necessariamente ateu: depois de defender um Deus de
absoluta bondade, revelava-se-lhe, como deus, um ser que estava bem abaixo
do que esse homem tinha já conseguido. O homem saberia que estaria sendo
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superior a deus e o divino, assim reduzido, deixaria de fazer sentido.20 O
divino não pode ser mesquinho, o mesquinho não pode ser divino. As pala-
vras finais do deus anterior ao epílogo – na linha das dos falsos amigos – não
podem ser a palavra final de Deus.

E não são. O epílogo, como o prólogo, têm um papel fundamental neste
texto, que tem uma unidade semântica perfeita. É no epílogo que Deus tira a
necessária conclusão da acção que lançou no prólogo. E, como no prólogo, o
que conta no epílogo são as obras e não as palavras. Deus vai operar a fixação
do sentido.

Regressemos ao prólogo. Deus criou um ser, este humano, que dotou com
a possibilidade da bondade, ontologicamente entendida, a pura perfeição em
acto. Acto não infinito, mas, na sua dimensão, perfeito. Se esta possibilidade
for actualizada, não só haverá uma potencialidade de bondade perfeita, como
esta perfeição do finito se actualizará, o que permitirá haver um paradigma de
realização em acto e este acto de perfeição humana mostrará que é possível
ao ser humano a realização da sua perfeição por actualização do potencial de
bondade que Deus lhe deu ao criá-lo.

Esse ser existe mesmo e é Job. Há que patentear a bondade de Job. Mas
essa bondade, vista de fora, não é intuitivamente acedível: afinal, a imperfeita
(e, nisso, auto-complacente) humanidade tem tendência a não acreditar na sua
própria bondade. Não basta indiciar Job, é necessário provar que a bondade
de Job é autêntica, que o seu acto de ser é algo de inconcusso enquanto tal.
Entram os Satãs que realizam o desgaste do Job não essencial, deixando um
Job que já não é mais do que a coincidência com a sua essência, um Job que é
um quase espírito, uma carne espiritual.

Ora, este Job sempre se manteve fiel quer a si mesmo quer a Deus. Poderia
ter-se negado e negado Deus, mas não o fez. Ao proceder assim, Job salvou
a humanidade e salvou a própria divindade porque salvou o ser humano em
nome de um Deus de infinita grandeza positiva, Deus que só ele intuía. A
prova de Job é também o lugar da mostração de uma nova intuição do divino,
muito diferente do divino tradicional veiculado pelos falsos amigos.

O Deus de Job é um Deus de amor, reclamado em nome do amor do
homem Job para com Deus: este não pode desmentir Job ou o seu amor;
o amor de Job revela-se infinito – infinitizável, pelo menos, isto é, infinito

20 Entrevemos aqui a origem profunda de todo o ateísmo.

Lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i
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em potência e, portanto, infinito – e reclama uma correspondência amorosa
infinita também.

O acrisolamento de Job revela uma humanidade nova, grandiosa, capaz
do infinito e revela também um Deus novo, grandioso, infinito.

Job é um infinito em potência que pressente um infinito em acto na sua ori-
gem e que reclama encontrá-lo. Job, o do infinito sofrimento, é o paradigma
da infinitude possível do ser humano e o revelador do paradigma do acto infi-
nito de Deus. Muito se jogava na aposta entre Deus e o Satã do prólogo.

Deste modo, sendo Job o paradigma humano da humanidade como positi-
vidade ontológica, como poderia o texto acabar senão com a elevação de Job?
Terminar de outro modo, seria arruinar por completo o sentido positivo que
tem de necessariamente emergir da obra. Job, sendo um indivíduo concreto
e não uma abstracção, é, sobretudo, um modelo absoluto. Ao vencer a pro-
vação, instituiu-se por mérito próprio absoluto, como bom. É a encarnação,
literal, da bondade. E é-o para que se siga o exemplo. Não pode nem ser
abandonado – o que faria de Deus malvado – nem tratado como um qualquer,
redimido na solidão e privacidade: o sofrimento de Job foi escandalosamente
visível e público – propositadamente –, a salvação e recompensa também tem
de ser óbvia, manifesta, um anti-escândalo. Só fazendo ver que Job estava, de
novo, nas suas graças poderia Deus mostrar que Job tinha triunfado e que esse
triunfo fazia dele modelo a seguir.

Trata-se de marcar Job, agora pela positiva. Trata-se de o sacralizar se-
gunda vez: a primeira foi por meio do sofrimento, a segunda por meio da
graça positiva. Eis o meu servo Job, vede como triunfou. A Job, Deus não
restitui coisa alguma. Deus não pode restituir nem bens nem pessoas que
destruiu. Dá novos bens e novas pessoas a Job. As outras, as sacrificadas,
sacrificadas foram e o peso do seu sacrifício permanece irresgatado – a nossos
olhos. Esta é a verdadeira tragédia.

A Job, foi dado viver um drama. Aos seus familiares mortos, a fim de o
fazer sofrer, foi servida uma tragédia, sem explicação humana cabal possível.
Ainda assim, é Job quem, por ter provado um Deus de infinita bondade, abre
a porta a uma possível compreensão do destino dos inocentes ceifados: não
terá sido esse o drama de Job, o seu crisol? Mas aqui, apenas a fé, essa mesma
de Job, permite acreditar em um sentido positivo e humanamente aceitável.

Job é um homem de tal modo enformado por Deus, que, quando Deus pa-
rece desviar-se do bem, é capaz de – contra e sobre a lei exterior e as crenças
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vulgares – perceber esse desvio, não contra Deus, mas em nome da presença
desse mesmo Deus em si. A marca criadora de Deus é tão forte que, no mo-
mento em que de Job nada mais resta do que a sua essência, nesta permanece
ainda aquela marca, marca que acaba por se identificar com o sentido que ori-
enta a acção do Job essencial, marca que já é indiscernível do acto próprio de
Job, marca que o ergue por Deus e contra tudo o que é infiel a Deus, mesmo
que seja a aparente acção ou inacção de Deus.

A fidelidade de Job à marca criadora divina prova Job e prova Deus,
provando-se. A bondade última de Job prova a bondade última de Deus.
Demonstra-a perante uma humanidade incapaz de ver a imediata bondade
presente na aparência do ser, necessitada de provas indirectas dessa mesma
bondade. Job é a negação, em aflito acto de dolorida carne e angustiado mas
fiel espírito, do ateísmo. Ateísmo a que tudo o convocou. Tudo, menos a
semântica mais profunda do seu ser: isso que não é provável senão por meio
do terrível sabor da própria angústia; angústia que não faria sentido se não
houvesse um bem de que se angustiar. Bem que é tudo e que, no seio da mais
profunda angústia, puramente se afirma como o absoluto do que é. Job é a
afirmação absoluta do ser em humana carne.
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Capítulo 2

Job e as questões fundamentais
da humanidade

2.1 A importância paradigmática da figura de Job

Em Job e com Job, estão postas todas as grandes questões paradigmáticas
fundamentais de sempre relativas à humanidade quer enquanto definição pró-
pria individual e pessoal do que é a entidade humana quer enquanto definição
própria específica. E tal acontece porque em Job se lida com um modelo on-
tológico, precisamente o modelo ontológico de humanidade. E tal modelo é
tão radicalmente ontológico que não diz respeito apenas à cultura e tempo em
que se manifesta, referindo-se, outrossim, à mesma essência e substância hu-
manas. É um texto trans-temporal, trans-histórico, trans-cultural, pois diz da
transcendental realidade humana, ontologicamente, paradigmaticamente en-
tendida.1

1 Não se infira daqui que se aponta para uma qualquer natureza humana fixista, antes para
uma realidade – que também é «physis», natureza – que é um dinamismo ontológico auto-
poiético, a partir de um dado inicial não autónomo, mas que é o conferidor de toda a possível
autonomia, virtualmente infinita, pois nenhum limite prévio se lhe pode assinalar, para além
do que o dado inicial implica. Assim, a essência e substância de que aqui se fala são também
dinâmicas, atingindo a sua plenitude como modo final de realização aquando da morte. Nesta,
nada há que necessite um fechamento absoluto.
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48 A Crise do Bem. Reflexão sobre Job e o sofrimento

Não temos qualquer pejo em afirmar que este texto é não apenas o funda-
dor de uma verdadeira globalização, precisamente a globalização do sentido
propriamente humano do ser humano, mas o fundador da possibilidade de
entendimento entre os seres humanos como realidades transcendentalmente
humanas, isto é, universalmente ontologicamente semelhantes em sua mesma
matriz, diferentes em seu pormenor.

Desde que este texto existe que a humanidade que a ele teve acesso não
tem o direito de ser etnocêntrica. Se persiste em sê-lo, tal é uma marca da sua
profunda estupidez, pois significa não entender algo de fundamental, precisa-
mente o seu carácter universal.

Deste ponto de vista, a obra Job é uma inultrapassável homenagem à in-
teligência humana, no acto de inteligência de Job, acto também ele paradig-
mático, transcendental, prototipicamente universal. A fidelidade de Job é in-
compreensível sem a inteligência do bem a que permaneceu fiel. Num sentido
muito profundo, levado o acrisolamento de Job até ao seu limite possível, já
apenas podemos encontrar um acto de Job em que este se confunde com a
mesma inteligência do bem que ama e a que é fiel. Tal é o seu «logos», tal
é o «logos» paradigmático de toda a humanidade possível. Sem tal, não há
propriamente humanidade. É isso que o personagem Deus procura mostrar
com a sua iniciativa, que desencadeia toda a narrativa.

Assim sendo, a grande pergunta que se faz nesta obra é acerca da rea-
lidade ontológica essencial e substancial do ser humano. Definir Job onto-
logicamente é definir ontologicamente o que é a mesma humanidade.2 E a
humanidade é apenas isso. Tudo o mais não é propriamente humano. Tal é a
importância desta obra.

Todos os seres em questão, e são todos os possíveis, são criaturas de um
mesmo criador, todos reconhecíveis na bondade dessa criação, bondade não
apenas possível, como é o caso do casal genesíaco primeiro, Adão e Eva, mas
concretamente real. A mensagem é clara: ontologicamente, o ser humano foi
criado como um dom de bem, que é possibilidade de um bem maior, realizável
apenas através de seu mesmo acto pessoal, irredutivelmente pessoal, e de
nada mais.

O texto situa-se, assim, logo, ao nível mais alto e radical do absoluto da
2 Não se trata de um texto ou de uma problemática antropológica, num sentido exclusivista

ou redutor, mas da tentativa de situação antropológica, no seio de uma cosmologia, de uma
ontologia, de uma metafísica, de uma teologia geral.
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bondade criatural, como absoluto do dom de possibilidade de bem ofertado
pelo criador. Criador que, imediatamente, se retira, se afasta, de modo a que
a criatura possa ser livre.

Assim, surge, aqui, já, o tema da necessária autonomia própria do ser hu-
mano, única que lhe permite uma acção livre e auto-co-criadora, que constitui
o propósito mesmo da sua criação como ser agente com possibilidade de li-
berdade: analogicamente tão livre em sua não-infinitude própria quanto Deus
em sua infinitude. O absoluto de liberdade de cada acto é do mesmo estofo
em Deus e no ser humano. Daqui, a «imagem e semelhança» entre Deus e o
ser humano. Daqui, a ligação indissolúvel entre o destino do ser humano e
o de Deus, manifestado na narração da destinação de Job por si próprio, que
arrasta, com sua bondade, a mesma bondade de Deus e o destino de Deus.
O peso lógico desta obra é imenso, confundindo-se com o peso conjunto de
Deus e do ser humano, indissoluvelmente ligados.

A distância política de Deus é necessária para que a liberdade humana
possa ser, podendo ser apenas na plenitude de uma acção autónoma. A pre-
sença de Deus mantém-se através do dom criatural, como possibilidade de
bem.3 Possibilidade que implica necessariamente, porque é possibilidade e
não necessidade, a também transcendental possibilidade de mal. É neste es-
paço lógico transcendental de possibilidade de bem e mal que Job vai agir
e definir paradigmática e definitivamente o destino da humanidade, quanto à
sua possibilidade própria.

É, assim, óbvio, a partir da leitura do texto, que a liberdade irredutível
própria do ser humano só é possível através do campo de impresença directa
de Deus: plano transcendental de possibilidade de acção autónoma do ser
humano. Mas esta autonomia de acção não é algo que esteja absolutamente
afastado do acto criador de Deus: foi este acto que a instituiu; nela permanece,
como absoluto de esse dom criatural, que nada pode apagar ontologicamente,
a que apenas a infidelidade do ser humano pode pôr obstáculo e querer ani-
quilar. Não tem, pois, noção do que diz aquele que se queixa do afastamento
de Deus, pois o que pede é ser esmagado por uma presença que impede que o
seu ser seja plenamente, uma vez que o que pede não é um Deus contempla-
tivo e passivo – corresponderia à ausência –, mas um Deus interventor. Ora,

3 É esta a primeira presença da providência, na memória ontológica da criação, no seio da
criatura.
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este Deus interventor anularia a liberdade humana. Por tal, quem acredita em
milagres sabe que estes têm de ser raríssima excepção, pelo perigo de meno-
rização heteronómica de natureza e humanidade, que representam, se usados
comummente.4

Ora, é exactamente esta fidelidade do ser humano ao absoluto – e absoluto
de bem – de que depende e que é nele a presença do dom de Deus, e de Deus
através do dom, que é laboratorialmente trabalhada em Job, obra literária,
na figura de Job, sujeito de um acrisolamento que é paradigma de todo o
sofrimento e de toda a possível vitória do ser humano sobre tudo o que procura
negar a sua mesma especificidade e pessoalidade, propriamente humanas.5

Este modelo é único e, como único, posto de uma vez por todas. É univer-
sal (transcendental, portanto), pois diz respeito a todo o ser humano de sem-
pre. Resume em si todas as questões, e são imbricadamente infinitas, que o ser
humano pode pôr relativamente a si próprio em sua mesma grandeza humana,
em busca de sua definição activa como, repetimos, propriamente humano.

Job é a variável X humana, universal, que pode ser substituída por qual-
quer concretização pessoal, indiferente a sexo, género, idade, sítio, tempo,
etnia, condição económica, condição política geral ou particular, religião, etc.
Job somos todos nós.

Deste modo, as perguntas de Job são as nossas perguntas, aquelas de
que somos capazes, aqui e agora, mas também todas aquelas de que todos
os outros seres humanos são capazes, foram capazes e serão capazes, como
questionamento fundamental e radical acerca do que é ser-se um ser humano,

4 Não confundir com «o “milagre” da perfeição» de tudo o que é bom, que não é um
milagre, mas a realidade mesma da criação, em toda a sua grandeza ontológica positiva. Esta
grandeza ontológica é um dom, uma graça fundamental comum, não é excepcional, mas a
regra, que a nossa comum estupidez não consegue perceber. O milagre é apenas uma forma
excepcional de dom, infinitamente excepcional relativamente ao dom comum do ser. O milagre
é o correlato necessário de uma desordem, não confundível com a pura grandeza da ordem
dada no comum da criação. Isto que foi dito em linguagem de tipo teológico pode ser, com
algumas alterações, dito de forma puramente laica, ficando, no entanto, a realidade sem uma
explicação última não mágica e o milagre como algo de necessariamente mágico.

5 Não é por este texto, Job, ter sido produzido numa especial zona geográfica e num especial
tempo histórico que tem de ficar refém de uma ou de outro: isso de que se trata aqui não é do
ser humano de uma certa zona ou tempo ou cultura, etc., mas do ser humano sem mais. O ser
humano transcendental, que coincide com o todo, individualizado, pessoalizado, de todos os
seres humanos de sempre: passado, presente e possível futuro. É por tal que este texto anula a
possibilidade de qualquer forma de etnocentrismo, desde que lido inteligentemente.
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na plenitude possível da mesma humanidade quer em cada singular ser hu-
mano quer na universalidade de todos os seres humanos, passados, presentes
e possíveis futuros.

Mas, não haja ilusão, não há e nunca haverá qualquer possibilidade de
encontrar respostas teóricas cabais para as perguntas de Job: as respostas,
e é a maior lição de Job, são o próprio acto de Job. Só são possíveis res-
postas cabais incarnadas e incarnadas em cada concretização possível deste
paradigma, quer dizer, em cada possível ser humano, em cada concreto ser
humano.

Se bem que Job, o livro, e Job, o personagem, sejam produto de uma ins-
piradíssima arte literária e, assim, realidades fictícias, isso a que se referem,
a mesma grandeza ontológica do ser humano, não o é. Se não há qualquer
resposta possível artificiosa, isto é, puramente pensada, se ninguém pode for-
necer um protocolo de respostas certas às questões por Job suscitadas, já todos
podem – e, de facto, têm de – dar resposta com sua mesma acção e paixão ao
infinito questionar que é a mesma humana vida em seu acto, dinâmica e ci-
nética (trata-se não apenas de uma mera potência, mas de um acto em curso),
sempre em balanço dialéctico entre a salvação e a perdição.

A atenção ao pormenor ínfimo da acção nesta narração, sobretudo por
parte de Deus, mostra como ontologicamente, no acto próprio de todo o ser e
nos actos próprios de todos os seres, o que importa não são os rasgos notáveis,
clamorosos, mas o infinitésimo detalhe, cada um fundamental para o todo,
nisso insubstituível, nisso infinitamente mais poderoso do que o nada, que
“estaria”, se ele “aí” não estivesse. A fidelidade de Job vai, assim, construir-
se não com simples afirmações glóticas, mas com muitos e repetidos actos de
aceitação, mesmo quando aceitar se revela muito penoso e dificultoso. Job
ama Deus infinitamente, em cada gesto de aceitação, um gesto de cada vez.
Mas não há outro modo possível para o ser humano, finito em acto que é:
apenas na iteração possivelmente infinita do seu acto de amor por Deus pode
o ser humano amar a Deus infinitamente e, com esse mesmo amor, que é amor
ao absoluto do bem em si próprio presente, amar-se a si mesmo infinitamente.

Só este amor justifica haver ser humano.
Assim sendo, nada mais importante do que o questionamento de Job. Con-

sideremos, pois, algumas dessas questões, sem ilusão de exaustividade, muito
menos de sabedoria.
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2.2 O questionamento fundamental em Job

As perguntas de Job são as perguntas fundamentais de toda a humanidade.
Não de uma humanidade do tempo em que a obra Job foi escrita, não da hu-
manidade hodierna, não de uma qualquer futura possível humanidade,6 mas
do que é a humanidade de sempre. A obra Job e o personagem Job que nos
apresenta e cuja acção narra não se referem a um qualquer ser humano his-
tórico, situado, redutível a factores, sempre externos, contextuais, genéticos
ou teleológicos. O Job que nos é narrado é uma forma paradigmática, que
consubstancia em sua mesma realidade noético-lógica tudo o que é essencial
e possivelmente substancial na mesma humanidade. É, assim, modelo antro-
pológico fundamental. Mas não é um modelo antropológico qualquer, antes
o modelo antropológico que se alicerça na exploração heurística mais rigo-
rosa possível do que é o fundamento essencial ontológico da mesma realidade
humana, já pessoal.

Pese embora o anacronismo histórico,7 este texto é o mais importante que
há acerca da fundamentação ontológica do que é ser pessoa (a realidade histó-
rica concreta da humana inteligência não se confunde com a grandeza própria
das descobertas da erudição historiográfica). Job, como narrado em sua ac-
ção e paixão – paixão frequentemente sobrevalorizada relativamente à acção,
numa escolha inexplicável em termos de estrita racionalidade e lógica pró-
prias da mesma narrativa –, define, precisamente através do próprio conteúdo
da narrativa, isso que é o ser humano, nisso que propriamente o especifica, em
sua singularidade propriamente pessoal.

Em Job, está em causa a ontologia própria do ser humano, como ser hu-
mano, como entidade irredutível a algo que não seja propriamente pessoal.
O que se prova neste texto é exactamente o que é ser pessoa, pois, de Job,
só sobra, no final da sua experimentação ético-ontológica, isso que é como
pessoa, nada mais. Job é a primeira pessoa, dada e testada como própria e
paradigmaticamente pessoa, da história noética da humanidade.8

6 Relativamente ao absoluto que é a sua presença ontológica em acto, toda a restante hu-
manidade mais não é do que uma possibilidade: analéptica, na forma de uma possível, actual
memória; proléptica, como pura possibilidade de ser. Nada mais.

7 Mais propriamente historiográfico.
8 Que a noção formal ou o conceito de pessoa só muito mais tarde tenha surgido na his-
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É esta a primeira grande questão geral que é posta e respondida neste
texto: o que é isso que é o ser humano como propriamente humano? E isso
não apenas relativamente, na sua relação com os outros seres humanos, mas
sobretudo com Deus, mas, fundamental e fundacionalmente, em termos ab-
solutos: que absoluto é este que ergue ontologicamente o ser humano como
tal?

Veremos que este absoluto depende de uma relação, mas nela não se es-
gota. E é porque este absoluto tem de ser mostrado, em e na relação, mas com
ela não se confundindo ou a ela não se reduzindo, que isso que há que provar
– e é o mesmo Job – tem de ser liberto de toda a proximidade, mais, tem de ser
afastado de toda a proximidade. No limite, tem de ser retirado da relação de e
com Job tudo o que não for essencial e substancial. Assim sendo, que ficará,
se é que ficará algo? Permanecerá alguma substância, alguma essência?

Se algo permanecer, isso que permanecer será isso que é o absoluto es-
sencial e substancial de Job, isso que nada pode substituir, isso que constitui
absolutamente, em e para Job, o absoluto ontológico da diferença entre ser e
não ser. E ser e não ser como Job, não indiferenciadamente. E esta diferença
é algo de infinitamente poderoso. Esta diferença é isso que, mais tarde, será
chamado de «pessoa». Esta diferença é o bem de Job, ou, como o próprio
Deus quer manifestar no início da obra: Job como bem, bem ontologicamente
entendido.

E é neste entendimento ontológico do bem como dom inicial de possibili-
dade que se pode alicerçar toda a possibilidade de intuição de qualquer outra
forma de bem, apenas passível de ser como tal entendida a partir deste pa-
radigma ínsito ao próprio ser de cada pessoa, como o absoluto da diferença
entre ser o que é – nisso absoluto, sendo isso o bem – e o nada, absolutamente.
Todo o sentido do bem nasce aqui e apenas aqui.9

toriografia cultural, tal é insubstantivo, importando apenas que o sentido do que é ser pessoa
já está definitivamente dado nesta obra. Que a inspiradíssima palavra do autor de Job, livro,
não tenha sido entendida, manifesta quer a sua inteligência quer a falta da mesma por parte de
quem o foi lendo. A realidade não se constrói historiograficamente, mas historicamente, com
a imensidade de actos que fazem o tecido total do ser, de que apenas Deus pode escrever a his-
tória “universal”. Num mundo ateu, esta história é impossível e tudo se perde na aniquilação
de uma transição mágica do infinito do acto actual para o nada do haver sido.

9 Radica nesta primeiríssima intuição de seu mesmo acto a possibilidade da intuição de
qualquer «bem», na forma de uma qualquer positividade ontológica análoga a essa primeirís-
sima, intuída como bem do acto próprio. Toda a possibilidade ética nasce aqui.
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Pode perceber-se facilmente que o encontro com este bem, que é o próprio
Job em sua mais radical dimensão ontológica própria, isso em que o próprio
Deus não pode tocar sem anular isso que é Job, só pode acontecer se houver
um processo de acrisolamento, em que Job se encontre negativamente com
tudo o que não é, nele, essencial e substancial. E é este encontro que é visto
tradicionalmente como o «mal» de Job. Mas, para Job, não há mal, há apenas
paixão e a paixão não é um mal, é um mero instrumento (e, como tal, enquanto
realidade instrumental, boa).10

O que há em Job, durante o período da sua provação, é sofrimento, um so-
frimento propositadamente levado ao extremo do possível e do humanamente
suportável, pois trata-se de fundar um paradigma irrefutável. Mas nada há de
propriamente mal neste sofrimento. Sofrimento e mal não são o mesmo. A
ausência de bem que provoca o sofrimento, isso é o mal. A impossibilidade de
um bem maior produzida pelo sofrimento, isso é outro mal, mas o sofrimento
é apenas instrumental.

O que acabou de ser dito não pode ser confundido com a afirmação de que
no Livro de Job, não há mal. Há e muito, mas não para Job, não com Job, não
no que ao seu acto próprio diz respeito. A própria anulação provisória de um
certo “Deus”, se lida a partir do final da narrativa, perde, também ela, a sua
condição de mal.

Há dois tipos de mal presentes nesta obra. O primeiro é o que é produzido
pela mulher de Job e pelos seus falsos amigos, um mal essencialmente ético
e político, de relação interpessoal, com origem ética na interioridade de cada
um destes personagens. É um mal que directamente interessa Job e, indirec-
tamente, pelo mal que faz a Job e pela denegação da sua bondade, interessa
Deus. No fim da obra, Deus lida com estes elementos humanos segundo o bem
que produziram ao longo da narrativa, dando-lhes a merecida recompensa.

A mulher e os falsos amigos de Job usurpam o papel maléfico dos faze-
dores de mal, pois, ao contrário de Satã, que se limita a exercer laboratori-
almente uma terrível, mas necessária, experimentação, a mulher e os falsos
amigos atacam Job de uma forma totalmente infundada na realidade. São a

10 Não há instrumentos maus: enquanto são, no absoluto do que são, contraditoriamente ao
nada, são bons, isto é, há neles, coincidindo com eles, uma positividade ontológica, que é o
bem que são. O mal, neste contexto, é o absoluto da ausência de ser; em termos éticos, é a
diferença absoluta entre o melhor bem possível e o bem realizado.
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definição laborante do que é o mal em sua valência propriamente moral, aliás,
única que pode merecer sem equívoco a denominação de mal.

Todo o mal bebe aqui a sua fundação. Todo o mal é este atentado humano
contra o melhor bem possível. É este mal que impede a «cidade de Deus». É o
mal da denegação do acto de amor. O mal que aniquila o outro pela recusa de
querer e fazer o bem dele pelo bem dele. É o mal que nega, melhor, quer negar
o absoluto do bem, que é o acto de amor que põe em cada criatura todo o bem
incoativo de que necessita para poder ser no que é, por si. O mal que nega a
bondade criadora de Deus. O mal que tem pertinência ontológica, pelo bem
que, definitivamente, impede.11

O mal, que é acto parasitário12 de um ser humano que usa do bem que
recebeu como dom de possibilidade de bem próprio e comum, mas que o usa
não apenas como acto perverso de real actualização menor de bens maiores
possíveis, mas como base ontológica para negar a bondade de tal dom. É
o mal do radical suicídio do ser humano através da negação de sua mesma
fundamental bondade. É o mal que o Satã espera de Job, a mulher lhe pede,
lhe exige, e do qual os falsos amigos o acusam infundadamente. O mal que
nega o que há de mais profundamente bom no ser: o seu poder-ser absoluto,
como absoluta oposição ao nada. Possibilidade dada por Deus. Este mal,
assuma-se a prosopopeia – que é real em cada seu agente humano – quer o
nada, impossibilidade de todo e qualquer bem. E aqui radica a sua gravidade
propriamente ontológica.

O outro “mal” que surge nesta obra («mal» que propositadamente escre-
vemos entre aspas altas) refere-se ao destino dado aos bens exteriores de Job,
necessariamente aniquilados na primeira provação, a fim de testar o nível mais
superficial da fidelidade, suposta fundamental, de Job a Deus. Destes bens,
salientam-se obviamente os seus filhos. Esta aniquilação, necessária dentro
da terrível economia da obra, não pode ser humanamente vista ou dita como

11 Este bem possível, neste acto possível, impedido, fica impossibilitado para sempre. Um
outro possível, possivelmente realizado, será absolutamente outro. É esta a possivelmente
trágica (se é que a tragédia não é sempre do domínio da possibilidade) importância da acção
propriamente humana.

12 Parasitário, porque se serve de uma possibilidade alheia, que anula, como forma de acto
próprio. Os tiranos subsistem apenas através desta forma de parasitismo; daqui, a sua relevân-
cia negativa e a urgência da sua eliminação, como tais.
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um bem. E nós só temos esta possibilidade, precisamente humana, de inteligir
e de dizer.

Esta aniquilação instrumental não é um bem, não para esta nossa finita
inteligência. É algo antitético de um bem, claramente. Será, assim, um mal,
como começámos por dizer?

Ontologicamente, não se pode responder senão de forma positiva: este
impedimento de possibilidade de ser, do nosso ponto de vista finito, é um mal.
A não ser assim, perderia todo o peso ontológico próprio, toda a dimensão
real que há no universo de ser que habitamos e que nos habita logicamente.

Mais do que para um mistério, esta evidência remete-nos para um escân-
dalo humano, impossível de obviar humanamente. O mal não é um mistério,
é uma realidade em acto em cada ausência de bem possível, que pode ser tão
radical quanto a aniquilação de uma possibilidade. A sua origem também
não é um mistério: sou eu, como agente realizador de tal diminuição ontoló-
gica. Por mais demónios tentadores que se queira antepor ou justapor ao ser
humano, nunca mal algum seria feito se não houvesse um acto humano que o
fizesse.

O escândalo diz respeito à incompreensibilidade cabal relativa a cada acto
de um ser que, perante um maior bem possível, escolhe um menor bem possí-
vel. Mas tal implica que a inteligência não seja mágica na sua relação com a
vontade, ou, melhor, com o ser humano como um acto integral, sempre inte-
gral, mesmo quando a integridade alcançada é algo de diminuto relativamente
ao máximo da possibilidade própria. Mas esta estupidez – que é o seu nome
adequado – é o preço a pagar pela não magia necessitante da inteligência hu-
mana.

No entanto, e teoricamente e apenas teoricamente, Job é o desmentido
da impossibilidade de uma inteligência não-mágica, mas sempre adequada ao
bem maior possível: é esta adequação inquebrantada que define Job como o
«fiel», fiel não a um Deus abstracto, mas a um bem que não se cessa de ver e
de amar. Ora, tal é possível para cada ser humano. Possível sem magia, quer
dizer, possível através de um necessário esforço permanente de adequação da
inteligência ao seu correlato.

No fundo, as teorias, ditas de tipo socrático, que procuram mostrar a ne-
cessária adequação entre a humana inteligência e o seu correlato mais não
dizem do que da necessidade de um acto humano que seja simplesmente um
acto de pura contemplação do correlato máximo possível da inteligência, dado
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o que se segue, por causa deste mesmo acto perfeito, uma acção que lhe é fiel.
Assim, realmente ver o que o bem é implica agir nesse sentido. Deste modo, o
grande problema da humanidade é não ver; o grande problema da humanidade
é a estupidez fundamental, literalmente ontológica.

Todo o trabalho de purificação da inteligência vai no sentido de um acto
que seja tão capaz do correlato da inteligência quanto possível, maximamente
possível, pois só esse acto pode dar o que seja o bem propriamente dito, não
qualquer forma ilusória. Aristóteles tinha razão, como grande socrático que
foi, ao afirmar a contemplação como acto mais perfeito para e do ser humano,
pois é o acto que lhe dá a maior aproximação possível ao correlato, ao bem,
ao ser, ao acto. No limite, a pura contemplação infinita do bem é o próprio
Deus como acto de inteligência de si próprio.

Ora, o que Job faz é conseguir a maior aproximação de sempre a este bem,
ao próprio Deus. Por esta mesma condição, se Job falhar, é o próprio Deus
que deixa de fazer qualquer sentido.

Se quisermos que isso que é o mal moral, presente na acção da mulher
e dos falsos amigos de Job, possa ter um significado próprio, irredutível no
que é, necessariamente não-equívoco, não poderemos chamar à consequência
ontológica, sofrida provisoriamente por Job, «mal». O sofrimento, por mais
terrivelmente penoso que seja, só é um mal se não houver qualquer esperança
possível. Ora, tal não é, manifesta e assumidamente, o caso da narrativa Job.

Bem sabemos que há quem fale mesmo de «mal físico» e de «mal metafí-
sico», mas basta olhar para a realidade puramente física, isto é, sem inteligên-
cia ou vontade própria, para que não faça qualquer sentido a afirmação de um
mal físico. Já quanto ao «mal metafísico», a sua simples posição é imediata-
mente a queda num necessário e, aqui sim, real maniqueísmo, algo a que nos
recusamos.

Quanto à questão de um possível mal presente na actividade dos seres
biológicos, entidades não apenas físicas, mas também vivas e em que a vida
surge já como algo de não meramente redutível a um mero jogo casual de
elementos físicos, mas como algo de propriamente ordenado sempre segundo
uma qualquer finalidade intrínseca própria, em que o que é próprio da vida é
a coincidência desta finalidade com a mesma actividade que a promove e que
não é senão essa mesma coincidência, não há qualquer prova de que haja algo
de semelhante a uma vontade de agência num sentido de menorização de um
bem possível, sendo que a vida não humana parece proceder sempre de modo
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a um maior bem ontológico possível, o que exclui qualquer possibilidade de
mal.

O que separa precisamente esta agência não-humana da humana é poder
esta última sempre escolher entre um bem maior e um bem menor, sendo o
bem menor, assim, o mal, como resultado de uma escolha. Sem esta escolha,
não faz qualquer sentido falar de mal, por equivocidade, que retira toda a
grandeza própria ao que é o mal propriamente dito. É esta a grande intuição
que subjaz ao mito adâmico do primeiro pecado. As bestas não pecam porque
não podem pecar. Apenas o ser humano pode, transformando-se, assim, numa
nova forma de besta, a humana, radicalmente diferente, diversa mesmo da
besta não-humana, sempre impecável por impossibilidade de escolha.

Job é a antítese da besta humana, mas também da besta não-humana. É
precisamente como o ser humano não bestial por essência e substância que se
impõe, mesmo contra toda a bestialidade de uma humanidade que pretende
que se rebaixe e contra a própria bestialidade de um “Deus” aparentemente
tirano, como o da primeira revelação directa.

Com Job, afasta-se teoricamente, de forma definitiva, a necessidade de a
humanidade ser bestial e traça-se um caminho de possibilidade própria para o
ser humano, precisamente esse caminho e lugar que, como muito mais tarde
Pascal percebeu, é todo o meio não-mágico entre a impossível angelicalidade
e a sempre ameaçadora e próxima bestialidade.

Para mais, e de um ponto de vista da própria metafísica intrínseca à Bí-
blia, em seu mesmo início genesíaco, não faz sentido algum qualquer destes
supostos males de suposta origem não-humana, a partir da reiterada contem-
plação de Deus aquando da criação, em acto absoluto, de cada ente, criado e
percebido absolutamente como bom.

Antes do ser humano e do seu acto de ruptura com esta bondade criadora,
nada havia de mal. O mal era apenas a contra-possibilidade teórica do bem
da acção possível do ser humano, possível anti-prémio necessário para que a
liberdade não fosse irreal. Mas a grandeza do corte operado pelo ser humano
contra Deus e a sua criação – contra o próprio ser humano, que imediatamente
nesse corte teve a sua justa recompensa terrena – não tem alcance ontológico
para diminuir a obra de Deus: pensar tal é simplesmente blasfemo.

O que o pecado conseguiu foi macular o pecador, não Deus ou a res-
tante criação. Pensar na possibilidade de contágio cósmico (propriamente
anti-cósmico) do pecado é fazer magia, pois não há qualquer modo de a acção
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destruidora macular mais do que o seu agente. O mal feito é ausência onto-
lógica, objectivamente, mas, subjectivamente, é propriamente mal. Ora, se a
ausência ontológica se integra no cosmos, degradando-o ontologicamente, tal
não significa que o torne propriamente mau, mas simplesmente defeituoso, o
que não é o mesmo. O que é própria e verdadeiramente mau é o agente dessa
redução ontológica, não o objecto resultante. Mas nesta acção má já tem o
sujeito a sua recompensa, que não é mágica, mas que se serve do próprio
agente mau e sua maldade actual como meios. O mal permanece no agente,
não apenas como seu princípio, mas como seu efeito fundamental. A má-
cula é do sujeito, assim maculado. É por tal que mais nada parece importar
nesta definição laboratorial de bem e mal que é Job, pois o que está em causa
fundamentalmente ocorre apenas no seio de Job.

Mesmo a morte de seus filhos nada tem a ver com a bondade de Job, mas
apenas com a bondade de Deus como agente. A esta questão particular da
relação de Deus com a morte dos filhos de Job esta obra não responde, pois
a ela nada pode responder, senão o próprio Deus, que não o faz, nunca o faz.
Talvez tal não seja necessário porque a morte escape ao bem e ao mal, quando
não decorra de um acto humano, o que é o caso. Mas nada mais podemos
dizer sobre o assunto que não seja impertinente, por falta de «logos» cabal.

O mal contamina apenas o próprio agente; as suas consequências negati-
vas pesam sobre terceiros, isto é, têm consequências políticas, mas isso sobre
que pesam, aniquilado que seja, não recebe em si o princípio do mal, apenas o
seu efeito, pelo que não pode ser dito contaminado. Como o princípio do bem
não transita, assim também o princípio da sua defecção também não transita.
Deste modo, o pensamento da mácula da criação pelo pecado é mágico ou
confunde consequência negativa com mal, o que é equívoco.

O que Job é posto a provar é a exacta presença da mesma bondade inicial,
ínsita a todo o ser, como possibilidade – e, nele, realidade – fundadora de toda
a criação, mesmo do ser humano, maculado, mas não anulado em sua bon-
dade. É esta bondade restante, que pode ser plena, plenificada, que é testada
em Job. O que se pede a Job é o baptismo ontológico do ser humano como
propriamente humano, isto é, com a grandeza humana possível que Deus nele
pôs – a sua grandeza ontológica própria –, actualizada, na forma da manuten-
ção indefectível de uma fidelidade absoluta ao princípio ontológico de bem
nele presente e que, mais uma vez, Deus vê que é bom, bom em Job, e como
tal quer manifestar ao todo da criação.
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É com esta visão de uma real, concretíssima bondade de sua criatura, Job,
que Deus quer que seja manifesta, que a narrativa começa. Posta esta divina
e apenas divina evidência,13 desencadeia-se todo um processo, impossível de
parar antes de, por si só e sem qualquer interferência, sobretudo divina, chegar
a uma conclusão probatória da verdade factual da visão e proclamação de
Deus. Deste ponto de vista, não é Job que está em causa, mas o próprio Deus,
o seu «Logos» e a sua própria bondade lógica e ontológica.

A bondade de Deus e a bondade da sua criatura estão, assim, indissolu-
velmente ligadas para sempre, sendo que, se o espelho que é a criatura do seu
criador não reflectir senão uma fraca bondade, será sempre possível questio-
nar acerca da efectiva bondade do criador: só foi capaz de criar algo tão pouco
bom? A criação do ser humano, com a sua possibilidade de acção gradativa de
bem, é um imenso risco para o criador, um jogo de possibilidades que, único,
traz consigo a possibilidade da menorização do bem infinito. Antes de Deus
criar o ser humano, tudo era ontologicamente perfeito; depois, tal deixou de
ser assim.

Quando se fala do “sofrimento de Deus”, não se trata de usar uma mera
metáfora, mas de procurar dizer proximamente o que seja o incontornável
ontológico da presença desta imperfeição humanamente produzida, contra a
qual nem o próprio Deus pode coisa alguma. Este sofrimento não dá o retrato
psicológico de um Deus afectado pela acção do ser humano, mas a presença
no infinito de uma imperfeição intratável.

Não é, assim, de espantar que esta obra seja a que mais se avizinha, e
necessariamente, de uma posição radical e inexoravelmente ateia: se Job fa-
lhasse a aposta de Deus, tudo colapsaria num total sem-sentido.14 O triunfo

13 Note-se que nada interessa, para a economia soteriológica deste texto, que Deus saiba
que Job é bom. O que interessa, deste ponto de vista, é que as outras criaturas o saibam, a fim
de que seja manifesto que não apenas é possível ser-se bom, mas que já há quem o seja, pelo
que a bondade humana não tem de ficar reduzida a uma utópica possibilidade, mas surja como
uma realidade, isto é, uma possibilidade actualizada na real concretude da existência e da vida
humana.

14 Esta aposta corrobora a famosa – e muito posterior cronologicamente, se bem que logi-
camente coordenada – aposta de Pascal. O que está de fundamental em jogo é o mesmo, do
ponto de vista e de interesse do ser humano. Na aposta de Pascal, Deus está ausente, sendo
apenas um suposto objectivo possível e provável – isto é, a provar, eventualmente – para um
acto de vontade e de inteligência de um ser humano supremamente inteligente e voluntarioso.
A aposta de Deus em Job, recai também no bem absoluto da humanidade – a sua salvação –,
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de Job é o triunfo subjectivo e objectivo da fé – o grande encontro da fé e
da inteligência dessa mesma fé –, mas a sua derrota seria a vitória definitiva
do ateísmo. Assim, daqui poderemos inferir duas questões fundamentais, a
que Job responde positivamente: «faz sentido haver o ser humano?» e «faz
sentido haver Deus?».

Não são possíveis quaisquer perguntas mais radicais: Job marca o limite
humano da interrogabilidade fundamental. Todas as outras questões possí-
veis são ancilares destas duas ou são desprovidas de qualquer sentido huma-
namente profundo. Por outro lado, uma humanidade que não faz a si própria
estas perguntas é uma humanidade vazia.

É claro que as respostas afirmativas a estas perguntas não são dadas direc-
tamente de forma teórica e abstracta, mas apenas através do acto incarnado
narrativamente da acção fidelíssima de Job. A teoria, posterior e formulável
pelos leitores de Job, decorre precisamente desta acção e ocorre como sua
consequência necessária; outrossim, se imporia como sua consequência ne-
cessária a vitória ateia nascida de uma acção infiel. E o mundo teria de ser
ateu, o ateísmo seria necessário, pois a evidência da ausência de Deus seria
indesmentível. Isto mostra que o ateísmo é muito mais um fruto da fraqueza
humana do que de uma suposta fraqueza divina.

Um bom Deus sem um bom ser humano a que se manifestar seria sempre
incompreensível, pois, por definição, a besta não pode compreender o bem. A
semelhança ontológica entre o ser humano e Deus só é pelo primeiro compre-
ensível se houver nele, em real presença ontológica, um bem suficiente que o
permita. É por nele, Job, esta presença ser humanamente máxima que ele pode
reconhecer o bem que Deus é. Sem tal, o reconhecimento seria impossível.
Assim, não há Deus reconhecível como tal para uma humanidade bestializada
(algo que certos promotores do ateísmo bem sabem, e que os leva a patrocinar
a maior bestialização possível do ser humano).

É por causa da estreita e necessária relação entre o acto de Job e a con-
sequência teórica que não pode a narrativa deixar de ser informada por uma
tão grande – é absoluta – necessidade de rigor, no que é a conformação da pri-

difere porque Deus nela é uma certeza. Difere também pelo facto de ser o próprio Deus – que,
na aposta pascaliana, é o provável que sustenta a possível salvação do ser humano –, a apostar.
Esta aposta de Deus implica uma confiança absoluta na bondade de Job, mas também a evi-
dência divina da estupidez da restante humanidade. Mas, ironizemos, ainda não tinha nascido
Pascal ou o seu mestre, Cristo.
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meira experiência laboratorial científica registada na história da humanidade:
nenhum pormenor da experimentação operada sobre Job pode falhar, não pode
haver qualquer dúvida acerca da completude da provação e da completude da
resposta de Job.15

A confiança não tem graus: é um absoluto. Job tem de provar que é fiel a
Deus. Tal quer dizer, numa linguagem que é néscia, «totalmente» fiel. Ape-
nas deste modo pode a questão crítica, possivelmente dissolutiva da mesma
ontologia humana,16 do Satã receber cabal resposta. Apenas esta cabal res-
posta permite o triunfo de Job, a derrota de Satã e o triunfo de Deus. Em
cada acto de Job, em cada afirmação reafirmativa da sua fidelidade ao dom
de bem que recebeu de Deus, Job salva o ser humano e salva Deus para o
ser humano. Deus não precisa de Job, mas o ser humano, crente ou não, pre-
cisa de Job, precisa de que este prove que é bom e que Deus é bom, porque
é isso que corresponde transcendentemente à marca transcendental absoluta
do bem presente no mais fundo da ontologia do ser humano. Nesta narrativa,
ser-se humano é ser como Deus fez o ser humano, no melhor de sua possibi-
lidade. Abaixo disso, não há propriamente humanidade, mas bestialidade. A
conformação com uma humanidade menor é anti-humana, acto autocompla-
centemente autodeletério da humanidade.

Mais do que para o crente, para o ateu, este sentido de um bem absoluto
– para ele, de origem diversa da divina – presente no ser humano é o único
motivo racional que lhe pode permitir algo como continuar a viver. Nenhum
outro «logos» há ou pode haver que permita o absoluto mínimo de sentido
que, único, pode manter a vida humana como propriamente humana. É este
mínimo que os tiranos procuram sempre tirar àqueles de quem querem fazer
escravos, por vezes conseguindo-o, como ficou patente no caso de certas pes-
soas aniquiladas, como propriamente pessoas, nos campos de concentração
nazis – nisto, paradigmáticos –, exactamente porque lhes foi feito perder esta
intuição de um radical bem nelas presente.17 Então, para quê continuar a vi-

15 A radicalidade racional e científica desta experiência faz empalidecer o método cartesiano.
O autor de Job é, deste ponto de vista, muito mais «moderno» do que todos os «modernos»,
muito mais profundo também.

16 Reforça-se a noção de que o que está aqui em jogo é mesmo a possibilidade ontológica
própria do ser humano como algo de propriamente humano, isto é, algo que não é bestial ou
angélico, que não é redutível a outro que não o humano. É a fidelidade de Job ao melhor
possível de si que salva a humanidade como possibilidade. Teoricamente.

17 Ao contrário de Job, a esmagadora maioria dos escravizados nos campos de concentração
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ver? É talvez a grande questão de Job: para quê ser, se não há um absoluto
de bem?18

Job, paradigma, é muito exigente. Mas Job é criação de Deus, não se
esqueça. Assim sendo, bem sabemos que o que vamos afirmar é terrível, mas:
não há que ter pena de Job.

À questão «onde está Deus, quando Job sofre?», não pode haver outra
resposta que não seja: «está onde deve estar, na distância absoluta que, única,
cria o absoluto de liberdade, que permite que Job possa ser». Este aparente
abandono, sem sombra de qualquer dúvida doloroso, é a fonte de todo o so-
frimento, pois transforma em sem-sentido, pelo menos aparente e temporário,
a dor que habita o ser do provado. Como é óbvio, se Deus estivesse presente,
a dor de Job nunca seria sofrimento, mas apenas mera dor, pois haveria sem-
pre um fim de bem possível para o ser humano doloroso, fim que é sempre o
mesmo Deus presente, dado na presença de Deus. Mas, sem este afastamento,
como testar Job? Sem o sofrimento que o afastamento permite e provoca,
como testar o limite da grandeza ontológica do ser humano? O sofrimento só
pode existir como ausência da possibilidade infinita de sentido e, na narrativa,
esta possibilidade é Deus.

Tal não quer dizer que o sofrimento seja necessário, mas que a sua possi-
bilidade é. A possibilidade do sofrimento é necessária. Para que o ser humano
possa ser mesmo humano, isto é, um ser cuja possibilidade é uma possibili-
dade de ser à medida da sua inteligência, necessita de um horizonte infinito
de possibilidade de agir. Mas, para que esta possível agência seja sua, é ne-
cessário que todo o acto possa ser recebido como parte ontológica sua: uma

nazis deixou-se vencer não por Deus, mas por simples seres humanos, contra os quais deveriam
ter afirmado, com toda a humana força, o direito do ser humano, de qualquer ser humano a ser
precisamente um ser humano irredutível a uma ratazana ou a um verme. A omissão da força
necessária para o triunfo do bem – aqui como em qualquer outra parte – é tão responsável pelo
mal quanto a agência do malévolo. Contra a violência do mal, que é sempre violento, apenas
a força necessária do bem pode triunfar. Esta força nunca é violenta, pois, para que permita o
triunfo do bem, nunca pode ir para além do necessário, que pode ser de grande monta: mas é
apenas isso, o bastante, que é preciso para vencer o mal; nada mais. A indistinção entre força
e violência, que é sempre um uso abusivo da força, permite aos cobardes justificarem a sua
inacção, recusando o uso da força porque toda a força é, em seu entender, violência.

18 Verdadeiramente, só há uma grande questão presente em Job, que recebe variadas formu-
lações, segundo pontos de vista que reflectem a infinita complexidade da mesma vida do ser
humano.
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passividade ontológica fundamental que coincide com a sua possibilidade de
ser como absolutamente próprio. Ora, desta possibilidade de recepção faz
parte a possibilidade de receber a incompletude de cada seu acto: isto é o mal
que traz ao ser e é este mal que, na ausência de um infinito de sentido possível
presente, é o sofrimento. O sofrimento é o mal sentido, é a inteligência do
absoluto da ausência de um sentido maior para sempre morto e para sempre
irresgatável, na ausência de uma infinitude actual de sentido: Deus.

Se a alegria situa imediatamente o ser humano na glória de Deus – sendo,
por tal, raríssima –, o sofrimento aliena, enquanto dura, o ser humano de
Deus, da sua presença, vista do ponto de vista humano. O sofrimento é esta
alienação de Deus, seja qual for a sua concretização. Mas apenas fora da
presença de Deus a fé faz sentido, pois, na sua presença, não há fé, mas con-
templação, que, em acto, anula imediatamente a fé: o saber e o sabor de Deus
não se acreditam, manducam-se, vivem-se, são-se. Quanto mais aparente-
mente afastado de Deus estiver o ser humano, mais necessita do exercício da
fé. Quanto mais realmente, também.

O que se passa com Job, neste âmbito modelo definitivo, é que está de
tal modo, aparentemente, em sua experiência, afastado de Deus – a mulher e
os falsos amigos disso se encarregam, extremando a parte física e moral do
acrisolamento de Job – que, perto do fim, já nada mais sobra de si senão o
mesmo acto de fé. Acto que se torna em algo de patentemente absoluto no
seio deste deserto de sentido. Mais, próximo do fim, é o próprio Deus quem
ainda mais se aliena do seu servo sofredor, quando trata Job não como um pai
amante, mas como um tirano, aparentemente afastando-se, assim, ainda mais
dele. Apesar de tal, Job resiste a negar isso em que acreditava e acredita.

Se este fundamental acto de fé fosse anulado, seria a aniquilação de Job,
com as consequências que já entrevimos. Mas só assim a provação de Job faz
pleno sentido. O acto que se nos pede para com Job, para com este paradigma
noético e para com todos os Jobs concretos que habitam o mundo, é que os
amemos, que queiramos o seu bem, não que sintamos algo relativamente a
eles, algo esse que pode ser totalmente inútil, pois pode limitar-se a nascer,
viver e morrer no seio de quem sente e que pode nada fazer no sentido do bem
de um Job que dele necessite. O sofrimento não carece de afectos contempla-
tivos, mas de actos de misericórdia. Uma sociedade baseada em afectos pode
ser uma sociedade de total ausência de amor.

Mas, perante Job (um Job qualquer, que pode ser qualquer ser humano),
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há que pensar que o Job modelo sou eu como ser humano possível e que o
acrisolamento pedido a Job me pode ser pedido a mim. O possível crente
irredutível sou eu, mas o possível ateu irredutível também sou eu. Job sou eu.
E o que se me pede é que eu seja digno de Job, pois só assim sou digno de ser,
absolutamente, pois só assim sou digno da grandeza ontológica que Deus em
mim pôs. O que se me pede é que ame o bem em mim e o promova junto dos
outros. Indefectivelmente.

2.3 Etapas da demonstração do absoluto da bondade
do ser humano

Segundo a narrativa do Génesis, o Deus de absoluta bondade em acto criou
uma19 possibilidade de bondade, isso a que chamamos «o mundo», como
algo de bom enquanto possibilidade de bem. O acto próprio do mundo, em
sua mesma realidade total inicial consiste numa infinita possibilidade de bem:
tal é o dado ontológico absolutamente positivo. Esta possibilidade destina-
se a permitir que a actualidade criada possa desenvolver-se autonomamente,
partindo do mesmo absoluto de bem que nela há como possibilidade.

Sem que Deus interfira directamente em tal desenvolvimento, o que ar-
ruinaria a sua possibilidade autonómica, o mundo modificou-se, nem sempre
segundo o melhor de suas possibilidades. Ontologicamente, esta distância de
grandeza ontológica entre o melhor possível permitido pela possibilidade da
criação e o realizado é o que se chama «mal», precisamente em sentido onto-
lógico, por oposição a bem, como o que há de absoluta positividade de ser em
cada ente, em todo o ente, qualquer seja.

Mas este mal é apenas devido à acção do ser humano, dado que o restante
do criado segue o seu caminho ontológico próprio de perfeição, perfeição
necessariamente finita, numa infinita e infinitesimal integração, em que tudo
tem o seu lugar ontológico próprio, sempre em interrelação. A natureza não-

19 Uma, de entre infinitas possíveis, reais, em Deus, como possibilidade.
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humana atinge sempre o seu melhor possível; o ser humano pode escolher não
o fazer e, bastas vezes, fá-lo.

É esta escolha que constitui o próprio da cultura, por justaposição à sim-
ples natureza. É na cultura, pois, que se pode encontrar o mal, pois este
depende sempre não de um curso normal da simples natureza comum, mas de
uma escolha menorizante do bem possível por parte de um ser humano. O
lugar próprio do mal é a cultura, não a natureza.

A condição de bondade de Job é indesmentível. Não é a sua bondade, já
havida ou presente, que vai ou pode ser contestada, mas a sua fidelidade, a
haver, a esse bem que foi (e é), no que está por vir. O que se testa não é o
Job passado – erro dos falsos amigos – ou o Job presente – erro da mulher –,
mas a presença do Job futuro: a sua bondade passada e presente, indiscutível,
é fruto de um querer próprio de bem ou é apenas uma consequência de algo
externo, como o ser rico ou o favor de Deus, por exemplo?

Assim, o mundo que se nos depara quando começa a narração do drama
de Job é um mundo misto entre o absoluto bem de sua possibilidade e o bem
e mal de sua concretização pós-criação. Deus sabe isso, o Satã sabe isso, pro-
vavelmente todos sabem isso. Mas Deus sabe algo que aparentemente mais
ninguém sabe: que há um ser humano, um homem, que não faz parte do misto
de bem e mal, um homem que é bom, tão bom quanto permitia o melhor de
sua possibilidade. Este homem não conhece o mal porque nunca o praticou,
isto é, está isento de mal, em seus actos nunca ficou aquém de seu bem pos-
sível em cada um deles, em todos eles. Realizou na perfeição todo o bem
possível que nele Deus pôs como sua mesma possibilidade. Assim e só assim,
é perfeito. E Deus sabe que o é.

Não interessa que este Job seja mundanamente irreal, segundo a nossa
dimensão própria de mundo, pois não é a mundaneidade histórica que aqui
está em causa – seja a de Job seja outra qualquer –, mas o modelo ontológico
da humanidade em sua realidade metafísica de possibilidade, de possibilidade
de bem e correspondente possibilidade de mal. A importância fundamental
da obra Job reside precisamente aqui, no facto de não ser uma obra histó-
rica, mas precisamente trans-histórica, metafisicamente paradigmática no que
à entidade própria do ser humano diz respeito, não como coisa realizada, mas
como coisa de possibilidade de realização e de realização com características
de inalienável autonomia.

Deste modo, e em concreto, na sequência da possibilidade de acção pró-
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pria que Deus nele pôs, Job foi absolutamente fiel – o mesmo é dizer, sim-
plesmente, fiel – à vocação de si por Deus. A fidelidade de Job não se inicia
aquando da provação, ela é permanente, já vem desde sempre, é nela que
Deus se baseia para poder manifestar a bondade de seu servo, e, durante a
fase de provação, apenas se limita a ser, agora, semelhante ao que sempre foi,
em contexto diferente, em que o bem feito já não é traduzido numa recom-
pensa com esse bem alinhada. Não concomitantemente. Durante o acrisola-
mento, nada parece poder recompensar o bem de Job, a sua fidelidade antiga e
presente. Nada do que Job faz é feito na expectativa de uma qualquer recom-
pensa,20 pois no seu horizonte de inteligência já nada há que possa ser visto
como bem de retribuição de e para seus actos.

Mas é esta condição de impossibilidade de recompensa que Satã percebeu
ser necessária, para poder derrotar Job, e Deus percebeu como necessária para
poder provar a bondade de Job. O bem de Job tem de ser absoluto, e, neste
sentido, tem de estar desligado de tudo, menos do motor de fé de e em Job.
O bem de Job há-de valer tanto quanto a sua mesma confiança em Deus e na
aliança ontológica que o une a Deus, presente no acto de criação de Job por
Deus. Mais nada vale, mais nada pode valer.

Assim sendo, não há sequer uma questão de justiça. Repetimos: não há
uma questão de justiça no drama de Job. O sentido de justiça está totalmente
ausente deste drama. E está porque tem de estar. É sob o regime da justiça que
o Satã põe a experimentação ontológica feita a Job. O Satã é muito inteligente
e sabe que, sob este regime, Job está, à partida, perdido. Mas, e é o funda-
mento do possível ateísmo, necessário, aliás, se esta fosse a tese prevalecente

20 Um dos erros mais frequentes, em ética e ontologia, consiste em pensar-se que a acção
que põe o bem merece uma recompensa estranha ao mesmo bem feito. Ora, o bem feito é a
recompensa da acção que o pôs. O mais é espúrio: não é Deus quem recompensa, desde fora,
o bem feito, é este que é a recompensa interior própria de quem fez o bem, absolutamente
e, como tal, divina: é Deus que está presente no seio mesmo do bem feito e é esta presença
absoluta que é a recompensa. Não há qualquer tipo de juízo psicológico aqui – por tal, Job
teria de ser justificado, independentemente de tudo o mais que não fosse a sua acção no sentido
do bem; por isso, pode confrontar o falso Deus tirano que se revela pouco antes da revelação
final do Deus de absoluto bem. É esta uma lição, não apenas teológica, fundamental para a
humanidade. Esta recompensa é uma recompensa eterna. O mesmo se diga para o mal. Neste
sentido, bem e mal são eternos como posição e ausência respectiva, o mesmo se passando com
as suas “recompensas”, isto é com o trânsito ontológico interno dos actos feitos. É o absoluto
bem e o absoluto do bem que salva, pois é o absoluto bem que é Deus, que não é “exterior”,
como bem, seja ao que for. Só é «exterior» ao mal, absolutamente.
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– isto é, a tese do Satã –, o próprio Deus também está perdido, como Deus do
bem, se a tese do acusador vingar. E tudo é posto nas mãos, humaníssimas
mãos, de Job.

Posto sob o signo da justiça, o drama de Job seria, logo desde o seu iní-
cio, uma atroz anedota ontológica. Pois, se o que estivesse em causa fosse o
exercício de justiça relativamente à bondade de Job, não poderia tal exercício
referir-se senão à bondade já havida, não à bondade por haver ou à bondade
em exercício em presente instante. As razões são óbvias.

Mas sendo o juízo de justiça relativo ao bem feito, a única justiça possí-
vel seria deixar estar Job como estava, pois estava justamente a usufruir do
bem que fizera. Outra justiça não seria possível. Apenas suspendendo o am-
biente de justiça é pensável proceder ao acrisolamento de Job, precisamente
feito contra todo o possível sentido de justiça. Mesmo a resolução final da
narrativa, aparentemente semelhante a um acto de justiça (retributiva), não o
é, pois limita-se a repor as condições suspensas inicialmente, sendo, nisso, um
momento meramente técnico. Repare-se que, não sendo tecnicamente possí-
vel recuperar os filhos de Job, mortos, a-justamente, para provar o pai, nada
se faz ou pode fazer quanto a estes, permanecendo essa a-justiça, claramente
in-justa, absolutamente, de um ponto de vista puramente humano.

Mas tal ambiente a-justo significa, mais profundamente ainda, a substân-
cia da realidade cósmica, em que a interacção com os seres humanos tem,
por vezes, aspectos a-justos, precisamente porque apenas entre seres humanos
pode a questão da justiça ser posta: não há justiça na natureza, não há justiça
na relação com Deus, não num sentido equivocamente comparável ao sentido
humano de justiça. Relativamente a Deus, conta o absoluto do que se é, mais
nada. E este absoluto não é dado a Deus por um juízo, mas por uma intuição.
É esta intuição que é, em Deus, o “substituto” do juízo no ser humano. A
intuição não «faz justiça», vê o bem. É este bem, que Deus vê e mais ninguém
vê em Job, que tem de ser manifestado a quem o não vê, ainda, até porque,
primeiro, julga logo, antes de ver bem, como é o caso dos falsos amigos. A
expressão evangélica «não julgar» tem aqui a sua mais cabal exemplificação.

Mas é aqui que está presente o erro do Satã (se quisermos aceitar que este
procede convencido da bondade de sua tese, o que não é certo), pois tem de
saber que Job é criatura de Deus, isto é, que nele está presente o princípio de
bem que Deus lhe imprimiu quando o criou. E deve saber mais, que Deus sabe
mesmo que Job é bom, ou que, na única alternativa logicamente possível, mas
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apenas para um descrente na absoluta bondade de Deus, Deus está a mentir.
Ora, se Deus não mente, e o Satã tem obrigação de o saber, e se Deus diz que
a sua criatura é boa, então, a sua criatura é boa, e, estando o destino do homem
e de Deus nas suas apenas humanas, mas humanamente boas mãos, está bem
entregue.

O papel do Satã não é, neste texto, semelhante ao papel exercido pela ser-
pente no Génesis, na narrativa edénica, onde aquela desempenha uma função
política de poder, procurando que o ser humano compita com Deus pela so-
berania sobre a criação. Se o Satã de Job serve para procurar mostrar se este
último é bom ou não, a serpente serve para que o casal inicial seja mau. O
que num é uma prova e uma provação, no outro é uma armadilha e um logro.
Cruel é a serpente genesíaca, não o Satã provador de Job.

Mais: é o Satã que vai servir de instrumento divino para procurar mostrar
que o que a serpente ajudou a provocar no casal primeiro não coincide com
uma anulação de possibilidade de bondade. Assim, se a serpente levou a que
Adão e Eva deixassem de ser bons, o Satã ajuda a que Job recupere a mesma
grandeza ontológica perdida por aqueles, no que é a nova aurora ontológica
(e ética e política) da humanidade, pois o seu percurso, não resultando em
aniquilação, é um autêntico renascer. A ressurreição não é um acto mágico
precisamente porque corresponde à negação de uma morte de algo, não da
aniquilação, que é sempre total. E da aniquilação não há, senão magicamente,
ressurreição possível, pois a vida é ressurreição da vida da semente que nega
a aniquilação. A morte total é o nada e, do nada, nada. Absolutamente.

Por isso, Job não pode ser aniquilado nesta narrativa. Se assim fosse, toda
a possibilidade de ressurreição seria também aniquilada, salvo magicamente:
há sempre um mínimo, que é um máximo possível, de vida que persiste. Job
foi levado a este mínimo, que transformou em máximo. A sua “morte” deu-se
em vida e, desta vida, ressuscitou a vida plena que lhe tinha sido temporari-
amente retirada. Tal significa que a morte nunca é sinónimo de aniquilação,
que é uma outra forma de vida, imanifesta, mas real aos olhos de quem a pode
ver, neste caso, apenas de Deus. A ressurreição manifesta isso que apenas
Deus vê a todos os outros que quiserem ver.

Não há uma qualquer necessidade de Job ser bom e, portanto, de vencer
a provação, o que faria de Job uma marioneta nas mãos de Deus e o bem por
ele feito apenas uma mediação mecânica do bem operado por Deus através
de sua marioneta. Tal quer dizer que, e é o que está em causa neste texto, do
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ponto de vista humano e da relação da humanidade com Deus, Job possui em
si, aliás, coincide no mais fundo ontologicamente de si, com a possibilidade
de fazer o bem, logo, de manter a sua fidelidade a Deus. Mais nada. Esta
possibilidade é todo o seu bem, como se percebe quando já nada mais tem,
quando o mesmo Deus se lhe revela, na primeira teofania, como algo indigno
da relação que aos dois mantém em união de fidelidade, isto é, quando Deus
se manifesta a Job como infiel na e da sua relação, momento mais doloroso e
cru de toda a provação e momento do maior abandono possível, em que o ser
humano é erradicado da sua ligação com Deus, através da palavra do próprio
Deus.21

É o momento supremo, em que Deus joga tudo, em que a infidelidade
de Job, neste momento aparentemente tão fácil de operar, aniquilaria todo o
sentido e toda a possibilidade de sentido para sempre.

Mas Job não vacila. Mesmo perante uma teofania que parece ser a nega-
ção de todo o bem em que sempre apostou, mantém-se fiel à relação, não a
uma relação qualquer com um Deus qualquer, mas à relação com o Deus de
bondade, que, no mais fundo de seu ser, ainda mantinha presença: quando
o próprio Deus parecia esquecido da aliança com o ser humano, é Job que
mantém vivo o laço unitivo fundamental, laço de amor. Job nunca deixou
de ser fiel ao que amava e o que amava era a presença da marca absoluta do
absoluto bem em si.

Há, assim, um ser humano que cumpriu o desiderato divino de sumo bem
realizado para um sumo bem possível, no sentido de humanamente realizá-
vel.22 Esse ser é Job. A criação não é um relativo falhanço universal, e, por-
tanto, um falhanço universal, ela é bem sucedida, pois foi possível encontrar

21 A radicalidade desta posição ultrapassa todas as críticas ateias à relação ser humano-Deus:
é o próprio Deus quem promove o momento possivelmente mais radicalmente ateu da história
da humanidade. Realmente, o texto tem razão, quando mostra que Deus não necessita do ser
humano para coisa alguma. Mas o ser humano precisa de si próprio como bem divino para
poder ser propriamente humano. O ser humano não é, assim, um infantil exercício divino de
um Deus ocioso e caprichoso, mas a oportunidade ontológica de um especial ser se saborear
como capaz de Deus, isto é, como isso que é capaz de olhar Deus nos olhos. Tal a grandeza
ontológica desta criatura, não brinquedo do divino, mas seu par ontológico.

22 Muitas vezes, pensa-se e quer-se que o realizado pelo ser humano não passe pela pos-
sibilidade de realização própria sua. Mas tal não faz qualquer sentido. O limite do possível
não é ultrapassável, apenas é realizável o que há dentro dos limites de possibilidade, sempre
absolutos.
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um ser que se cumpriu no melhor possível de si próprio, assim, cumprindo a
vontade de bem de Deus.23 Tal é decisivo.

Tal marca um ponto de inflexão possivelmente terrível: se a criação não
é um mero capricho infantil de um deus menor e tonto, mas a oportunidade
de ser para uma nova forma de entidade, toda a criada, para que possa ace-
der a uma perfeição que, se bem que finita, é, em sua mesma finitude, tão
perfeita, se concretizar o melhor possível de si própria, quanto o é a divina
em sua infinitude, então, que realidade é essa em que nenhum ser humano
foi tão bom, enquanto ser humano, como uma qualquer pedra é boa enquanto
pedra? A liberdade diminui ontologicamente o ser em que reside, em vez de
o engrandecer? A inteligência degrada, em vez de elevar?

Job responde que não. Tal quer dizer que toda a humanidade pode res-
ponder que não, mostrando o relevo próprio de sua possível bondade, em
sua mesma perfectibilidade e perfeição actual. Se não houver realmente um
qualquer ser humano que seja tão bom quanto Job é narrativamente, então,
a humanidade não passa de uma realidade medíocre, podendo, no entanto,
ser uma realidade óptima. Esta conclusão é absolutamente incontrovertível,
mesmo que seja terrivelmente dura para a habitual verdade humana. Ora, todo
o mal que há é a diferença entre o bem medíocre que corresponde à acção da
humanidade e o bem óptimo possível (possível para essa mesma humanidade).
É a esta diferença que se deve o mal, não a Deus. A velha desculpa da permis-
sibilidade divina do mal apenas esconde a cobardia de uma humanidade que
não quer aceitar a origem actual do mal como algo próprio e exclusivo seu.

Se nada houver neste criado que cumpra tal possibilidade de bem, fará
sentido que algo desta nova forma continue a ser? Não será melhor aniquilar
esta possibilidade incumprida? É a questão de Sodoma e Gomorra, que teve a
resposta conhecida. Em Job e com Job joga-se, assim, a possibilidade de ser,
em absoluto, da humanidade.

Job não é, portanto, o livro das lamentações de uma humanidade enganada
por um Deus que não a soube criar melhor, mas o manual da resposta do ser

23 Pense-se no que seria um mundo em que nenhum ser humano tivesse atingido tal bem.
Todavia, tal parece ser o mundo em que a humanidade tem vivido. Mas quem pode dizer que
não houve, nunca houve, um só qualquer Job real, soldado desconhecido da perfeição do bem?
É claro que teologicamente tal possibilidade de nunca ter havido ser humano algum bom foi
anulada pela incarnação de Cristo. Mas pensar que nenhum ser humano, apenas humano, se
aproximou sequer da perfeição de Job é desconcertante.
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humano íntegro e bom à experiência de absoluto de bem em si realizada por
Deus, o mesmo que o criou perfeitamente capaz de todo o bem e de todo o
não-bem, negativa e contraditoriamente correspondente.

Pergunta-se, de novo, se não houver um único ser humano que se cumpra
como o melhor possível de si próprio, isto é, que seja bom, tão bom como
Deus lho permitiu ser, valerá a pena continuar a haver humanidade? É esta
uma questão que emerge, fundamental, da leitura de Job.24

A humanidade é uma fatalidade ou é um acto de livre possibilidade, reali-
zada em bem? Estas questões são válidas para o tempo de quem escreveu Job
e são válidas para o nosso tempo. E as suas consequências também.

2.4 A crise de Job

Estando em causa fundamentalmente nesta narrativa não o bem de Deus, mas
o bem da humanidade, não basta que Deus saiba que Job é bom, tal tem de
ser de conhecimento universal, para que possa ter algum efeito pedagógico e
soteriológico. Assim, há que o patentear: se o exemplo de Job deve servir
para motivar a universal emulação da acção do ser humano no sentido do
bem, e de um bem absoluto próprio do ser humano como criado por Deus,
marca indelével de Deus nele, aproximação vivida do absoluto absolutamente
absoluto do criador, há que tornar manifesta a sua bondade e precisamente
como bondade radicada no mesmo acto criador divino, isto é, na presença de

24 Para uma leitura puramente laica, perfeitamente possível, substitua-se «Deus» por, a título
de exemplo, «natureza». O fundamental antropológico da questão mantém-se e reforça-se,
pois, neste outro ambiente, apenas já só há antropologia como lugar do sentido possível, o que
obriga ao reforço do peso propriamente antropológico. Não é fácil um ateísmo rigoroso. Aliás,
é impossível, ou instantâneo, se se quiser, pois o ateu verdadeiro, perante a total inanidade de
ser, nada mais tem a fazer do que aniquilar-se, pois de nada serve ser mais um ano, um dia ou
um segundo, pois tudo cairá na absoluta vanidade do nada. Quantos suicídios não se deverão a
ter-se encontrado a pessoa com esta evidência da total vaidade de se ser sem horizonte infinito
possível? Job é o grande possível suicida que escolheu viver porque tinha em si a semente do
sentido como possibilidade infinita de bem.
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um acto incoativo que assinala absolutamente a vocação ontológica, ética e
política do mesmo ser humano.

No acto de criação de cada ser humano, está originalmente dada toda a
sua possibilidade ontológica. Nem mais nem menos. Toda, mesmo no que se
refere ao dado ambiente, que depende cairoticamente da relação com aquele e
não com outro qualquer ser. Tudo o que vier “de fora” relaciona-se com aquele
acto, no que é uma relação única. Assim, ainda que o ambiente correlativo
fosse o mesmo, o facto de o ente criado ser X e não Y implica que a relação
seja diferente. E é o carácter único do criado que define o próprio individual
da possibilidade de relação, diferente para todos, infinitamente.

Assim, o próprio sentido hereditário perde importância, pois, dado o novo
ser, isso de onde proveio passa a ser irrelevante, senão como dador de possibi-
lidade. Mas, embora a possibilidade marque para sempre o ser que possibilita,
não necessita nele mais do que isso mesmo. O resto é liberdade. Tal aplica-se
à própria relação com Deus. E é por tal que Job tem de ser testado como ser
absolutamente livre, que é, na sua possibilidade, embora esta lhe tenha sido
dada por Deus. Mas o acto de dar a possibilidade é infinitamente longínquo
do acto de a realizar: aquela pode nunca ser realizada.

A dialéctica empírica e pragmática montada com o Satã serve, então, para
mostrar, para além de qualquer dúvida, real ou possível, que Job é bom. Deus
faz o Satã olhar para Job e ver que ele é bom. O Satã não desmente propri-
amente Deus, mas, fazendo o seu papel, papel crítico, isto é, de provocador
de crise, no sentido de uma absoluta distinção, lembra o facto de a bondade
aparente de Job poder dever-se ao facto de tudo lhe correr de feição. Deus
sabe que a real razão não é esta, mas, de facto, para quem está por fora, tal
possível hipótese é óbvia e tem de ser posta e aceite e testada. Se há que mos-
trar que Job é mesmo bom e não apenas parece ser bom, há que eliminar esta
possibilidade, pelo que Job tem de ser afastado de todo o bem circunstancial
externo, para que não possa parecer que há uma relação de causa entre os bens
acessórios de que usufrui e a sua essencial e substancial bondade, sendo esta
efeito daqueles e não o contrário.

O Satã recebe ordem para alienar todos os bens exteriores de Job, mas
para não tocar no próprio Job. Tal é consumado com uma precisão racional e
laboratorial total, perdendo Job tudo o que não diz respeito imediato e directo
à sua mesma pessoa. Conhecemos a resposta de Job a este seu novo e imere-
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cido25 estado, que, pela sua grandeza e beleza, aqui transcrevemos: «Saí nu
do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor mo deu, o Senhor mo
tirou; bendito seja o nome do Senhor!».26 Job não cede à dor e ao sofrimento,
não cede perante a injustiça que sofre, permanecendo fiel a Deus.

Esta fidelidade não é a um Deus-ideia ou a um Deus impessoal ou abs-
tracto, mas a uma intuição matricial da presença de uma bondade absoluta em
si, no mais profundo de seu ser. É este absoluto de bem que é Deus. O Deus
da aliança ontológica com a sua criatura, o Deus da revelação, da tradição,
da cultura, mas percebido precisamente no absoluto do acto de criação, dadi-
vosidade de todo o bem, absolutamente. É a este absoluto de bem que Job é
fiel. Deste modo, no final da primeira provação, Deus parece ter razão contra
o Satã.

A dialéctica heurística entre Deus e o Satã prossegue, chamando Deus a
atenção do seu servo acusador para o facto de Job ter agido bem, mantendo-
se, assim, bom. Também agora, o Satã não desmente Deus, mas lembra que
o dano externo não é, nunca é o dano fundamental, pelo que há que tocar no
próprio Job, em seu mesmo ser, em dimensões de seu próprio ser, ameaçando
o seu ser, para que se possa avaliar da sua fidelidade e consequente bondade.
No seio e cerne desta lógica experiencial, o Satã tem razão.

Ora, Deus, que sabe que assim é, ordena ao Satã que proceda em confor-
midade, mas sem pôr em causa o ser de Job no que este tem de absoluto, em
termos de vida, pois nisso só o próprio Job deve poder tocar. Nem ele, Deus, o
vai fazer, pois o que está em causa é a adesão profunda de Job ao seu próprio
ser, como dado por Deus e como possibilidade de bem e, para que a fidelidade
de Job possa ser testada até ao fim, nada, senão Job, pode tocar nesse absoluto.
Este é a pedra de toque. Mas pedra a que só o próprio tem acesso.

Deus faz com que a grandeza do ser humano limite quer a grandeza sa-
tânica quer a grandeza do próprio Deus, na relação com o criado: há um
absoluto da criatura que o próprio criador tem de respeitar, a fim de respei-

25 Como é óbvio, se Job merecesse o que lhe estava a acontecer, toda a narrativa, tal como a
conhecemos, deixaria de fazer sentido. É o imerecimento do sofrimento a que Job é submetido
que permite testar a realidade da sua bondade, precisamente a bondade que faz com que tal
sofrimento seja imerecido. Job sofre porque é bom, porque há que demonstrar a todos menos
a Deus que essa bondade é real.

26 Job, 1, 21. (Texto utilizado: Nova Bíblia dos Capuchinhos, Lisboa/Fátima, Difusora
Bíblica, 1998, p. 797).
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tar o mesmo acto de criação e de se respeitar a si próprio como criador. Que
distância para o sentido de uma omnipotência decalcada da perversão tirânica
humana projectada em Deus. Que grandeza de inteligência aqui se manifesta!

O Deus caprichoso e egoísta está morto, muito antes de qualquer procla-
mação hegeliana ou nietzscheana. Esta absoluta novidade, este “novo” Deus é
o Deus que permite o lugar ontológico próprio do e para o ser humano: o Deus
da total autonomia humana do ser humano, como ser humano, pós-criação.
A própria Providência divina não surge como uma imposição paternal, mas
como um dom de possibilidade, autonomicamente radicada no absoluto do
bem presente em cada ser humano. Deus quer o ser humano como um «sim»
ao bem, afirmação falhada pelo casal inicial. Neste sentido, Job é aquele que
encontra no mais fundo de si a verdadeira árvore da ciência, do bem e do
mal, da vida, na presença providencial do acto criador de Deus em si. Job é a
resposta, em sim, ao não adâmico.

Job, transformado numa pústula viva, sofrendo de uma dor inimaginável
por parte de quem não a sofre – e, a de Job, ninguém mais a sofre, ninguém
mais a pode sofrer, pelo que é, no que é, verdadeiramente incompreensível –,
mesmo maldizendo tal sofrimento, nunca nega o bem que em si sabe presente
como dom de Deus: «Se acolhemos a felicidade como dom de Deus [. . . ]» (2,
10).27

Até aqui, neste tempo e modo da relação com Deus e apenas com Deus,
Job mantém a sua fidelidade. Parece que Job tinha triunfado da provação a
que fora sujeito. Mas, apesar de o Satã já não tornar a intervir, porque defini-
tivamente inútil em sua tarefa própria, ainda há muito em Job por explorar em

27 Facilmente se entende a felicidade ou a alegria como um dom benevolente de Deus ou,
laicamente, como um dom natural do simples agir humano. Mas a dor? Sabe-se que, biologi-
camente, a dor, sem extremos literalmente insuportáveis, é um bem, pois é uma forma de alerta
para disfuncionamentos biológicos, alerta que pode permitir atempada correcção, se possível.
A própria dor excessiva, por vezes, serve como interruptor da consciência, que permite uma
sobrevivência, em analgesia, impossível de outro modo. E o sofrimento? Que dom pode ele
ser? Na complexidade das situações reais, o sofrimento é a marca espiritual, negativa – isto é,
reflecte uma ausência fundamental – da maior disfuncionalidade humana possível, a da ausên-
cia de sentido. Assim, o sofrimento é o dom da apercepção da grandeza da vocação última
do ser humano perante a grandeza negativa da possibilidade da sua radical finitude, da sua
aniquilação. Toda a dor, sem a possibilidade da aniquilação, mais não seria do que uma outra
forma de vida. O sofrimento não depende da dor, qualquer seja, mas da ausência de sentido de
uma e em uma vida de dor.
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termos da sua resistência. Note-se que, apesar de toda a dor e sofrimento em
que Job está mergulhado, Job ainda não está só: ainda sabe da presença de
Deus em si, ainda tem como possível o apoio político de terceiros, nomeada-
mente a sua mulher e os seus amigos. Não poderá este apoio servir de consolo
ou de mitigação para a dor e o sofrimento de Job?

Como é evidente, pode. Mas não vai ser isso que se vai passar: o acri-
solamento de Job vai prosseguir e aprofundar-se, alargando-se da sua esfera
puramente ética, interior, para a sua esfera política. A sua relação com os
outros seres humanos, que poderiam fazer a diferença positivamente no que
diz respeito a uma possível caminhada de encontro a um possível sentido vai
também ser posta em causa. Aqueles que supostamente o amariam e que, por
via desse mesmo amor, poderiam suscitar o surgimento de um qualquer hori-
zonte de humana esperança ou, pelo menos, de humano conforto, que estaria
de acordo com a presença do bem de Deus no ser humano, vão mostrar-se os
verdadeiros satãs da narração: enquanto o Satã oficial da história se limita a
executar na perfeição os gestos técnicos necessários para que a experiência de
acrisolamento decorresse segundo a suas necessárias regras, os supostos ami-
gos, com quem se conjuga a própria mulher, vão muito para além do que seria
o papel de um observador atento e possível consolador, sugerindo que Job se
renegue ou renegue Deus.

O que aqui é testado é a essência e substância das relações entre os seres
humanos. Possuindo o ser humano a capacidade de amor para com outros
seres humanos, isto é, a possibilidade de agir no sentido do bem próprio desses
mesmos seres humanos, que uso é dado a essa potencialidade? Que fim visa
a acção do ser humano perante o ser humano? É o bem do outro que se quer
e se procura realizar ou é algo de diferente, que, neste caso, não pode senão
ser diverso? Perante a dor e o sofrimento manifestos de Job, que querem
sua mulher e seus supostos amigos? A narrativa é clara: tudo, menos o bem
próprio de Job. Querem, sobretudo, brilhar perante Deus, como defensores
de Deus, caso dos amigos, ou simplesmente resolver a questão, de qualquer
modo, caso da mulher.28

28 De nada importa dizer que estão num estado de ilusão ou num estado nosológico qualquer
ou que são simplesmente estúpidos, de uma forma radical de estupidez que não vê aquilo que
não é apenas imediatamente óbvio, mas intensa e constantemente reiterado, precisamente para
que seja visto, sem qualquer possibilidade de desculpa heteronomizante. De nada serve, pois
o que eles são é este acto de estupidez, que os condena. Este exemplo narrativo ilustra de
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Talvez por mera falta de inteligência, são estes os verdadeiros dilacerado-
res potenciais da realidade própria de Job, não o Satã oficial. Esta caracte-
rística fundamental alerta para a condição de ser o ser humano o responsável
pelo mal, mal que não se deve a uma qualquer acusação satânica, mas ao agir
denegador do bem por parte do ser humano, denegação que, essa sim, pode e
deve ser denunciada.

É pelo menos tão velha quanto os mais antigos registos literários narrati-
vos da humana experiência a noção da realidade da inteligência como o acto
propriamente humano: o ser humano é fundamentalmente o seu acto de inte-
ligência, em seu sentido mais lato possível. Já assim é na narrativa de Gilga-
mesh, que pode ser lida como uma epopeia da inteligência humana, centrada
na figura, aliás falhada, de Gilgamesh. Podemos fazer uma leitura semelhante,
no Génesis, do casal primeiro, também falhado. Em Job, tal é evidente. Em
muitos outros livros bíblicos encontramos outras aventuras da inteligência hu-
mana. O mesmo se diga dos grandes épicos helénicos, de Hesíodo, etc. É
o «logos» humano, na sua relação com o «Logos» universal – Heraclito, És-
quilo, Sófocles, Sócrates, Platão, Aristóteles, etc., para só ficarmos na nossa
tradição ocidental – que define o que é o equilíbrio próprio do ser humano,
espécie e indivíduo. É o acerto lógico da humana inteligência com o «logos»
das coisas que diz do que o ser humano é e o que o ser humano é. Assim, é a
leitura lógica da realidade do sofrimento de Job de que são capazes que define
as posições da mulher e dos falsos amigos, mas também do Satã e, sobretudo,
porque infinitamente inteligente em acto, de Deus. O acerto próprio de cada
um segue-se.

Como primeiro Satã humano, a mulher de Job tem um papel curto, mas
de uma possível eficácia total, pois, o que propõe a seu marido, se aceite, anu-
lará imediatamente quer o próprio Job quer toda a iniciativa divina.29 O que

que forma a estupidez é a mais profunda forma de patologia que o ser humano pode sofrer,
incurável, senão por meio de uma intervenção de um médico divinamente sábio.

29 É este, aliás, o tremendo poder do mal: o seu escopo é sempre a aniquilação de algo,
mas tendo como fim último – sem o qual não faria qualquer sentido – a aniquilação pura a
simples de tudo. Deste modo, uma iniciativa isolada, de uma (de outro modo aparentemente
irrelevante) pessoa, carrega consigo a possibilidade da total negação de sentido de tudo. Em
sua iniciativa, a mulher de Job tem o poder de aniquilar o próprio Deus como fonte de bem, isto
é, de aniquilar o próprio Deus como propriamente Deus, sem mais. Note-se que, fora de um
ambiente mágico, nada obriga Job a escolher bem, isto é, nada de extrínseco a Job. É o Job bom
que, sendo sempre o que fora e é, ou seja, bom, procede sempre no sentido do bem. Mas tal não
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a mulher propõe é, aliás, de tal modo grave para Job e para todo o ser hu-
mano, porque Job é paradigma de humanidade e de humanidade em crise, que
ultrapassa em dano possível a iniciativa da mulher Eva da narrativa edénica.

Eva conseguiu ajudar a produzir uma humanidade ontologicamente dimi-
nuída, mas salvável; a mulher de Job propõe a pura e simples aniquilação da
humanidade.

É esta mulher a grande tentadora, não Eva. É esta a émula da serpente
do Éden, mas sem sequer propor um vão sonho de grandeza, antes apontando
logo para o nada absoluto do ser humano. É o paradigma da absoluta falta de
amor. O seu triunfo seria a morte definitiva da humanidade.

No entanto, a sua proposta manifesta uma lógica, contraditória com a ló-
gica do bem e da continuidade ontológica do mundo e do ser humano, perfei-
tamente coerente. Assim, negando todo o possível empenho de Job na fideli-
dade ao bem em si, a mulher nega toda a possibilidade do amor. Deste modo,
não havendo qualquer possibilidade de bem, através da negação do empenho
no seu sentido, não pode querer-se senão o nada, que é a negação absoluta de
todo o bem.

Percebe-se, assim, a distância infinita entre a posição do casal inicial ge-
nesíaco e a da mulher de Job: os primeiros queriam ser como Deus ou mesmo
ser Deus; a segunda quer o nada. Os primeiros querem ser maximamente,
ainda que perversamente; ela quer tudo anular. Os primeiros são salváveis,
porque existentes, ainda que perversos, pecadores; a mulher de Job quer ani-
quilar qualquer possibilidade de salvação, apenas não quer ter de presenciar o
triste espectáculo do marido.30

é mágico, antes é a recompensa do bem que se é. É o bem como mediação do bem para o bem;
do bem que se é para o bem que se pode ser. Job é a grande mediação puramente humana de
salvação da humanidade. Mas Job nunca existiu, pelo que é apenas a demonstração teórica da
possibilidade da auto-mediação salvífica da humanidade, se cumprida no dom de bem criatural.
Teologicamente, Cristo, com seu corpo real, em sua carne, é o mediador que Job não podia
ser, incarnando precisamente o cumprimento de uma missão divina que a criatura não soube
assumir como meio de salvação, a partir do dom de possibilidade de bem em si posto pelo
criador.

30 De nada importa que o que a mulher de Job queira seja ou não consciente: o resultado
seria o mesmo. Objectivamente, a consciência e a intencionalidade são impertinentes. O facto
de ser uma mulher a ter este papel negativo é contingente: poderia ser a «senhora Job» a ter
o papel crucial de Job e este a desempenhar o papel que cabe a sua mulher. A essência e
a substância da história permaneceriam. Nada disto é episódico, histórico ou prisioneiro de
manias de sexo, género, etnia ou outras. O paradigma do ser humano é único e imutável. Pode
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A mulher de Job não propõe uma ilusória emulação com Deus, mas a
denegação de Deus e a morte do ser humano. A sua resposta ao espectáculo
do sofrimento de Job tem três momentos: desistir da sua integridade, bondade;
renegar Deus; morrer, aniquilar-se. Ora, este brevíssimo, mas poderosíssimo
programa corresponde ao modelo do envilecimento humano, conducente à
morte do ser humano, não em seu sentido físico ou biológico, mas em seu
sentido espiritual, isto é, propriamente humano.31

Se o Satã oficial apenas se limitou a criar as condições para que Job agisse
ou mantendo a fidelidade a Deus ou não mantendo a fidelidade a Deus, nada
mais fazendo, e sendo, assim, um mero agente lógico-metodológico, pois,
sem a sua acção logística, o acrisolamento não teria as condições técnicas para
ocorrer, a mulher desempenha um papel muito mais profundo: ético, político,
não-técnico.

O Satã oficial32 nunca toca no que constitui a interioridade propriamente
ética de Job, como Deus lhe ordenara. Se não o pode matar, pela razão óbvia,
também não o pode forçar a agir de um ou outro modo, o que corresponderia
quer metodologicamente quer substancialmente a matar Job, eliminando isso

terminar, mas não é substituível (a este respeito, recomendamos a leitura atenta do filme, de
Steven Spielberg, Artificial intelligence).

31 Este programa tripartido corresponde ao modo técnico de aniquilação da humanidade no
ser humano. Foi usado desde sempre pelas entidades tirânicas que tinham como finalidade
a escravização do ser humano ou a sua destruição não imediata. Assim, é começando por
conseguir que o ser humano ponha a sua mesma integridade de bem em causa que eu posso
eventualmente anular a sua humanidade. Se ele nunca puser em causa o seu bem próprio, nunca
o conseguirei, terei de o deixar em paz ou de o matar, mas permanecendo a sua humanidade.
Anulada esta, há que anular isso que pode restaurá-la e que é o mesmo bem, agora como um
absoluto exterior, mas com relação possível. Se o ser humano negar também Deus, não terá
socorro possível. Sem este socorro, só lhe resta morrer, não fisicamente – também, mas não
necessariamente, o que não interessa, se quisermos fazer dele escravo –, mas espiritualmente.
É isto que a mulher de Job quer; é isto que Job não faz. Foi isto que os nazis fizeram para-
digmaticamente, com o consentimento inicial de todos os que, quais os falsos amigos de Job,
poderiam ter agido (de 1933 a 1939, antes da invasão da Polónia) e não o fizeram. A este
respeito, recomendamos os discursos de Winston Spencer Churchill, destes mesmos tempos,
em que denuncia Hitler, formalmente, por quase ninguém escutados. O mal vive da acção e da
inacção dos seres humanos. A denúncia definitiva dos mecanismos de tiranização, bem como
a mostração do degradante caminho para a tirania são feitos por Platão na sua República.

32 Este estatuto satânico como substancialidade de uma possibilidade, neste caso, a substan-
cialidade da possibilidade do mal, é muito mais profundo do que o carácter de uma prosopo-
peia, que faz de Deus um criador no mínimo distraído.
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que em Job faz propriamente dele algo que possa ser submetido a uma tal
prova.

A relação do ser humano com o mal, em sua mesma e fundamental origem,
recebe nesta narrativa uma teorização implícita33 definitiva. Assim, dadas
as condições metafísicas iniciais e transcendentais, postas por Deus no acto
da criação, segundo as quais faz parte do «logos» próprio da acção humana
poder, em cada possível acto, fazer ou o melhor bem possível ou o pior bem
possível – isto é, o pior mal possível, sendo o nada impossível – ou uma
virtual infinitude de graus intermédios de bem, compete apenas ao ser humano
o passo que actualiza tal possibilidade. É este o fundamento radical, absoluto,
da liberdade.

Independentemente de satãs ou serpentes, de quaisquer possíveis contex-
tos, a acção do ser humano, de todo e de qualquer ser humano, transcenden-
talmente, depende apenas da sua agência e qualidade desta.

É neste sentido que a velha e clássica máxima ética, segundo a qual «os
actos são do sujeito», tem toda a pertinência. Os actos de Job são os actos de
Job. Absolutamente. Independentemente de qualquer outra coisa, indepen-
dentemente do Satã e mesmo independentemente de Deus e, por isso, para
que não haja dúvida alguma, Deus retira-se de cena, até não poder mais ficar
de fora, isto é, até ser directamente convocado para uma agonia, que, posteri-
ormente, em aparente paradoxo, se vai transformar num abraço de amor entre
criador e criatura, precisamente porque criador e criatura são bons.34

E só assim, mas só assim, se pode saber se são bons ou não. Não há outro
modo possível.

Este texto não só impossibilita um ateísmo sério como impossibilita qual-
quer forma de idolatria, seja a do ser humano pelo ser humano seja a de Deus
– um deus sempre menor – pelo ser humano seja a do Satã pelo ser humano.

33 O facto de ser uma teorização não formalmente reconhecível como tal, mas dada numa
forma poética, em nada obsta a que manifeste uma verdadeira teoria acerca do tema. Cientifi-
camente, não se deve confundir a formalidade burocrática do aspecto exterior da manifestação
do pensamento com a sua mesma substância.

34 Perguntamo-nos se muito do que é dito contra a bondade de Job, não pelos seus falsos
amigos contextuais, mas por toda uma sucessão de leitores da obra, não se deve precisamente
ao facto de terem percebido que Job é mesmo bom, de uma bondade que eles nunca terão –
que quem escreve estas linhas não tem –, o que os deixa perante a evidência da sua mesma
mesquinhez. Amesquinhar Job será, então, vilmente, a única solução para diminuir a distância
entre a bondade deste e a sua. É um processo de ressentimento muito comum.
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Depois de Job, o Satã, seja ele qual for, não mais pode ser invocado como
responsável pelo mal feito pelos agentes humanos, assim exactamente menos
humanos, cada vez menos humanos, à medida que aumenta o mal que fazem.
Mas também possivelmente cada vez mais humanos, à medida que aumenta
o bem que possivelmente podem fazer e fazem (mesmo do nosso finito ponto
de vista, é óbvio que Herr Hitler não é humano émulo da Madre Teresa de
Calcutá).

A mulher de Job tem precisamente a função de sondar acutilantemente a
parte propriamente ética de Job, pondo imediatamente em causa o que é a enti-
dade de Job como isso que pode decidir manter-se fiel ou não se manter fiel ao
bem, a Deus. A mulher procura jogar com a possível ambiguidade que existe
entre a parte propriamente passional de Job e a sua parte espiritual, activa. Se
a dor e o sofrimento oprimem Job, ao ponto de este quase se confundir com
uma coisa apenas sofredora, então por que razão não deixar triunfar essa outra
paixão, esta de origem puramente interior, que se consubstancia no desejo de
simplesmente deixar de sofrer? Que pode haver de mais humano do que este
desejo de se furtar a uma tal ordália agónica, ainda por cima aparentemente ou
mesmo manifestamente imerecida? Que interessa a parte espiritual, se tudo o
resto é uma chaga viva? A possibilidade do espírito justifica um tão grande
sofrimento?

É esta a grande questão, pois o espírito é, aqui, sinónimo de ser humano.
Podemos apresentar a questão de outro modo: que vale mais, absolutamente,
uma eternidade de sofrimento ou o nada? O sofrimento obriga o ser humano
a perceber a agudeza de ser. Quando se sofre, não há possibilidade de tomar
o ser como forma de ilusão insubstante – no limite, a sua substância ilusória
é o próprio sofrimento em acto. Mas e se o ser se resumir indefinidamente ao
sofrimento? Ora, é precisamente aqui que o absoluto da diferença entre ser e
não-ser se revela, assim como o absoluto da sua alternativa e escolha. Escolha
a que não é possível furtar-se.

Chegados aqui, podemos perceber o quão profundo é este transe em que
Job está: a investida radical da mulher expõe-lhe a e expõe-no à radicalidade
da situação onto-antropológica em que se situa. A escolha de Job tem de ser
feita entre a afirmação do ser humano como espírito ou “como” nada. O ser
humano ou é espírito ou é nada. Mais: a escolha pelo espírito pode implicar
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82 A Crise do Bem. Reflexão sobre Job e o sofrimento

um horizonte de vida em que nada mais haja senão sofrimento.35 Valerá a
pena?

Valerá a pena lutar pelo espírito?
Assim, se Job persistir em sua integridade, sabe que pode ter como ho-

rizonte de vida apenas este contínuo sofrimento.36 Note-se que, embora este
Job seja um Job de literatura, o que literariamente se narra é uma hipótese
teórica acerca de uma possibilidade,37 isto é, acerca de algo que pode assumir
uma forma real concreta de tipo histórico, humanamente incarnado. Temos
mesmo de pensar que este Job pode ser um qualquer ser humano que vive
uma situação assim paradigmatizada, mas real, tão real como cada um de nós
e nossa situação, diferente, mas tão possível, à partida, quanto a aqui narrada,
de Job.

Job encerra em si o melhor e o pior possível da humanidade, de todo e
de cada ser humano. Se Job é o modelo de possibilidade de ser de cada ser
humano particular e de toda a humanidade, tal quer dizer que é possível que
se, num dado momento, todos escolhessem o não ser ao ser, a humanidade

35 Muito antes do «se falho, sou», de Agostinho (Cidade de Deus, Livro XI, Capítulo XXVI)
e de uma esperta glosa em Descartes, com o «penso, logo sou», encontramos o padrão paradig-
mático desta intuição em Job, com a evidência de um possivelmente eterno «sofro, logo sou».
Tal estabelece a dupla evidência da necessária anterioridade ontológica do ser relativamente
ao sofrimento e deste como possível manifestação do ser. Note-se que este sofrimento não é
confundível com a passividade própria do dom que é o ser, mas um seu caso especial, o caso
“doloroso”. A paixão dolorosa, sendo um caso possível da paixão como dom, pode nunca
existir. Ora, precisamente, é o dom de ser, paixão fundamental, que é isso que se opõe perene-
mente ao nada. Em dor, esta negação do nada persiste. Neste sentido, o sofrimento é, ainda,
um bem. Bem doloroso, mas que é o único obstáculo ao nada. Que se prefere? No limite, pela
sua mesma fidelidade ao ser, Job é o único digno de ser, mas Job é um ente fictício.

36 Esta hipótese só não faz sentido precisamente no caso concreto que analisamos, isto é, em
que é suposto haver um Deus de bem que desencadeia o processo de acrisolamento, que, assim,
não é sem fim. Se fosse, Deus não seria bom como é suposto que seja. Mas esta hipótese já faz
todo o sentido num horizonte em que não haja Deus, em que tudo seja apenas uma mecânica
impessoal. Neste ambiente, por que razão não há-de haver este contínuo sofrimento imerecido
como única forma de ser? Mais, por que razão não há-de ser universal, sendo o mundo análogo
a, por exemplo, um simples campo de concentração do tipo paradigmatizado por Auschwitz?
Ainda assim, valeria pena ser, por oposição a absolutamente não ser? Cada um tem de ponderar
e responder pessoalmente a esta verdadeira agonia de Job, caso se concretize o «kairos» da
escolha. Mas é exactamente para esta agonia sempre possível que o Livro de Job nos alerta e
nos prepara.

37 O que faz desta «literatura» propriamente ciência em seu melhor sentido.
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imediatamente se auto-aniquilaria; mas se todos escolhessem o bem, o ser, se
transformaria no reino do bem, no «reino de Deus» do ser humano, «cidade
de Deus» incarnada. Nada há que possa impedir estes dois extremos como
possibilidades.

Assim, o que se narra é uma realíssima possibilidade, pelo que a situação
de Job, neste momento, é mesmo a de um homem que se encontra perante
o único verdadeiro dilema da humanidade: opto por viver íntegro e posso
ter como vida apenas este sofrimento ou opto por deixar esta integridade e,
consequentemente, morro em nada? Todos os outros verdadeiros dilemas são
variantes mais ou menos próximas deste.

Se opto por viver íntegro, então, faço-o sabendo que esta opção pode ter
de ser feita num horizonte de possível continuidade infinita do sofrimento ou
não, mas sem qualquer garantia, senão a ténue dada pela fidelidade ao bem,
mas que necessita de uma resposta à altura de Deus – que só se saberá quando
se der. Por tal, a fé não diz respeito à certeza. Assim, sei, à partida, que não
há qualquer forma de comércio possível entre mim e Deus: eu persisto no
bem, Deus pode ignorar esta minha persistência. Estarei completamente só e
aparentemente abandonado em minha opção pelo bem e em meu sofrimento.
Deus pode nunca responder, positiva ou negativamente, e eu nunca saberei o
que vale para Deus a minha persistência na fidelidade e no bem. A situação
é verdadeiramente terrível e verdadeiramente trágica, em sua mesma posição
(podendo não o ser num desfecho final).

Se estivéssemos num registo psicologista, poder-se-ia dizer que Job está
meramente a transformar numa obsessão uma hipótese remotamente viável de
salvação. Mas não é disto que se trata, mas do serviço a uma intuição38 que
corresponde ao que Job sabe como o mais profundo de si mesmo, isso em
que amarra toda a sua vida e ser: a presença do acto criador de Deus nele.
Este acto criador é a fonte de todo o bem possível em e de Job. No fundo, a
intuição de que há um ponto tangente e coincidente entre Deus e ele próprio,
um ponto de tangência em que o bem de Job é o bem de Deus e o bem de Deus
é o bem de Job, em Job. Este ponto é eterno. Deus não o pode abandonar e

38 Que é sempre um conhecimento directo e imediato de algo, um acto de pura intelecção de
sentido, que nos transforma, em nosso acto próprio de inteligência, no mesmo «logos» assim
recolhido. Tal é transcendental ao acto vígil do ser humano, desde a mais básica sensibilidade,
interna e externa, à mais elevada e desmaterializada ideia. Tudo é a mesma inteligência em
acto de captação do sentido das coisas ou das coisas na forma do sentido.
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Job não o quer abandonar. A possibilidade ontológica do acto de Deus não
tem retorno e é a este sentido de eternidade do bem que Job é convocado e,
com ele, todos os seres humanos.

É a este ponto que Job permanece fiel. De certa perspectiva, Job perma-
nece fiel a si próprio, no que de melhor em si intui. É por esta razão que,
se Deus não fosse, também ele, fiel a Job, a obra terminaria com um triunfo
necessário do ateísmo e de um humanismo ateu, num horizonte de excelência
de uma humanidade sem Deus e sem Deus possível, pois haveria um Job su-
perior a todos os possíveis deuses, por ele antecipadamente derrotados através
desta experiência. Mas não é isso que acontece, na extraordinária economia
narrativa deste texto.

A não aceitação da defecção da primeira tarefa, isto é, o permanecer fiel
à sua integridade, faz com que os dois outros momentos, necessariamente a
este primeiro ligados e dele dependentes, sejam momentos de reafirmação
da eleição de Job: não maldiz Deus, não quer a morte. E não morre. Job
assume Deus em si. E assume-o definitivamente. Não se lhe pode pedir mais,
enquanto criatura na relação com o criador.

Ainda assim, a experiência vai continuar.
Estamos no ponto em que Job ultrapassou a prova que punha em causa

a sua adesão mais íntima ao bem de seu ser. Poderia, assim, parecer que a
prova poderia ser dada como finalizada. Mas tal não acontece. A dimensão
puramente ética, interior, de Job não basta. E não basta porque o que está em
causa, lembremos, não é a bondade de Job, que Deus sabe que é real, mas a
notícia universal dessa mesma bondade e a reacção que essa mesma notícia
implica: o que Deus quer é que se perceba, isto é, que tudo o mais perceba
que Job é bom. Ora, para tal, é necessário expor Job politicamente.

Para os seres humanos que se vão cumprindo no melhor possível da sua
bondade, o plano ético é o seu reino. Mas tudo se complica quando se passa
para o domínio político, em que o seu bem se vai cruzar com o bem alheio
e com a vontade de mal de muitos outros, já incapazes de viver senão eli-
minando todo o bem possível que conseguem. São estes, pragmaticamente e
praticamente, os princípios activos do mal, estes os satãs não-metafísicos.

A intervenção da mulher é já um primeiro passo nesse sentido. E um
passo falhado, pois, politicamente, a mulher não entende Job, assumindo-o
como não-bom, daí derivando o conselho que lhe dá, impossível de ser dado,
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se soubesse que ele era bom. É um primeiro e fundamental momento de cep-
ticismo humano relativamente à bondade de Job.

Mas a mulher está demasiadamente próxima, pelo que não terá a distância
necessária para julgar objectivamente. Como reagirão outros observadores
privilegiados, próximos, mas não tão próximos? Não terão eles o necessário
distanciamento? Eles conhecem, de há muito, Job. Sabem a sua história.
Devem, assim, poder ter sobre ele uma visão correcta.

Mas tal não acontece. Se o Satã é o provocador das condições necessárias
para o acrisolamento, que impõe de forma absolutamente inteligente, a mulher
e os falsos amigos são a manifestação do mal como estupidez: é por não
perceberem o bem de e em Job que o atacam. Nenhum deles é propriamente
mau, simplesmente não dispõem da necessária inteligência para ver o que é, o
bem presente.

Mas é precisamente isso que os distingue, desde sempre (desde o sem-
pre de cada um) de Job: este é o paradigma da inteligência, aqueles são o
paradigma, diferenciado, da falta de inteligência. Nenhum dos acusadores –
mulher de Job incluída – é, assim, intrinsecamente perverso, isto é, sabe que
Job é bom e, mesmo assim, o acusa de ser mau. Esta forma de origem do mal
não está presente nesta obra, senão de um modo, que seria blasfemo se fosse
definitivo, no deus menor que se revela a Job e o fustiga ainda mais, sabendo
que ele é bom.

É como se o autor sagrado percebesse, definitivamente, que não há poder
humano ou criado que possa ver o bem e querer o mal. Assim, todo o mal
depende de um defeito da inteligência, que não vê o que poderia ver. Só Job é
suficientemente inteligente em toda a humanidade para ver o bem adequada-
mente, sendo-lhe fiel.

Ora, tal levanta problemas de grande monta, como, por exemplo, a relação
entre a inteligência e a vontade no que diz respeito à acção e seu motor.

A visão do bem implica necessariamente que se lhe siga uma acção no sen-
tido do mesmo bem visto? A noção aristotélica da contemplação intelectual
como o acto mais perfeito possível para o e do ser humano só pode ser cabal-
mente percebida se se tiver em consideração a lição platónica acerca do bem,
como exposta na chamada «Alegoria da Caverna» do início do «Livro VII» da
sua Politeia. No limite máximo da ascensão onto-lógica do ser humano, dá-se
a contemplação do bem absoluto, bem metafísico. Nesse momento, não há
distinção onto-lógica, isto é, segundo o «logos» do ser, entre o contemplador
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e o contemplado. A inteligência segue o ser e a vontade encontra-se saciada:
o bem que quer (não o bem que deseja, não se trata de um movimento por
defeito próprio, mas por superabundância de isso que motiva) é o bem que
tem.

A manutenção deste estado transforma o ser humano num acto de inteli-
gência, eternizável. É a acção mais alta e digna possível.

Ora, a permanência deste estado implica que a vontade esteja sempre sa-
tisfeita. A sua satisfação não vem dela própria, mas do acto de inteligência,
que lhe dá o ser que a satisfaz. Apenas uma falha do acto de inteligência
pode tornar possível uma desestabilização da vontade. Assim sendo, este mo-
delo relacional é válido para toda a relação possível entre a inteligência e a
vontade, pelo que, a uma inteligência perfeita se segue necessariamente um
acto de vontade perfeito (esta sequência é lógica, não cronológica), isto é, no
sentido do bem.

É pelo defeito da inteligência que o mal se insinua e apenas como possi-
bilidade. A obra Job é a melhor ilustração do que é uma inteligência humana
perfeita, acompanhada por uma vontade humana perfeita também. Para deixar
de ser bom, Job tinha de deixar de ser perfeitamente inteligente. Não é por
acaso que Job é escolhido para o teste.

Não explorando minuciosamente aqui o trabalho crítico dos supostos ami-
gos de Job,39 podemos, no entanto, sucintamente notar que Elifaz de Teman,
Bildad de Chua, Sofar de Naamá e o jovem Eliú não se vão dignar olhar para o
Job que perante eles está, informados acerca do Job que conheceram, mas vão
limitar-se a acusar este ser de algo, indefinido, de uma qualquer mácula ne-
cessária, que desconhecem. Não hesitam em condenar alguém cuja totalidade
de vida desconhecem, mas cuja vida que conhecem foi uma vida virtuosa.

Estes satãs, ao contrário do Satã oficial, não se limitam a olhar para o
sujeito-objecto em causa, procurando criticá-lo, a partir do que sabem, mas
inventam o mal, hipostasiam um mal cuja única origem é a sua acção, com
a finalidade de ajustar artificialmente a situação do sofredor a uma suposta
justiça divina infalível e que, portanto, não poderia deixar sofrer alguém que
o não merecesse. E é nesta invenção de um mal de outro modo inexistente e
sua atribuição a um sujeito que está quase todo o mal presente nesta narrativa.

39 Para este efeito, remetemos para o Capítulo precedente.
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O restante está presente no acto da mulher. E todo este mal é meramente
inventado.

Segundo a narrativa, Deus fez o ser humano, todo o ser humano, para que
pudesse ser bom como Job, só assim faz sentido a relação prototípica deste
com a restante humanidade, à qual é proposta a manifestação da evidência
de sua bondade. Deus põe Job à prova para que não haja qualquer dúvida
possível acerca da bondade de Job. O que estes outros seres humanos fazem é
mostrar qual é o extremo de possibilidade contrário da mesma criação. O que
propõem é que se negue a bondade da criação.

Deste modo, este texto, e é uma outra grande pergunta não expressa de
Job, responde à questão de quais são os limites de bondade do ser humano.
Estes são definidos, e de uma vez por todas, por esta mesma narrativa, entre o
limite máximo posto pela acção (com muita paixão) de Job e o limite mínimo
posto pela acção da mulher e dos falsos amigos. O limite máximo de Job é o
próprio Deus, o limite mínimo dos falsos amigos e da mulher de Job é o nada.
O ser humano é o habitante ontológico do intervalo entre Deus e o nada. Mas,
nesta narrativa, todo este intervalo depende da acção do ser humano.

Onde o texto nos parece ser mais claro em termos de consequências é no
que diz respeito à questão da origem do mal:40 ela não é divina, nem sequer é
extra-humana, mas totalmente humana e a partir de uma possibilidade meta-
física de bem. Foi a esta possibilidade de bem que Job soube ser fiel. Então,
Job prova, por meio desta fidelidade, que a possibilidade do bem não é vã,
pois há um ser humano que é bom.

Mas a marca da bondade divina em Job corresponde mesmo a um abso-
luto, o absoluto criatural, o absoluto de bem contraditório do nada de Job.
Este absoluto põe em contraste o absoluto do ser com o absoluto do nada. O
mal é tudo o que aproxima do nada. Através desta marca, Job está em ligação
com Deus. Diria Platão, se pudesse, que Job participa de Deus por meio deste
dom. O que Job possui e guarda é algo de absolutamente precioso. Será que
Job sabe isso?

Até agora, apesar do excruciante sofrimento em que esteve mergulhado,
Job apenas se confrontou com entidades finitas, isto é, nunca, até agora, se

40 A origem do mal não é confundível com a possibilidade do mal. A possibilidade do
mal depende metafísica e estruturalmente, logo, transcendentalmente da possibilidade de ha-
ver bem, como sua contrapartida necessária e absoluta; a sua origem é a acção como coisa
propriamente humana.
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confrontou directamente com Deus. Mas é ele próprio que invoca Deus, mais,
que o convoca, que dele exige resposta (fim do capítulo 31). Esta aparente
temeridade, blasfema, dir-se-á, tem toda a razão de ser. Sendo Deus quem
desencadeou esta provação, não pode estranhar que o convocado também o
convoque. No fundo, o que Deus quis foi uma agonia e é uma agonia41 que
vai ter.

É que Job, para que a experiência a que está a ser submetido tenha cabal
desenvolvimento, tem mesmo de se confrontar com isso a que diz e a que
se tem revelado ser fiel. Job e Deus têm de se confrontar directamente, só
assim pode o ser humano medir o bem da sua relação com Deus. Só assim
pode Deus levar o teste da bondade da criatura ao máximo possível, isto é,
ser o crivo agónico o próprio criador. Não há outro modo. Job, em nome do
bem de Deus em si e da sua fidelidade a esse bem, isto é, Job em nome do
próprio Deus – pelo menos assim lhe parece –, dado pela presença de Deus,
na herança ontológica que lhe deixou, convoca Deus a uma espécie de agonia
final.

O momento é vertiginoso. Repare-se que, se Job tem algo a perder, parece
que já não tem muito a perder – o que não é exacto, pois, tendo o ser a perder,
tem tudo a perder, mas, visto de fora assim parece –, Deus tem a perder a
aposta que fez e esta diz respeito à bondade da criação, logo, à sua mesma
bondade enquanto criador. Deus tem a perder o seu merecimento a ser Deus:
se perder, o Satã ter-se-á revelado mais sábio do que Deus. As consequências
são de tal modo óbvias que não precisam de explanação.

Assim sendo, no livro do sentido do mundo, este momento não é apenas
mais um grande momento literário, cheio de emoção, mas o topos em que se
joga o absoluto do sentido de isso que é o próprio ser em seu fundamento
primeiro e último, na relação com a inteligência humana. E nada mais há para
nós seres humanos.

Então, do que se seguir, sairá a resposta à pergunta: vale a pena haver

41 Tecnicamente, uma «agonia», um «agon» é uma luta de morte. Tal luta pode ter três
desfechos: a morte de um dos contendores, a morte de ambos, a morte de nenhum. Este último
caso é o que sucede no Livro de Job. Mas nem por isso deixou de haver uma agonia. Há que
notar que o modelo agónico é o modelo de toda a tomada de decisão, em que cada ser humano
se encontra sempre perante a possibilidade de vida ou de morte, mediata ou imediatamente,
se bem que as condições dramáticas do comum da vida não manifestem tal, salvo quando a
escolha implica um drama trágico. Então, percebe-se que se estava em agonia.
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ser? Esta, sim, é a maior pergunta que se pode retirar indirectamente desta
obra.

Do resultado desta confrontação entre o homem invocador e o Deus in-
vocado sairá o veredicto acerca da bondade de tudo e do direito de tudo a
ser.42

Este confronto, complexo, irá assumir duas fases: uma primeira, agónica
e polémica, isto é, de recontro entre o que parecem ser dois inimigos; uma
segunda, de encontro amoroso entre dois amantes, desiguais, mas que põem
todo o seu adequado ser no bem de uma relação que é mútuo dom de fidelidade
ao bem dos dois.

Assim, no primeiro momento, e perante a exigência de Job de uma res-
posta de Deus ao seu ilógico sofrimento, Deus manifesta-se, mas não como
um Deus benevolente, antes como um imperial Deus cioso de seu bem pró-
prio e aparentemente de mais nada. Se Job esperava a concretização, nesta
teofania, de algo próximo do Deus de bem e de compaixão em que acreditava
e ao qual se tinha mantido fiel, apesar de tudo, maior não poderia ser a sua
desilusão. O Deus que se lhe manifesta é tudo menos isso. Em vez de, pelo
menos, o consolar, ainda lhe pede satisfações. Que mais pode Job dar a Deus
que Deus não lhe tenha já pedido?

«Onde estavas tu...?» (38, 4). O todo-poderoso criador parece querer es-
magar a aparentemente impertinente criatura: de um absolutamente dadivoso
acto de amor, consubstanciado na criação, passa-se à arrogância de um senhor
de empório, que reclama o pagamento pelo bem concedido. Parece não haver,
já, amor em Deus. Apenas poder e jactância.

Não está já esgotado o cálice de Job?
Não. Ainda está por provar se Job se mostra fiel não apenas a uma me-

mória de Deus em si, mera representação do criador, mas ao próprio criador,
olhos nos olhos, como o próprio Job reclamou e como, aliás, não poderia
deixar de ser, de modo a que esta narrativa pudesse ter um sentido pleno e
definitivo.

É, finalmente, agora, o momento em que Job está só, absolutamente só,
finalmente abandonado por Deus – assim lhe parece. Se rapidamente tinha

42 Deus, ao abdicar da sua pura imanência própria (que, para o mundo, é a transcendência)
– tal acto puro aristotélico – criando o «mundo», tal como é, ou seja, com a possibilidade da
imperfeição por escolha – o mal –, aceita correr o risco do fim da infinita perfeição de tudo. A
menos que a perfeição própria do criado seja ser segundo o regime próprio da imperfeição.
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ficado politicamente isolado, no que diz respeito à relação humana, sempre
se mantivera a relação com Deus. Agora é o próprio Deus que se encarrega
de mostrar que também ele abandona Job, directamente. Deus não é mais
uma possível desculpa ou bengala para o bem de Job. Deus age como se não
houvesse Deus. Deus é o ateu do Deus de bem.

Absolutamente só, apenas armado com a sua fé num Deus de bondade,
Job tem de escolher: mantém ou não mantém a fidelidade a Deus, mesmo
revelando-se este algo de muito diferente do que esperava? Muito pior do que
o que esperava?43

Repare-se que, neste momento, aparentemente, na narrativa, apenas Job
sabe o que é o bem. Se aquilo que se lhe revelou agora mesmo é Deus, então,
nem o próprio Deus sabe o que é o bem, não segundo a promessa feita a
Job. Que Deus tenha levado o crédito no bem humano até este limite, diz da
confiança que tem na criação e nesta criatura, que Deus sabe que é boa. Mas
que Deus tenha permitido que o guardião do sentido do absoluto do bem fosse
um ser humano, diz muito acerca da grandeza de Deus, um Deus sem “inveja”
da grandeza própria do que cria. A nobreza ontológica e ética destas figuras é
espantosa.

Job poderia declarar-se enganado e desautorizar Deus. Se o tivesse feito,
seria o triunfo total e definitivo do ateísmo e o horizonte da humanidade co-
meçaria e terminaria necessariamente em si própria. Nenhuma outra possi-
bilidade de sentido poderia haver e tudo seria simplesmente imanente sem
possibilidade de uma qualquer referência a uma transcendência: a sua inferi-
oridade manifestada anulá-la-ia. É isto que aqui está em causa.

Job é a vitória da transcendência, por via da bondade transcendente pre-
sente na sua imanência, porque Job escolhe manter-se fiel à marca de bem que
tem em si impressa. Em si, há a presença memorial de algo de absolutamente
bom. Em si, está a marca de isso que acredita ser Deus. E isto é todo o bem
que lhe resta, já indiscernível do que ele é. Assim sendo, em nome deste bem,
Job não vacila e permanece fiel. Retracta-se, pede perdão.

Se aquele Deus que se lhe manifestou é o mesmo que nele imprimiu a
memória do bem, então, este Deus é infiel à memória que doou. Mas a in-
fidelidade de Deus não implica a infidelidade de Job. Mesmo sentindo-se

43 Muito pior porquê? Porque Job tem em si, no acto de presença de Deus em si – é o que
Job intui –, a bitola universal do bem e isto que se lhe revela é pior do que o que a bitola
estabelece.

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

Américo Pereira 91

abandonado por um Deus que, em vez de o salvar, o esmaga, Job permanece
fiel a quem não lhe permanece fiel.

Não é possível levar a fidelidade mais longe, porque, simplesmente, não é
possível, em termos absolutos, ir mais longe. Com este acto, Job provou a sua
bondade, por via da sua fidelidade ao bem em si posto, ganhando a aposta de
Deus, a Deus e por Deus. A capacidade autonómica do ser humano neste texto
não pode ser mais elevada. É esta capacidade que responde positivamente à
prova lançada por Deus.

Está tudo consumado: todos os poderes se viraram contra Job e este a
todos sobreviveu e ultrapassou.

É o momento de Deus se lhe revelar como o Deus de bondade que o criou,
em que esperava e ao qual se manteve fiel. Job é exaltado. Os falsos amigos
admoestados. Agora, não apenas Deus sabe que há um homem bom, mas
todos sabem que há um homem bom.

Isso que era uma pura possibilidade criatural, a bondade, passa a ser um
dado concreto, real, histórico – dentro da narrativa. Job passa de um exemplar
único a um exemplo paradigmático. A humanidade deixa de poder invocar
a dificuldade do bem para desculpar a sua não-bondade: já houve um ser
humano que foi bom, inquestionavelmente. Basta seguir o exemplo. Job é o
manual extremo da extrema bondade.

2.5 Ser como Job

Embora se trate de uma narrativa que tem uma dimensão exterior mítica, o
livro Job encerra em si uma lição de realidade da possibilidade, que não pode
ser mais realista: a da essência e substância humanas como acto de fidelidade
a um bem próprio, especificamente próprio, pessoalmente próprio, que distin-
gue o ser humano do demais das entidades. Este acto de fidelidade confunde-
se com o próprio ser humano em causa: no fim do processo de acrisolamento,
já nada mais há de Job do que este acto de fidelidade. Tudo o mais desaparece,
só faltando desaparecer este acto final. Se desaparecesse, seria a aniquilação
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de Job e, com Job, de toda a humanidade, dada como sem interesse ontoló-
gico.

Ora, este acto já não é distinto do próprio Job: disso se encarrega a própria
experiência, propositadamente elaborada para que, no fim, precisamente nada
mais reste. Nós somos este acto de fidelidade a uma vocação de bem com que
nascemos. Esta é a lição muito clara desta obra. Ou somos isso ou não somos
coisa alguma. Job marca definitivamente o absoluto da diferença ontológica
própria do ser humano como entidade propriamente ética, cuja razão de ser é
uma possibilidade de bem próprio, posto em si num e por um acto de criação.

Aqui, não há lugar para bestas humanas ou anjos humanos: há Job, que
é o ser humano, e há entes não-humanos. É terrível esta constatação, mas é
inescapável. Com Job, Deus provou o único ser humano e fez dele modelo.

A consequência é muito clara: ou somos como Job ou não somos verda-
deiramente humanos. Estamos muito longe de uma perspectiva naturalista do
que seja a humanidade.44 Esta é o acto de fidelidade ao bem que Deus nela
pôs. Esta é espírito. Não se nega o corpo: ele é doloroso testemunho de si
próprio, mas, a certa altura, deixa de fazer sequer sentido. Não é nele que a
aposta se joga. Mas, ganha a aposta, o corpo retoma o seu esplendor.

Assim, o que Deus pretende é a afirmação do ser humano, por si próprio,
como acto de fidelidade a Deus. Quer um ser humano perfeito, actualmente
perfeito, não apenas potencialmente.

Assim, a todas as perguntas de Job e a todas as demais perguntas, responde
Deus dando como resposta Job, que é uma resposta de amor a Deus por amor
ao bem que Deus criara quando criara Job. A resposta final de Deus, não é
um mero julgamento, uma mera palavra, mas um acto, a recriação de Job, em
todo o esplendor que merecera. A resposta às questões, todas, deste texto,
é um acto de amor. Mas este acto é a única resposta digna de qualquer ser
humano e digna de Deus.

Este texto é um texto sobre o bem.
Mas não elimina nem responde nem pode responder à questão que se im-

põe acerca do destino dos que foram sacrificados para que Job pudesse mani-
44 Fisicamente descendente de antropóides, de felinos ou de insectos, não é isso que inte-

ressa, mas o seu jogo lógico, a sua relação com o sentido, que se serve de uma base física –
é esta, mas poderia ser outra qualquer –, mas que com ela não se confunde. No fim, o corpo
de Job é quase nada, o seu corpo já é só quase a transparência física de um espírito e essa
transparência poderia bem ser de queratina, em vez de tecido epidérmico de mamífero...
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festar a sua bondade. É aqui que se exige uma fé semelhante à de Job, pois
não há qualquer resposta humanamente satisfatória possível e o problema de
Deus, na relação com a inocência esmagada, mantém-se. Aqui, apenas o si-
lêncio do amor pelos sacrificados pode falar.
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Capítulo 3

Job e a responsabilidade de
Deus ou O absoluto da
responsabilidade do criador
para com as suas criaturas, a
partir da narrativa do Livro de
Job

Desde há vários anos a esta parte, temos dedicado alguma atenção ao estudo
de vários temas dos muitos presentes no bíblico Livro de Job, mas nunca foi
tratada a questão da responsabilidade de Deus como criador que permite que
se ponha em causa a bondade da criação na pessoa de Job.

Pensamos que o essencial da narrativa presente nesta obra tem de ser lido
à luz genésica primeira – Livro do Génesis – e, nessa luz, segundo o repe-
tido enlevo que Deus, o criador absoluto, manifesta quando, após cada passo
estrutural e estruturante do progresso cósmico da criação, proclama isso que
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acabou de criar como bom (ou belo – bem esplendoroso de sua própria bon-
dade em si posta por Deus no acto de criação, na tradução dos Setenta).1

A afirmação de bondade que Deus profere relativamente a Job, no início
da narrativa homónima, só faz pleno sentido se for posta na imediata conti-
nuidade genética, mas também ontológica e ética, do absoluto ontológico da
bondade criatural primeira posto em cada uma das criaturas pelo criador.

Neste sentido, e segundo o especial estatuto que assume na narrativa, Job
surge não como mais uma qualquer criatura de Deus, mas como um segundo
Adão, uma segunda possibilidade humana de bem, de bem como humana
perfeição em acto.2 E tal em termos absolutos. Assim como Adão carregava
consigo todas as humanas perfeições, mesmo a possibilidade do mal3 – que
é o que permite poder não ser mau – também Job tem consigo tais mesmas
perfeições.

Aliás, não apenas estas figuras paradigmáticas são assim constituídas, mas
todo o ser humano – de que são paradigma – é assim dotado: todos os seres

1 Consultada em Antigo Testamento Poliglota. Hebraico, Grego, Português, Inglês, São
Paulo, Sociedade Bíblica do Brasil, 2003.

2 Assim, no respeito pela narrativa do «mythos» a que pertence, Cristo, o «novo Adão», não
é um “terceiro Adão”, mas o primeiro, primeiríssimo, não totalmente submetido à pura lógica
interna da imanência cósmica, dado que transporta consigo plenamente o «Logos» transcen-
dente, que, imanentizando-se, não se perde na imanência, antes transcendentaliza a imanência:
o «Logos» primeiro, distante até agora, torna-se, para usar a expressão de Agostinho, «mais
íntimo» à imanência do que a própria imanência, pois é plenificação lógica do que era já a pre-
sença do «logos» na imanência criatural através do acto de criação. Ora, em Cristo, o «Logos»
não se limita a estar presente criaturalmente, está presente como um todo e um todo que se
plenifica precisamente quando se torna carne, carne cuja forma lógica está nele desde toda a
eternidade, mas apenas agora recebe a sua plena realidade como, precisamente, carne real e
não apenas carne lógica. Note-se que é esta «carne lógica», forma da carne de todos nós, que
será o corpo esplendoroso nosso de toda a eternidade, cuja essência não é meramente lógico-
formal, mas que assume toda a substância haurida na concretude da acção e paixão vivida na
imanência, projectando, assim, esta na eternidade.

3 Perguntar-se-á como é que é possível que a possibilidade do mal seja boa. Mas toda a pos-
sibilidade, enquanto simples possibilidade, é um bem, pois o absoluto do acto que a constitui
está na vez do nada, isto é, é um absoluto ontológico e é este absoluto ontológico que é sempre
um bem e que é proclamado como tal por Deus: bem porque é algo, na absoluta contraposição
com o nada, neste sentido, o mal absoluto, porque total e absoluta ausência de ser. Por outro
lado, apenas havendo esta possibilidade de mal, isto é, apenas podendo não ser bom pode o
ser humano ser bom sem que tal bondade seja determinada, logo, absolutamente heterónoma.
A impossibilidade do mal próprio da acção imperfeita do ser humano é a impossibilidade do
próprio ser humano.
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humanos carregam consigo o absoluto bem de poder ser bom, que é o mesmo
que lhe permite poder ser mau. Este é o único determinismo real, o de ter
sido criado com a necessidade de poder ser bom, que é o mesmo que dizer de
poder ser mau, em cada possível movimento de sua realidade propriamente
constitutiva (algo que Sartre não compreendeu ou não quis compreender).

Em ambos os casos, é a própria palavra de Deus que tal bondade atesta.4

Ora, a criação, criar, é sempre da ordem do absoluto. Se bem que seja
o acto de criar que instaura toda a relação – possível e concreta –, tal acto,
em si, porque substitui o nada absoluto de algo (na relação lógico-ontológica
intrínseca a cada ser como possível entre o absoluto de sua possibilidade e a
sua realidade concreta) pelo todo da possibilidade de algo, é a posição abso-
luta – ontológica, de origem metafísica – desse algo. Esta posição, enquanto
actualidade, possibilidade de continuidade e também realidade concreta de
existência, é absoluta.

Cada criatura, a este nível, é um absoluto. Cada acto de criação aniquila
o absoluto do nada relativo à presença da criatura posta, logicamente antes de
ser posta, ontologicamente, no acto de a pôr.

Por outro lado, é este acto absoluto de posição da criatura que é a mediação
entre o plano metafísico divino e o plano físico criatural.

Não nos oferece qualquer dúvida que o que Deus cria quando realiza o
labor genesíaco primeiro (absoluto) é a natureza, sendo, assim, esta o domínio
do criado, do criatural, do que se move, do que tem tempo, do que não é eterno,
mas, também, do que pode morrer, naturalmente morrendo em termos físicos,
se bem que o absoluto do acto havido nunca possa ser aniquilado.5

Deus é todo o bem, qualquer “forma” que este assuma, eternamente. Mas
o bem humano não decorre mecanicamente da possibilidade em si implícita,
como é o caso da restante natureza, essa que não possui capacidade de escolha.

É aqui que a questão da responsabilidade de Deus se põe.
Deus responde necessariamente por todo o bem criado.

4 No Génesis, no final da criação do sexto dia, em que o casal primeiro foi criado, Deus
afirma que o que criou nesse dia é bom (1, 31); em Job, «Prólogo», 1, 8.

5 “Existe” em Deus: o absoluto do bem permanece em Deus, o mal é isso que, por não ser
em absoluto, nunca poderá permanecer em Deus, no que é a forma metafísica do Inferno como
absoluto da medida da distância da criatura a Deus. Pela sua fidelidade, e mesmo que o não
saiba, Job está sempre “no Céu”, mesmo quando sofre, pois está sempre “contíguo” a Deus,
contiguidade dada pela e na sua (absoluta) fidelidade.
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Aliás, a proclamação do criado como bem é uma óbvia primeiríssima res-
ponsabilização voluntária: é Deus quem, gratuitamente, verbaliza o carácter
de bondade do que acaba de criar. Apenas ele “ouve” a proclamação e, salvo
néscia acusação de vaidade, tal destina-se a marcar logicamente, isto é, se-
gundo a palavra – «logos» – proclamada, o absoluto da dignidade ontológica
do proclamado: algo como a imposição de um eterno selo de garantia da po-
sitividade ontológica absoluta do que acabou de passar a acto, proveniente
exclusivamente da mesma graça criadora de Deus, sua bondade em manifes-
tação, em acto supremo de amor, que é esse que põe absolutamente algo onde
nada havia. Ao arquetípico absoluto «logos» criador de Deus, acrescenta este
um segundo «logos»; ao acto de criar, marca com um acto de garantia. Deus
dá a sua palavra, o seu «logos» em como isso que criou é bom. Este acto,
assim sublinhado por esta palavra, «logos» criador e «logos» manifestador,
põe definitivamente o que é o cunho da responsabilidade de Deus pelo acto
de criar. Tal constitui paradigma para toda a possível relação de criação ou de
produção que se pode seguir.

Mas esta responsabilidade não será mesmo vã? Para quê responder pelo
bem? O bem não é, em si mesmo, suficiente como resposta própria de isso
que é à questão da sua mesma positividade e dignidade ontológica? O ab-
soluto da grandeza ontológica – positiva – do bem basta no que é e aponta
sempre etiologicamente para quem o põe (já o mal tem tendência a esquivar-
se a esta transparência etiológica; veja-se o caso de Adão, que tenta inculpar
Eva, eliminando, assim, a transparência etiológica entre a sua acção e o “bem”
criado).

No entanto, é o mal que necessita de responsável, pois, se o esplendor
próprio do bem é resposta cabal à questão da sua etiologia total, o mal, que
é negação de possibilidade de bem – e, nisso, absoluto negativo – impede tal
esplendor, ou seja, em seu acto, nada tem que aponte directamente para si,
pois não se pode “apontar” para o nada.

Ora, a chamada «presença do mal» no mundo reclama resposta à questão:
«quem tal realizou?».

Note-se que Deus acusa-se, no final de cada dia, do que fez. Mas é uma
acusação de bem, dir-se-á. Mas não há silêncio de quem agiu, dir-se-á tam-
bém. Se o criador responde, mesmo sem convocação, como pode o aniquila-
dor da possibilidade que o criador absolutamente pôs não responder?
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É a esta questão fundamental que o mito6 (os mitos) em sentido forte, de
Adão e Eva procura responder, terminando com uma resposta negativa quanto
ao resultado de bondade real total do ser humano.

Mas é também a esta mesma questão que o mito de Job procura respon-
der, chegando a um resultado diametralmente oposto ao do de Adão e Eva,
manifestando que o ser humano é bom, quando assim o quer – leitura que
pode também ser feita do mito adâmico, se lido à luz de Job e do Livro do
Génesis, como manifestação primeira do absoluto da bondade posta por Deus
no criado.

A narrativa de Job é, deste ponto de vista, a procura do sentido da res-
ponsabilidade para com o mal. Podemos ler toda a obra segundo a questão:
«quem é o responsável pelo mal?». Ainda segundo este ponto de vista, a
questão do sofrimento não é primacial em Job, apenas decorre, como terrível
sub-produto, da busca pela responsabilidade pelo mal.

Mas porquê Job no centro desta narrativa, ele que é bom?
E se há “escândalo” na obra Job, tal é constituído pela escolha de um ser

humano bom para objecto (-sujeito) do teste da responsabilidade pelo mal.
Porquê Job? Precisamente porque Job desconhece o mal. Porque nele o

mal é apenas uma possibilidade (irrealizada), o que permite que, se e quando
fizer o mal, este eventual acto seja laboratorialmente visto na sua pureza prís-
tina de imediata culpabilidade, na total transparência de um acto de mal even-
tualmente realizado por um ser humano possivelmente bom e que tinha sido,
até então, sempre bom. Assim, não haveria qualquer dúvida acerca da ime-
diata relação entre a possibilidade do bem, a possibilidade do mal, que estão

6 Se a inteligência maior de Fernando Pessoa lhe permite dizer «O mito é o nada que é
tudo» (Mensagem, poema «Ulisses»), dando numa breve frase a noção fundamental da sua
mesma essência e substância semântica, a voz corrente sobre o mito quer reduzi-lo a algo de
infra-racional e sem valor de realidade algum. Este é um erro perigosíssimo do ponto de vista
do entendimento do que é a história da busca do sentido próprio da humanidade, busca que
coincide com a própria humanidade como coisa lógica, enquanto, para usar a feliz expressão
aristotélica, conjunto de viventes portadores de «logos». O mito encerra sempre, ainda hodi-
ernamente, o lugar lógico-semântico do fundamento ontológico de uma determinada cultura.
Assim, falar de mito não é falar de historieta sem valor, mas de uma narrativa que encerra o
núcleo mais precioso em termos humanos para um qualquer ser humano individualmente con-
siderado ou para um qualquer conjunto de seres humanos que formam uma cultura, sempre
unida por uma qualquer narrativa fundacional. Os grandes textos fundadores, todos, estão re-
pletos de narrativas míticas que constituem a essência e a substância semântica dos povos que
os criaram. Pessoa tinha razão.
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sempre co-presentes em acto em cada possível acto, e o agente que de tal
modo agisse.

O mal não decorreria de um hábito, de uma «hexis» ao modo aristotélico,
mas directamente da condição metafísico-ontológica da possibilidade de bem-
mal própria de Job e por Job actualizada (em eventual mal, no caso vertente e
como era expectativa de Satã, ou, pelo menos, seu desafio).

É como se se perguntasse: como é que o absoluto do acto do mal se dá?
É este o grande desafio metafísico e ético do Satã. Pegue-se em quem nunca
fez mal algum (em quem nunca pecou, segundo o modo de pensar da cultura
que deu forma material ao Livro de Job) e façamos de modo a provocar esse
ser humano a que faça o mal para, assim, virginalmente, captarmos o mal na
sua posição e origem absoluta primeira. Apenas esta metodologia justifica a
exaustividade da provação a que Job é sujeito, implicando o sofrimento cuja
narração todos conhecemos. Não se trata de uma injustiça de Deus ou de um
capricho divino, de um Deus deste modo sádico, mas da condição única de
apuramento indubitável do absoluto da responsabilidade pelo bem e pelo mal
feitos no mundo.

A acusação que se faz a Deus por estar distante e não intervir no sentido
do alívio do sofrimento de Job é estulta, pois, se Deus interviesse, toda a prova
pela responsabilidade do mal seria comprometida e, aí, sim, o sofrimento seria
absolutamente em vão.

Job é o sinal e o símbolo do absoluto do merecimento humano a uma
grandeza ontológica positiva própria, a um bem próprio, que apenas o ab-
soluto isolamento etiológico relativamente à sua responsabilidade pelos seus
actos próprios pode garantir.

A ideia de que a Providência não é um absoluto sustento metafísico e on-
tológico, na necessária distância ontológica que preserva o também absoluto
da diferença ontológica que instaura cada ente no que é, irredutivelmente, mas
um acto mágico de constante interferência senhorial, insulta a grandeza da re-
lação posta entre o criador e a criatura e que se baseia na autonomia ontológica
desta. A Providência divina não se tipifica como a relação de um senhor a um
escravo, mas como o acto amoroso de um pai ou de uma mãe a seu filho, que
o suporta, mas não o esmaga ou reduz.

Tal pode ser paradigmatizado historicamente na relação da Virgem com
Jesus: mãe sempre presente e com autoridade amorosa total, mas que não
reduz a liberdade do filho. E não esqueçamos que Jesus é a realização incar-
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nada do que Job é como constructo teórico mítico: de novo, o inocente que
sofre excruciantemente sem que haja qualquer relação etiológica própria entre
o sofrimento experimentado e qualquer culpa própria sua.

3.1 Como é que a provação é feita e qual o seu sentido
para a questão da responsabilidade divina?

O detalhe da provação é estudado nos dois capítulos que antecedem o pre-
sente. Para lá remetemos. No entanto, interessa, agora, reflectir acerca da sua
relação com a questão da responsabilidade de Deus. Deus é responsável pela
criação como um todo. Não é, assim, também responsável pelo mal que o uso
perverso do bem como possibilidade e não como necessidade implica?

Responsável pela criação do ser humano, com tudo o que tal criação com-
porta, não é responsável por tudo o que decorre de tal criação?

A resposta teria de ser «sim», se a decorrência do que é a qualidade con-
creta da acção humana fosse necessária. Neste caso, ou dela decorreria ne-
cessariamente sempre bem e a questão da responsabilidade seria puramente
ociosa, pois, como já vimos, responder pelo bem é vão. Ou, então, dela decor-
reria necessariamente sempre mal e, assim sendo, Deus seria imediatamente
responsável por ter criado um ser que necessariamente produziria o mal.

Mas o que acabou de se dizer, sendo logicamente correcto, não diz respeito
ao ser humano. Diria respeito a um outro qualquer ser, mas tal ser não é o
ser humano, que, precisamente, é, em sua mesma essência, o ser que não está
determinado a ser sempre bom ou a ser sempre mau. É o ser que pode escolher
ser bom ou mau. Se não o puder fazer, não é um ser humano.

Deste modo, poder-se-á, ainda, acusar Deus de ter criado um ser que pode
ou fazer o bem ou fazer o mal. Tal é verdade, mas que sentido faz?

O que a narrativa genesíaca nos mostra é a criação de um ser que reúne
todas as condições para poder ser tendencialmente como Deus é actualmente,
isto é, bom. E para que assim possa ser, não pode estar determinado de outro
modo que não seja o da absoluta possibilidade de bem ou mal. Mais nada.
Qualquer outra formulação da essência implica imediatamente que ou nunca
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o possa ser – caso da determinação para o mal – ou que tenha que o ser – caso
da determinação para o bem. Em ambos estes casos, não há seres humanos,
mas meras marionetas nas mãos de um titereiro sem inteligência para perceber
que o que criara não corresponde de modo algum ao que quisera criar.

Esta imagem aplica-se a uma boa parte da humanidade (nomeadamente
aos chamados «amigos de Job»), mas não se aplica a Deus, no respeito pela
narrativa.

Isso que se chama de amor de Deus pela criatura humana, amor que cria, é
precisamente o dom de possibilidade de bem, isto é, de que possa finitamente
ser como Deus é infinitamente, através da capacidade de escolher entre fazer
o bem ou não fazer o bem, capacidade finita em acto, mas perfeita em sua
mesma finitude: não é por ser uma capacidade de escolha não infinita em
acto que Job escolhe pior. Job, no que é e com o que é, escolhe sempre o
bem. Tal significa que, no que é, com a capacidade de escolha que tem, o ser
humano pode sempre escolher o bem, assim queira, pois Job é paradigma de
humanidade e da humanidade.

Como é evidente, e como surge paradigmatizado em Job, para que tal su-
ceda, pode o ser humano estar destituído de quase tudo, mas não pode estar
destituído desta mesma capacidade na sua plenitude. A redução desta capaci-
dade é imediatamente a redução da capacidade de a humanidade ser humani-
dade (recorde-se o caso dos «Lager» nazis, em que as pessoas eram proposita-
damente destituídas desta capacidade em sua plenitude; veja-se, por exemplo,
o testemunho de Primo Levi).

É esta a razão pela qual o acrisolamento de Job decorre de forma labora-
torial, ordenando Deus que o Satã não atente contra o que em Job é essencial
(e o que em Job é essencial é-o paradigmaticamente em toda a humanidade).

Não há dúvida de que Deus criou o ser humano como possibilidade de
bem ou de mal. Não há dúvida de que é responsável por o ter criado. Tendo-o
criado como possibilidade de bem, se da sua acção apenas surgir bem – o que
é possível – segundo esta lógica, Deus seria louvado, não por ter criado um
ser capaz do mal, mas pelos resultados que tal ser aportara. No entanto, tal ser
seria o mesmo que era capaz de bem e de mal, a este nível nada mudaria.

Se da sua acção apenas proviesse mal, segundo tal lógica, Deus seria in-
vectivado por causa do resultado, mas, não obstante, o ser humano continuaria
sendo capaz de bem; nada teria mudado em termos essenciais. O caso de uma
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acção mista de bem e mal implicaria louvor aquando do bem realizado, cen-
sura aquando do mal realizado.

Mas o fundamental é que, nos três casos possíveis, se a questão da res-
ponsabilidade for retroatraída a Deus, o ser humano desaparece da equação,
pois, faça ele o que fizer, nem mérito nem demérito são seus, mas sempre de
Deus. Tal não faz qualquer sentido e não deve ser aceite.

A especificidade própria do ser humano reside exactamente em que ele foi
criado para poder ser responsável.

É a responsabilidade, como coroamento necessário da possibilidade de
escolha, essencial ao ser humano, que constitui tal especificidade própria.

A criatura «ser humano» é criada como e para ser independente do cri-
ador: é esta independência absoluta que o Livro de Job explora. E é para a
provar que a narrativa se transforma no crisol total do inessencial do humano.
É a total independência da criatura humana relativamente ao seu criador no
que toca à sua essência após a sua criação que obriga a que Deus esteja quase
sempre ausente do cenário, ocupando apenas o lugar do contemplador inde-
pendente, tão independente como criador como independente é a criatura que
criou para que fosse independente.

É apenas quando a criatura, já totalmente separada do resto da criação,
invoca o Criador para que se apresente que este se apresenta, a fim de subli-
nhar ainda mais a separação e a consequente independência, ao criticar ainda
mais profundamente Job, deixando-o totalmente só, não apenas num sentido
mundano e imanente, mas também em termos da relação com o transcendente,
com o criador, que parece rejeitar a criatura.

Este é o momento crucial em que o ser humano se encontra totalmente
irrelacionado com tudo – ou assim lhe parece – e em que a sua independência
é máxima, em que o absoluto da escolha entre bem e mal é apenas de sua
responsabilidade.

Job, no rigor da experimentação a que é submetido, torna-se a prova de
que a responsabilidade pelo mal é de quem o pratica, não das condições se-
gundo as quais se pode não praticar ou praticar e que se confundem com as
condições de possibilidade da humanidade. Deus poderia não ter criado o ser
humano, é verdade, mas, então, não haveria seres humanos para acusar Deus
de ter criado a possibilidade do mal ao criar os seres humanos.

Deste modo, levado o abandono de Job ao extremo máximo a que pode
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chegar, tudo o que for por si feito é de sua responsabilidade e apenas de sua
responsabilidade. Deus nada faz por ele.

O que afectivamente parece obsceno é, de facto, a única possibilidade
lógica de mostração da absoluta independência do ser humano relativamente
quer ao mundo quer ao criador.

Quando, ainda num regime afectivo, se persiste em pôr ao mesmo nível
o sofrimento inegável de Job e o seu legado de afirmação da humanidade,
censurando ao mesmo tempo Deus por tal ter provocado, não se percebe que
o que se está a pedir é que Job nunca tenha sido criado e, como Job é o
paradigma da humanidade, que esta nunca tenha sido criada.

A humanidade não é um insubstante sonho hedonista ou ataráxico, mas
um constante e difícil parto, por vezes muito doloroso, em que cada ser hu-
mano é chamado a ser fértil útero de si próprio, a si próprio se parir, instante
a instante.

Deus é apenas responsável pelo absoluto do dom criatural que absoluta-
mente pôs a humanidade. O mais é da responsabilidade desta. Há, então, que
discernir as várias responsabilidades em causa na narrativa de Job.

3.2 A responsabilidade do Satã

No regime laboratorial em que a provação de Job ocorre, a função do Satã
corresponde perfeitamente ao mister de ser o «acusador», isto é, o elemento
literalmente crítico, quer dizer, que exerce a função de crivo, presente na fase
inicial de preparação e de desenvolvimento do processo. É o Satã quem ques-
tiona Deus acerca da verdadeira responsabilidade de Job pela sua própria bon-
dade – questionando indirectamente Deus em sua relação criadora do que Job
é como possibilidade. O que o Satã diz é o que se pode entender como a
possível voz corrente de desconfiança no que concerne à bondade de Job. Tal
desconfiança é demonstrada aquando das intervenções dos falsos amigos.

A voz do Satã é a manifestação política do entendimento que aqueles que
não são omniscientes têm do ser e da acção de Job. O que se vê segundo o
olhar da finitude não é um ser humano bom em si mesmo, bom em tudo, mas
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um homem a quem a vida corre bem e que parece ser bom, neste âmbito de
uma vida boa, boa não apenas como coisa que dele dependa, mas também
como coisa política geral, como se o que Job é não se deva a Job, mas tam-
bém a Job em correlação de dependência com o ambiente que o rodeia e que
determina pelo menos parte do que é.

Job não é bom, ou pode não ser bom, apenas parece que é, pois tudo o que
o rodeia concorre para que tal assim seja.

É o Satã quem faz com que seja necessário começar o processo de alie-
nação de Job relativamente a tudo o que não é Job, pois, no limite, apenas
absolutamente livre de qualquer relação pode Job ser avaliado no que é, pelo
que é.

Mas ainda que metodologicamente imprescindível, o papel do Satã nada
mais é do que instrumental, técnico: a sua presença e a sua intervenção per-
mitem que não seja o próprio Deus a questionar a bondade de Job, que Deus
sabia não ser questionável, mas que havia que patentear para uso e bem dos
demais seres humanos. Se o fizesse, Deus estaria a não estar conforme à ver-
dade. Assim sendo, a função questionadora é exercida pelo veículo próprio,
servindo o intento soteriológico geral de Deus para a humanidade, sem que
Deus caia em contradição entre o que sabe e o que que teria de dizer ao ques-
tionar a bondade do seu servo bom.

Deste modo, a responsabilidade do Satã reside apenas em cumprir, até que
tal seja necessário – até à entrada dos seres humanos, a começar pela própria
mulher de Job, em cena – a sua tarefa de forma impecável, de modo a que a
experiência decorra de modo a não poder deixar quaisquer dúvidas seja em
quem for. O Satã cumpre. Torna-se co-responsável pelo sofrimento de Job,
mas, também, no fim, pelo seu triunfo.

O bem ou o mal de Job nunca passaram e nunca passariam, sendo ele
quem era, pela responsabilidade de outros.

Como corolário, não podemos deixar de chamar a atenção para o facto
de Job paradigmaticamente vencer o Satã, com toda a carga simbólica que
tal vitória comporta, sobretudo se perspectivada na relação com a narrativa
dedicada à provação do casal primeiro.
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3.3 A responsabilidade de Job

Job é responsável por toda a sua acção. Job só não é responsável por ter sido
criado, por ter sido criado como foi, isto é, pela possibilidade que é como
posta no acto de sua criação, e também não é responsável pela situação de
acrisolamento em que se encontra e em que não deveria encontrar-se.

Mas, em situação, seja ela a anterior ao acrisolamento seja ela a de acriso-
lamento, tudo o que Job faz é de sua responsabilidade. É, aliás, por causa da
responsabilidade, que o Satã invoca e a que Deus não pode escapar se quiser
continuar a merecer ser Deus, que Job é testado: para manifestar que é ele o
responsável pela bondade com que coincide.

É, assim, deste ponto de vista, que é o fundamental, que a narração do
Livro de Job é a narração da provação da responsabilidade de Job: apenas
se Job, absolutamente isolado, puder coincidir com a responsabilidade sua
por si na forma da responsabilidade por todos os seus actos, pode Job ser
proclamado como bom. E é o que acontece, como já foi minuciosamente
estudado.

É, assim, a responsabilidade de Job que salva Job, limitando-se Deus a
selar tal resultado. Ao longo de toda a narrativa, Job mais não faz do que
responder pelo acto que é num contínuo acto de resposta à questão que o
tortura: «Job és bom?», «Job és mesmo bom?». Sabemos qual é a resposta. À
responsabilidade e resposta positiva de Job responde Deus, como responsável
único pela possibilidade de responsabilidade, de bem, outorgada a Job. E
Deus responde como não pode deixar de responder, se quer ser Deus:7 com
uma resposta de dádiva de bem pleno, claramente mostrado na parte final do
texto.

7 Hodiernamente, vive-se num mundo que se quer reduzido à dimensão subjectiva de uma
psique superficial, boa para ser explorada por todas as formas de indução de comportamentos
que sejam úteis para o bem das oligarquias, pelo que se quer fazer pensar que se pode que-
rer sem limitações lógicas. Ora, nada mais falso, transcendentalmente, não é possível querer
algo sem respeitar as condições transcendentais – ontológicas, não psicológicas ou mentais –
lógicas que balizam tal possibilidade. Assim, se penso em querer, por exemplo, ser fiel como
Sócrates de Atenas foi à essência semântica da sua vida, tenho de querer poder morrer. Ou
não posso querer tal, pois de tal querer faz parte poder morrer pela razão invocada. Talvez o
melhor, mesmo, seja não querer ser como o velho Sócrates, não vá ter de pagar o preço. É este
pagamento que distingue os filósofos.
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3.4 A responsabilidade da mulher e dos “amigos”

A mulher e os falsos amigos de Job são responsáveis, como Job e Deus, pelos
seus actos. Poder-se-á dizer que agiram paradigmaticamente segundo os pa-
drões que incarnavam, que é para tal que estão presentes no texto. Mas esta
hipótese é de essência literária e corresponde à redução dos seus papéis a uma
mera escolha do narrador, que poderia ter feito de modo diferente. Ora, tal
não faz qualquer sentido nesta obra. A paradigmaticidade aqui inquestiona-
velmente presente não é capricho de um narrador histórico, mas decorre da
essência semântica do que se quer mostrar através da narração produzida.

A acção da mulher e dos falsos amigos serve para mostrar o quanto os
seres humanos são incapazes de intuir a realidade patente. Não se trata do
trânsito lógico da inferência, feito sempre em ambiente abstracto e puramente
lógico, mas da negação da óbvia evidência: nega-se a bondade sempre evi-
denciada e nega-se o sofrimento cairoticamente patente, em nome ou de uma
radical e imediata falta de amor – caso da mulher, que quer é não ter de pre-
senciar a agonia do marido – ou de falta de fidelidade à memória de bem do
amigo, em nome de uma fidelidade a uma memória geral, tradicional e impes-
soal, conformadora de uma teologia desapiedada e ateia.

Quer a mulher quer os falsos amigos escolhem a posição em que se en-
contram. Podendo amar, escolhem a agressão; podendo usar de um verbo
apaziguador, qual unguento de leite e mel para as chagas de Job, nelas deitam
o sal e o vinagre da sua vaidade de possuidores de uma verdade sobre um Deus
que temem, mas que não amam, quais cães que guardam contra uma inocente
criança a quinta de um facínora, feito à sua imagem e semelhança.

Por isso, no fim, Deus lhes dá a recompensa merecida. No caso da mulher
e dos falsos amigos, não se trata de uma estupidez de necedade nosológica,
mas da maldade de quem, perante o justo que sofre, não só não consola, como
se serve de tal sofrimento para o vilipendiar em nome de Deus, para, deste
modo, agradar a Deus.

Total responsabilidade por tais actos, total responsabilidade por tal mal.
Recompensa condicente.
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3.5 A responsabilidade de Deus pela sua criação

À questão acerca da responsabilidade de Deus pela sua criação teremos de
regressar na conclusão desta reflexão. No entanto, não se pode deixar de
vincar já que Deus é responsável pelo que fez aquando da criação. Mas apenas
por isso. Tudo o que Deus cria ao criar o mundo é obra sua, acto seu. De mais
ninguém. Deus é imediatamente responsável pelo que criou. Mas o que criou
não foi uma realidade estática, dada no que é para sempre e sempre imutável.

Não. Deus criou uma realidade que é essencial e substantivamente possi-
bilidade de ser. É por esta realidade como possibilidade, em seu puro absoluto
de possibilidade, que Deus é responsável. Não é e não pode ser responsável
por mais coisa alguma, sem o que a possibilidade deixaria imediatamente de o
ser e passaria a ser uma necessidade. Então, se assim fosse, Deus seria respon-
sável pois a necessidade decorreria dele e apenas dele. Mas a possibilidade só
conhece uma forma de necessidade, que é a de ser necessariamente na forma
do possível, isto é – e sem jogo de palavras –, de ser necessariamente possível.

Posta a possibilidade, e posta como possibilidade de bem, é o que surge
desta possibilidade que termina a criação, que a prossegue até que termine,
quer dizer, que se esgote toda a possibilidade. Mas, esta, no que tem de marca
de presença do bem em si, isto é de absoluto de positividade ontológica como
possibilidade de positividade ontológica nova, não tem limite. Ou, se se qui-
ser, o limite desta possibilidade como possibilidade de bem é o próprio Deus.

É na realização da possibilidade de bem como negação de bem possível
– definição do próprio mal – que se vai esgotando o tesouro de positividade
fundador do possível e, assim, se elimina este.

É precisamente esta a situação em que Job vai ser experimentalmente si-
tuado: criado como absoluto de possibilidade de bem, pode, em cada acto, ou
seguir na fidelidade a esta possibilidade, realizando o bem, o que sempre fi-
zera antes da provação, ou não. A provação destina-se a diminuir até ao limite
mínimo a possibilidade de bem, reduzindo-a ao absoluto sem o que nem Job
haveria, para poder perceber se ainda assim é possível manter-se a dinâmica
e a cinética de bem. Tal é demonstrado por Job, cuja acção mostra que o mí-
nimo da possibilidade de bem coincide com o seu mesmo máximo, dado que
se trata de um absoluto que é o absoluto que institui cada ente precisamente
como possibilidade de bem. Não esqueçamos que esta mesma possibilidade
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de bem é, em cada possível iteração de actualidade, possibilidade de não bem,
apenas assim podendo ser possibilidade e não necessidade.

Ora, é por esta parte da acção que Deus não é responsável, sem o que se
anularia toda a dimensão de possibilidade da criatura – Job ou outra qualquer
nele paradigmatizada –, eliminado assim a própria criatura em sua mesma es-
sência. É este o drama, necessário como tal, da liberdade como possibilidade
de acção. O drama é sempre de quem o vive. Nunca é de um qualquer ter-
ceiro, sobretudo não é de Deus. É o preço terrível como possibilidade de se
poder ser bom. Poder ser bom é o que torna divino o estofo humano. Tudo
o mais é próprio de bestas ou de pedras. Negar tal é situar-se fora do que é
propriamente humano.

Se certas formas de representar variantes ou evoluções do Satã o retratam
como «a besta», é precisamente porque o Satã é aquele que duvida da bondade
da criação, que quer que seja deficiente, imagem sua, não imagem de Deus.
Ora, em comparação, Job pode ser dito «a anti-besta», pois é aquele cuja
acção prova que o ser humano pode elevar-se a uma dignidade amada por
Deus como coisa perfeita em sua mesma dimensão de finitude capaz de olhar
o infinito nos olhos e de não vacilar ao afirmar a sua grandeza em nome do
mesmo infinito que sabe que o habita e o sustenta contra tudo e contra todos,
mas a favor da grandeza possível de possibilidade infinita de aperfeiçoamento
a caminho do seu máximo possível de perfeição analogamente tão perfeita em
si quanto a Deus é nele. Deus é responsável por esta possibilidade; Job pela
sua concretização.

3.6 A responsabilidade de Deus para com Job

Sendo esta a relação fundamental, a responsabilidade de Deus para com Job
como possibilidade de bem, criada para tal, é total. Desta responsabilidade
decorre necessariamente o drama que a obra nos narra. A chamada de atenção
para a bondade do seu servo é não apenas uma manifestação de enlevo, se-
melhante à que Deus manifesta após cada momento criador no Génesis, mas
também a indicação do laço de relação que existe entre a criatura em sua bon-
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dade e o acto que a pôs como possibilidade de bem, possibilidade que soube
transformar em bondade. É como se Deus quisesse dizer que, finalmente, o
seu dom de possibilidade de bem tinha dado pleno fruto. «Eu sou responsável
pela possibilidade que este homem soube transformar em actualidade concreta
de bem».

Ao que o Satã responde: «mas ele não é responsável por essa actualização:
és tu, que o privilegias». É o Satã quem primeiro acusa Deus da responsabi-
lidade do detalhe das escolhas do possível.

Tal acusação não pode ficar sem resposta. Esta passa necessariamente pelo
afastamento total de Deus do possível que criou, a fim de este poder mostrar
se é de facto responsável pelas suas escolhas de actualização do possível ou
não.

O texto prova que apenas Job, mesmo perante um Deus manifestamente
mau e que nega a sua promessa de bondade, isto é, mesmo perante os abis-
mos do sem-sentido e da mais intensa provocação a que abandone o bem,
é responsável pelo bem que escolhe, ainda que aparentemente contra Deus.
Aqui, o texto atinge o máximo de provação a que se pode submeter um ser
humano: aqui, se perde a humanidade e Deus ou se ganham ambos. E am-
bos se ganharam através do detalhe da escolha de Job, através da sua única
responsabilidade, fácil de demonstrar neste «topos», pois mais ninguém nele
poderia ser responsabilizado.

De notar que todas as fracas discussões posteriores acerca da responsabi-
lidade humana e divina são por este texto previamente anuladas, pois constitui
um paradigma resolutivo para todas elas, a todas dissolvendo. Perante a gran-
deza deste texto, as discussões modernas acerca de autonomia e heteronomia
não só empalidecem como ganham estatuto anedótico. Job é o homem frágil
cuja força sustenta toda a possibilidade de bem do mundo.

3.7 A responsabilidade de Job para com Deus

Mas se Deus é responsável para com Job, também Job é responsável para com
Deus. E, mais uma vez, é-o de forma paradigmática para a humanidade. É
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que, se Deus cria Job como possibilidade de bem, sendo esta possibilidade
todo o bem que Job é incoativamente, tal dom implica imediatamente que
quem o recebe seja responsável pelo que com ele faz. Esta responsabilidade
não diz respeito apenas ao detalhe da escolha do bem a realizar ou não, mas
diz respeito à própria relação entre criatura e criador.

De facto, o Satã sabia muito bem o que estava a fazer quando pôs em causa
a responsabilidade própria irredutível de Job: se este não fosse responsável
pelos seus actos, seria Deus quem seria. Deste modo, a responsabilidade de
Job pelos seus actos é imediatamente a responsabilidade de Job por Deus, no
sentido em que, ao ser responsável pelos seus actos faz com que Deus não o
seja.

Mas esta responsabilidade, pelo que é como assunção do que é na forma
de coincidência entre o que se põe em acto e o que se é em acto, é sempre a
escolha de um bem. Quanto maior for esse bem, tanto melhor é o acto e quem
o põe. Ora, fazer tal, realizar o melhor bem possível é a definição do acto de
amor para como isso que é o bem que se põe. Em última análise é um acto de
amor ao bem como absoluto de possibilidade, isto é, a Deus.

Assim sendo, toda a acção de Job é um contínuo acto de amor a Deus,
que é também acto de amor para consigo próprio e os demais e o mundo. A
responsabilidade pelo bem que se faz é indiscernível do mesmo amor que se
realiza em acto ao fazer tal bem.

3.8 A responsabilidade de Job pelo bem e pelo mal

Tendo em conta o que ficou estabelecido anteriormente, a responsabilidade de
Job pelo bem que fez é total e totalmente sua. Job não tem qualquer respon-
sabilidade pelo mal, pois nunca o realizou. É impoluto. Apenas esta absoluta
impoluição lhe permite olhar Deus nos olhos e não vacilar na afirmação do
bem supremo da aliança que tem com Deus e que Deus parece ter quebrado
em certo momento. Mas tal não interessa, pois Job mantém a sua fidelidade à
possibilidade de bem com que Deus o criou, até ao fim.

Tal é indubitável no texto. Mas, como o texto fixa um modelo teórico
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para toda a humanidade, tal é indubitável para a humanidade como um todo,
transcendentalmente considerada, isto é, necessária e universalmente, trans-
historicamente. Depois de Job, ninguém pode dizer, como o velho e fraco
Adão: “não é culpa minha”. É sempre responsabilidade nossa: podemos é
estar já reduzidos ética ou politicamente e estarmos quase impresentes. Mas
a responsabilidade minha continua directamente proporcional à minha pre-
sença, o que implica que, se reclamo que não há responsabilidade minha al-
guma, confesso que já não sou. Perigoso paradoxo.

Hodiernamente, por razões de tipo político, tipificadas na redução onto-
antropológica que o nazismo operou junto de milhões de pessoas, ou por ra-
zões de tipo ético, que se espraiam por todas as formas de auto-redução onto-
antropológica – muitas delas politicamente induzidas como forma de melhor
se poder dominar as pessoas –, vivemos num mundo que procura por muitas
formas provar que Job está errado e que o ser humano mais não é do que um
joguete impotente às mãos de forças multímodas que o determinam e domi-
nam.

Mas Job já se encarregou de desmentir teoricamente tais posições. Só falta
realizar Job e desmentir tais posições na prática. No entanto, convém, por
razões de honestidade intelectual, chamar a atenção para que tal desmentido
prático não poderá ser feito sem passar analogicamente pelo que Job passou,
analogia que pode ser muito próxima e dar-se em mim, em qualquer um de
nós.

3.9 O absoluto da responsabilidade divina e da res-
ponsabilidade humana: a responsabilidade de Deus
pelo bem e pelo mal

O Livro de Job inicia-se com uma estranha crise da bondade da criaturalidade,
paradigmatizada em Job, que imediatamente implica uma crise da bondade do
autor da mesma. Pôr em causa a bondade de Job, é pôr em causa a bondade
do seu criador, Deus. Em Job e com Job, Deus aceita pôr-se em causa como
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merecedor de ser Deus. Neste teste supremo, Deus manifesta a sua absoluta
responsabilidade pela criação. É o supremo risco do abismo entre o absoluto
do sentido e o absoluto do sem-sentido. Um deus menor nunca correria este
risco, até porque não possuiria substância lógica que lhe permitisse atingir o
estádio ontológico para tal necessário. Apenas o absoluto do bem pode pensar
pôr em causa o absoluto do bem, pois o mais não sabe sequer o que isso seja.
Nunca saberá.

É esta a situação comum da humanidade, relativamente boa – e não-boa
– impassível de saber o que é o bem absoluto e o seu contraditório, único,
o nada. Assim sendo, é necessário indiciar o que esse absoluto possa ser e
fazê-lo na dimensão e ao nível do humano. Job incarna em seu mito esta
indiciação, esta mostração (que é analógica: o bem de Job é analogia do bem
absoluto). Em Job, é a questão da responsabilidade por isso que se é que
implica o acrisolamento, de onde emerge a sua vitória final, na forma de uma
total e inequívoca responsabilidade, indefectivelmente assumida, pelo bem
que se é, a que habitualmente chamamos «fidelidade de Job».

A vitória de Job é também a vitória de Deus que vê, assim, confirmada
a bondade sua posta na criatura. Mas o que Deus pôs na criatura não foi o
detalhe ontológico da sua acção e suas consequências, mas uma possibilidade,
imensa possibilidade: a possibilidade de ser bom (de ser não-bom).

A responsabilidade de Job e a responsabilidade de Deus referem-se a esta
possibilidade e apenas a ela, diferenciadamente. Deus é responsável ape-
nas pelo dom de poder-ser; Job é responsável pela administração deste dom,
utilizando-o no sentido do bem, de Deus.

Não compete a Deus administrar o dom de possibilidade; tal compete ape-
nas ao ser humano, a Job, a todos nós. É isso que Job faz, admiravelmente. É
isso que implica que Deus tenha de não interferir durante o processo de admi-
nistração do dom. Qualquer interferência anularia a possibilidade como tal,
necessitando, isto é, tornando necessária a escolha de Job, do ser humano uni-
versalmente considerado. É esta a noção de destino como algo de necessário,
que transcende a acção do próprio sujeito.

A Job é dado construir o seu fim, que só ganha foros de destino quando
realizado e, assim, tornado eterno.

Ao criar um ser capaz de dizer «sim» ou «não» a uma infinidade de pos-
sibilidades derivadas da sua possibilidade primeira, Deus é responsável por
esta criação, mas não o pode ser, directa ou indirectamente, pelas escolhas
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concretas, sem o que estas escolhas, o «sim» ou o «não», deixariam de per-
tencer aos seres criados, para passarem a pertencer a Deus. Tal não é lógica
e metafisicamente possível. Apenas a não-criação de tais seres implicaria a
impossibilidade do mal. Seria esta uma opção radical prévia à criação da cria-
tura capaz do bem, mas, necessariamente capaz do mal. O ser humano poderia
não ter sido criado. Nunca teria havido mal, mas também nunca teria havido
qualquer crítica ao criador por ter criado tal entidade.

O mal como possibilidade e como realidade é o preço a pagar pelo bem
como não-necessário, como possível: é da radical possibilidade do bem que
nasce o mal como possibilidade e é desta que, concretizando-a, nasce o mal.
É neste sentido e apenas neste sentido que o mundo em que tal se dá é o me-
lhor dos mundos possíveis. Deste ponto de vista, um mundo absolutamente
bom por necessidade é um mundo incompleto porque lhe falta a possibilidade
do bem, mas esta acarreta sempre a possibilidade do mal. Terrível condição,
aparentemente paradoxal. Mas o paradoxo não é real, pois a possibilidade do
bem é especial. É a única possibilidade, porque é a possibilidade de todo o
bem, isto é, de toda a positividade ontológica, que permite que só haja bem, se
for actualizada na sua plenitude. Assim, isso que pode ser visto como condi-
ção paradoxal, é, na realidade, o absoluto condicionante da possibilidade do
bem, na relação também absoluta com a sua contraditoriedade – que nunca é
uma auto-contraditoriedade. Assim que o absoluto da possibilidade do bem é
posto é posto o absoluto da possibilidade do não-bem relativo. No limite, se
o absoluto da possibilidade do bem tende para Deus como fim, o absoluto da
possibilidade do mal tende para o nada. E é uma “eternidade” de movimento
que a ambos espera, pois um e o outro fins são inatingíveis.

Não há, pois, qualquer paradoxo no absoluto da posição da possibilidade
do bem. É a nossa inteligência e a sua parte motora, a vontade, que não são
capazes de perceber a grandeza do absoluto da possibilidade do bem como
motor de si próprias e como único modo de engrandecimento ontológico nosso
e do restante da criação feito a partir não de um mecanismo, mas de actos que
podem, à partida ser tal ou o seu contraditório.

Se é neste ponto fundamental que reside a responsabilidade de Deus por
ter criado tal possibilidade, é sumamente nele que reside a nossa responsabi-
lidade pelo modo como realizamos tal possibilidade.

Deus é responsável pela possibilidade de Job. Job é responsável por tudo

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

Américo Pereira 115

o resto e tudo o resto é o Job a que chamaríamos de histórico, se Job tivesse
sido de carne. Mas, não o tendo sido ele, somos nós.

O responsável pela actualidade do bem e pela actualidade do mal sou eu.
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Capítulo 4

Paixão, sofrimento, esperança e
alegria

Sofrimento

«Sofrer», em termos puramente técnicos e na sua maior abrangência semân-
tica possível, significa ser afectado por algo. Opõe-se, assim, a agir ou a fazer
sofrer, que, tecnicamente, nada mais diz do que da acção de A sobre B, em
que A age sobre ou faz sofrer B e B sofre a acção de A. Nesta pura descrição
lógica, nada há de negativo e o sofrimento não é maior ou menor do que isso
que se recebe quando se é afectado pela acção de algo («acção» tem aqui o
sentido lato de único correlato de «paixão»). Assim sendo, ou se faz sofrer ou
se sofre ou ambos concomitantemente.

«Sofrer» é, deste modo, indiscernível de «padecer», e «sofrimento» é in-
discernível de «paixão»: trata-se do estabelecimento de relações de movi-
mento entre entes, relações sem as quais não haveria realidade, absolutamente.
Toda a realidade é relação de acção e paixão; nada foge a este modo de reali-
dade. Mesmo em ambiente metafísico e teológico, o próprio Deus, não sendo
sujeito ou objecto de paixão, é sujeito de acção, no sentido de que faz sofrer a
sua acção a isso de que é Deus. O primeiro e grande sofrimento, a primeira e
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grande paixão é o próprio acto de criação, em que Deus faz sofrer à criatura a
ser a passagem do nada de si própria a si própria.

A que se pode chamar propriamente «sofrimento», sofrimento em seu
sentido doloroso, negativo? Este doloroso, negativo sofrimento, por causa
da potência destruidora que carrega e por causa do efeito dramático e po-
tencialmente trágico que pode provocar e muitas vezes provoca, possui uma
dignidade antropológica que não deve ser posta em causa através da sua vul-
garização: neste sentido, nem tudo merece o nome de «sofrimento». Então, o
que merece esse nome?

A resposta é simples, mas o caminho que a ela conduz não: é complexo e
muito difícil, mesmo doloroso.

Podemos começar por dizer o que o sofrimento não é: por exemplo, o
sofrimento não é confundível com «dor», sem mais. Mas como o sofrimento
não é infinitas coisas, nunca acabaremos. Por outro lado, escolhemos propo-
sitadamente o termo «dor» para indiciar a complexidade de relações em que o
sofrimento ocorre: se o sofrimento não se confunde com a simples dor, tam-
bém é óbvio, para quem já tenha experimentado sofrer, no sentido aqui em
causa, que não há e não pode haver «sofrimento» sem «dor», sem alguma
forma de dor, sem especial forma de dor. Toca-se aqui um outro ponto melin-
droso: é que ninguém que não tenha experimentado o sofrimento pode falar
sobre ele.1

1 Recomendamos a leitura da obra de Clive Staples Lewis, A grief observed, de que há
tradução portuguesa de boa qualidade, em que este Autor, mais conhecido pela sua obra fic-
cional acerca do mundo de Narnia, relata, em comovido texto, o percurso de seu doloroso
sofrimento ocorrido aquando do falecimento de sua Mulher, Helen. Lewis era também teó-
logo, protestante, com importante obra publicada. Neste texto, publicado já postumamente,
podemos encontrar a mais profunda reflexão sobre o sofrimento doloroso, vivido num extremo
apenas compaginável com a narração, esta mítica, de Job. Em termos da realidade da fé cristã,
a manutenção da relação com Deus por parte de Lewis é uma lição espantosa, pois, sendo de
uma lucidez absolutamente límpida, este homem, especialista no tema do demónio, príncipe
da luz da dúvida, apesar de manter um diálogo duríssimo com Deus, como Job, não perde a
fé e não a perde pela mesma razão de Job: a intuição do absoluto bem presente no real, por
mais doloroso que este seja. O absoluto maravilhoso do dom divino que Helen tinha sido na
sua vida, isso nada o podia apagar e isso é Deus presente na criatura Helen. E isto Lewis
nunca deixou de perceber. E é neste absoluto de bem presente, aqui, que se acredita. Ou não.
Absolutamente. O mais é magia e logro. (Ver nosso estudo «Uma nobre fome. Breve ensaio
sobre o sofrimento e o seu sentido a partir do primeiro capítulo da obra de C. S Lewis: A grief
observed», Lisboa, Itinerarium, Ano LVIII, nº 204, Setembro – Dezembro 2012, pp. 483-518).
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Apenas a experiência própria do sofrimento pode permitir seja a quem
for falar acerca dele. Pode haver uma abordagem teórica acerca do que o
sofrimento seja, mas não pode ser inventada ou imaginada, apenas pode ser o
fruto, muitas vezes ainda profundamente doloroso, de uma reflexão de quem
sofreu sobre a essência e substância desse mesmo acto. Este acto, embora
seja um acto de sofrimento, não é um acto «sofrido». O sofrimento pode ser
passional, no que se refere à sua origem, mas, enquanto é, é um puro acto:
sofrer é estar em acto de paixão. Esta expressão, aparentemente paradoxal,
reflecte a essência própria do sofrer em geral e do sofrimento: é que receber
é também um acto.

Este sentido de actualidade não remete para a restrição ética do acto como
agir, mas para o absoluto de ser que cada ente é em cada instante pensável,
absoluto de ser que só é porque é em acto. A alternativa, única, o não-acto, é
o nada, absolutamente. Assim, a paixão, neste sentido, é, ainda, uma forma
de acto. Este entendimento da actualidade do acto permite uma leitura muito
mais profunda do que seja a «Paixão de Cristo», acto dos actos, para o crente.

Mas, então, o sofrimento é um acto? É na resposta a esta questão que a
compreensão do que seja o sofrimento reside, mas, para já, não lhe podemos
dar resposta cabal. O que é, então, o sofrimento?

Não desconhecemos o debate em torno do acto designado como «pecado
original». Nele não entraremos aqui. Mas algo há de indiscutível na narra-
ção genésica que vai desde a abertura do Livro até ao afastamento do casal
primeiro do edénico jardim: é que a criação é o simples esplendor de beleza
da bondade do acto do Criador, não havendo nela qualquer sofrimento actual.
Não de início. No entanto, já nela havia a possibilidade de sofrer. Mas apenas
a possibilidade. Indiscutível também é o facto de que a proximidade absoluta
da criatura ao Criador – situação edénica2 – impede o sofrimento: enquanto
se convive com Deus, enquanto se não destoa do esplendor da criação, não há
sequer intervalo relacional para que possa haver sofrimento. É quando o casal
primeiro decide criar tal intervalo, ou seja, quando decide afastar-se de Deus
que o sofrimento surge, imediatamente, como resultado desse afastamento,
mas não como coisa colateral, antes como esse mesmo afastamento: isso a

2 Assim como, pela negativa, o «Inferno» é o absoluto da distância ontológica (e de todas
as demais por esta implicadas) do ser humano a Deus, assim o «Céu» é esse mesmo absoluto,
mas em que a distância é anulada, sem confusão ontológica: proximidade total, sem mistura,
como quando as peles dos dois amantes se tocam, sem que um invada o outro.
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que se chama o «pecado» é o acto de afastamento relativamente a Deus, de
iniciativa humana e apenas humana em acto – não interessando o motivo – e
que é também imediatamente, nas cruas palavras de Cristo, «a recompensa»
que tal acto tem. E esta recompensa é o sofrimento.3 Neste sentido, a inten-
sidade do sofrimento é directamente proporcional à distância relativamente a
Deus, e, nas relações humanas, analogamente, na proporção directa do afasta-
mento de quem nos ama e de quem amamos.

Repare-se que, no caso paradigmático de Job, o ser humano que nunca se
afastou de Deus, mesmo quando Deus parece ter-se dele afastado, dada a bon-
dade real de Job, isto é, a sempre total proximidade de Job a Deus, bondade
de que Deus sabia, o espaço de possível sofrimento teve de ser artificialmente
criado pela intervenção do Satã, pois, não se tendo vez alguma Job afastado
de Deus, nunca houvera entre ele e Deus quebra alguma de relação, vazio de
relação para que pudesse sofrer. O que Deus pretende mostrar é que, havendo
esse espaço do lado do Criador, artificialmente criado, Job possa, ainda assim
e sofrendo, não por causa de qualquer mal que tenha feito, mas porque Deus
dele se afasta, manter-se fiel, o que Job cumpre, no que é a mais bela demons-
tração de relação entre criatura e Criador que se pode pensar. Neste momento
de transe, é Job quem mantém o absoluto da proximidade a Deus, nunca se
afasta da promessa de fidelidade criatural.

E é no drama e possível tragédia de Job que reside o essencial do tema do
sofrimento e teremos de recorrer sempre ao paradigma de Job para nos ori-
entarmos nesta reflexão. Sabemos como termina o drama de Job e sabemos
que, se não terminasse assim, não haveria humanidade, pois esta teria desme-
recido existir, em absoluto. E a própria bondade de Deus seria desmentida e
Deus deixaria de fazer qualquer sentido. Então, tendo triunfado sobre a pos-
sibilidade do pecado, sendo fiel a Deus, tendo feito Deus triunfar, tendo sido
mesmo, no fim, recompensado, pode dizer-se que Job sofreu? Da resposta
a esta questão depende todo o entendimento da questão do sofrimento? Job
sofreu ou não?

A pergunta parece estulta, perante o drama de Job, mas o sofrimento não
pode ser entendido em toda a sua força se não for questionado no horizonte de

3 Este sentido fundamental de proximidade entende-se bem quando pensamos em pessoas
que sofrem agudíssimas aflições de saúde, agónicas, mas que têm o seu sofrimento diminuído
pela presença amante de esses que as amam. É o oposto do caso do Job sofredor, totalmente
abandonado pelos supostos amigos, apenas presentes fisicamente, mas sem amor em acto.
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uma possível salvação de isso, de esse, de esse quem que sofre. Poderá haver
sofrimento sem tragédia, sofrimento sem condenação irremissível? É que, se
a resposta for negativa, Job e Cristo não sofreram.4

O que é, então, o «sofrimento», o que é, então, «sofrer»?
Poder «sofrer» e «sofrer», num sentido já segundo,5 são parte da estru-

tura de ser própria da entidade humana. Em seu sentido mais geral e ante-
rior, sofrer significa poder entrar em contacto com algo de forma inicialmente
passiva, pois consiste em poder ser tocado (poder ser relacionado, poder ter
relações cuja iniciativa ultrapassa a sua pura intimidade ontológica) por algo
que transcende a mesma realidade de cada ser humano como entidade possi-
velmente puramente encerrada em si própria. Sem esta capacidade fundamen-
tal, o ser humano não poderia receber qualquer contacto proveniente de fora
de si. Poderia estabelecer contacto apenas de forma activa, ou seja, poderia
contactar, mas não poderia ser contactado, nunca poderia, por exemplo, esta-
belecer um diálogo, pois, podendo iniciá-lo, nunca poderia receber resposta
alguma. Mas o seu tentativo contacto não poderia ser recebido, pois o possível
receptor seria semelhante e também incapaz de receber. O sofrer como pos-
sibilidade passional é, assim, parte imprescindível da realidade propriamente
humana.

Neste sentido geral, que é universal à espécie humana e que lhe é também
necessário (transcendental, portanto), sofrer é um bem, pois é o único meio
de poder entrar em contacto com o que transcende a pura interioridade do ser
humano. Deste ponto de vista, então, e em absoluto, sofrer é, como possibili-
dade, um bem. Há que perceber que toda a possibilidade é um bem, pois cada
uma delas abre para um horizonte metafísico de possível realização ontoló-
gica, em termos absolutos, e é do que se faz nessa realização, mesmo quando
se trata apenas de realizar a possibilidade de uma recepção, que emerge a
qualificação, também ela à partida um possível, de bem ou de mal.

4 Há que fazer notar que a figura de Job é uma construção teórica, que nunca existiu fora da
teoria que é, mas que Cristo é uma realidade histórica: à partida e em abstracto, de Job, pode
narrar-se o que se quiser; de Cristo, há que respeitar o que a incarnação implica. Job, teórico,
nunca esteve afastado de Deus, mesmo o afastamento de Deus relativamente a Job é ilusório
(se bem que Job o não saiba); Cristo, de carne, ouviu na sua carne o silêncio total de Deus e
sofreu o afastamento real que tal silêncio significou. Mas é o preço da grandeza humana: a
solidão decisiva.

5 O sentido primeiro diz respeito a receber o próprio ser: acto passional, que é o primeiro
de cada ente.
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E é na relação com bem e mal que o sofrimento ganha o seu significado
próprio.

Mas, para que tal possa ser devidamente pensado, temos de reflectir antes
acerca do que é «bem» e «mal» em seus absolutos próprios. Quanto a esta
tarefa, a nossa tradição foi abençoada com um especial dom:6 a narrativa de
abertura do Livro do Génesis. A sua aproximação mitológica7 impede-nos
de perceber a sua grandeza filosófica e teológica de notícia primeira acerca
do absoluto do bem, pelo que liminarmente a recusamos. Nesse breve texto,
está marcado definitivamente, de forma lógica, o absoluto da diferença entre
haver algo e não haver coisa alguma. No modo próprio da narrativa mítica
do texto em causa, encontra-se manifesto o espanto antropológico acerca da
absoluta grandeza do que é, absoluto que só faz sentido por contraposição ao
absoluto que seria não haver realidade alguma. É o absoluto da diferença entre
o absoluto do que é e o absoluto do que não é que é o bem intuído na e como
a criação e que o autor sagrado põe na voz do próprio Deus quando proclama
a beleza-bondade de cada actualidade acabada de criar.

Todavia, o absoluto8 de haver algo não é dado no acto de criação, mas é
isso que age nesse acto: poder criar, significa que há algo. Esta afirmação
pode parecer insignificante. No entanto, é a que mais significado pode ter de
entre todas as pensáveis, pois significa que, literalmente, não há nada, que há
uma realidade de tal modo grande que impede, em absoluto, o nada. «Isso» é
Deus. O «Deus dos filósofos» diria Pascal, mas que é exactamente esse que
entabula o processo de revelação na mesma criação.

Esta realidade, para poder impedir em absoluto o nada, tem de ser infinita
em acto. Mas a infinitude aqui em causa significa algo como ser «infinita-
mente infinito», daqui se extraindo, por exemplo, o sentido de «omnipotên-
cia». É este absoluto de acto, que é infinito, que cria, a partir de si próprio,
isso a que chamamos o mundo, este mundo. O relato dos passos sucessivos

6 Este especial dom não necessita de ter uma leitura teológica ou religiosa, pois a intuição
que é manifestada no mito do início do Livro do Génesis acerca do absoluto do bem como
absoluto do real, em oposição contraditória ao nada, é perfeitamente natural, laica, depende
apenas da inteligência maior ou menor de quem contempla a realidade.

7 A mitologia é sempre um discurso interpretativo-reconstrutivo perverso acerca do que o
mito foi. A narrativa mítica deve ser sempre respeitada no que é, de modo a poder ser inteligida
no que procura veicular, sem contaminações subjectivas do hermeneuta, tanto quanto possível.

8 Dir-se-á em superlativo hebraico: «o absoluto dos absolutos».
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dá-nos a evolução do dom criatural, em que Deus dá não coisas feitas, mas
cria possibilidades: são estas possibilidades que constituem aquilo que é a
estrutura da potencialidade do mundo, de onde tudo o que é possível, possi-
velmente real, vai poder emergir, realizar-se criaturalmente.

Neste sentido, toda a criação é modelarmente um acto de sofrer, pois é um
acto em que Deus dá toda a possibilidade à criatura, constitui a criatura como
possibilidade e em que esta é um total receber desta possibilidade, um total
sofrer do acto criador. E, nas próprias palavras do criador, sucessivamente
reiteradas, tudo isto é belo, bom. É, então, o próprio texto fundador que nos
indica sem margem para dúvidas que sofrer como recepção de um dom de bem
é bom.

O sofrimento como pura capacidade de recepção e como recepção de um
dom (e não é aceitável que se chame equivocamente dom ao mal) é algo de
bom. O que é que faz de todo este sofrimento bom? A sua relação necessária
com a recepção de um bem: ele é um bem como capacidade de receber, sem
mais; mas, quando esta capacidade recebe dons, é, ainda, um bem.

É na sua relação com o mal que o sofrimento sofre uma metamorfose.
Sofrer um bem é sempre bom. Então, podemos reformular a questão da

metamorfose do sofrimento perspectivando-a na relação do sofrimento com o
bem.

Em absoluto, a presença do bem impede o sofrimento como um mal.
Sendo absolutamente boa a criação quando acabada de sair das mãos de seu
Autor, sendo toda ela um dom, logo, um sofrer do ser dado, não há nela qual-
quer mal, não há nela qualquer sofrimento em seu sentido negativo. É por
isto que Deus pode dela dizer que é boa, esplendorosamente bela, sendo o seu
esplendor manifestado na própria exclamação divina.

Então, e estando sempre Deus presente em tudo como marca definitiva do
Criador na criatura, quer dizer que o sofrimento em sentido negativo não é
possível, que, não sendo possível, não existe? Uma resposta positiva a esta
questão não insultaria os milhões de seres humanos que sofreram e que so-
frem? Não corresponderia ela à forma mais vil de desprezo por uma das
realidades mais profundas da própria criação?

Mas como é que num mundo que se quis de bem pode ser o sofrimento, em
seu sentido negativo, uma das suas realidades mais profundas? Como podem
co-existir bem e sofrimento? É inquestionável que o sofrimento existe; ele
está universalmente presente ao nosso redor, para onde quer que olhemos, ele
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está manifesto. O bem também existe universalmente, pois, sendo o bem o
absoluto ontológico (positivo) de cada ente (isso que faz dele contraditório
do nada) e ainda havendo entes, há necessariamente o bem que são. Não
deveria a presença do bem anular o sofrimento? Como se justifica, então, a
sua co-presença? Mistério, poderá dizer-se, mas esta resposta não satisfaz
intelectualmente, logicamente.

E não satisfaz porque apenas Deus, porque é um acto infinito, constitui
propriamente um «mistério»; tudo o mais, não sendo infinito em acto, é passí-
vel de ser compreendido, pelo que deve ser reflectido em busca do seu sentido,
«logos» que é sempre dom divino, mas que implica trabalho por parte do ser
humano. Sendo assim, como explicar a presença daquilo a que passaremos a
designar por sofrimento doloroso?9

É a dor espiritual que marca o específico próprio do sofrimento que nos
serve aqui de tema: o sofrimento como possibilidade de receber não é ques-
tão, pois, precisamente, não dói. Então, o que causa esta dor que marca tão
negativamente o sofrimento?

Não se pode avançar nesta reflexão se não se perceber de que dor estamos
aqui a falar: não estamos a falar de formas de dor erradamente chamada física,
que passam passados poucos segundos, deixando memória nenhuma. Nem
sequer estamos a falar de formas mais fortes de tal tipo de dor, que também
não deixam de si mais do que uma memória quando desaparecem. Estamos a
falar precisamente de formas extremas de dor, que ou não desaparecem seja
qual for o seu grau, ou que são de tal modo agudas que ameaçam anular o
próprio ser em que se dão. É este dar-se destas dores que é o sofrimento
doloroso: tudo o mais é ou sofrimento gozoso ou neutro ou insignificante.
Tal implica que todo o sofrimento seja da ordem do não-físico, da ordem do
espiritual: é o espírito que sofre, nunca a matéria, que não tem como sofrer,
neste sentido aqui em causa: uma pedra não sofre, não neste sentido.

Assim, o sofrimento doloroso define-se sempre por possuir aquilo a que
chamamos um modo «agónico»: o sofrimento doloroso é sempre da ordem do
agónico, quer dizer, é sempre uma experiência de vida ou morte, mas, mais

9 Não é certamente a melhor formulação, mas é apenas porque «dói», num sentido muito
profundo e vasto, que o sofrimento que aqui nos interessa é negativo. Se não «doesse», seria
apenas mais uma forma metódica de relação. Note-se que não é o sofrimento que ameaça o ser,
mas o acto que provoca o sofrimento, como se percebe perfeitamente na narrativa dedicada ao
drama de Job.
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uma vez, não no sentido físico-biológico do termo, mas no sentido espiritual
do termo. Há sofrimento doloroso quando se está numa experiência agónica,
numa experiência de proximidade da perda da vida, da vida como possibili-
dade de sentido, em absoluto.

É o mal da possível aniquilação que provoca o sofrimento: é a ameaça
da impossibilidade de ser que provoca o sofrimento. A simples dor, limitada,
anulável, não pode ser confundida com o sofrimento: sendo limitada, anulá-
vel, onde está, nela, o sofrimento? Saber-se que a dor é anulável, impede que
se possa sofrer neste sentido: o lugar espiritual do sofrimento é ocupado pela
certeza de que ele vai acabar. A esta certeza chama-se esperança e a esperança
impede o sofrimento. Então, só há sofrimento, quando não há esperança, ab-
solutamente.

Entende-se, agora, melhor o que é a definição do inferno, mitos à parte,
como sofrimento e como ausência de esperança: na definição de inferno, é a
impossibilidade, vivida como tal, percebida como tal, de esperança que pro-
voca a eternidade do sofrimento. Pior do que a aniquilação, que só interessaria
Deus como testemunha, pois o seu sujeito desapareceria; o desespero eterno
interessa esse que assim desespera, no que é a definição do maior sofrimento
possível, esse que se eternizasse como impossibilidade de resgate, de deixar
de estar totalmente em dor. Para tal, apenas um remédio possível, a infinita
misericórdia de Deus, Pai de toda a esperança. Mas como apenas Deus é ou
pode ser eterno, tudo o mais sendo criado e temporal e finito, a esperança, que
não é dom de Deus, mas o próprio Deus como dom de possibilidade de ser às
criaturas, está sempre presente, pois é Deus que está presente na esperança:
esta não é primacial coisa das criaturas, mas primacial presença de Deus nas
criaturas, nelas posta aquando do acto que as retirou do nada de si próprias.

Como é que podemos saber que o que ficou dito anteriormente não é ape-
nas uma especulação filosófico-teológica? Pelo simples recurso à Escritura,
no que em termos veterotestamentários ela possui de mais elevado, mas tam-
bém de mais duro, e que é uma meditação inultrapassável em termos do que é
a essência da dor espiritual, da possibilidade do sofrimento na relação com a
esperança e com isso que a mantém do lado humano e que é a fé: o Livro de
Job.

Job é o paradigma do sofredor não apenas no sentido trivial, mas no sen-
tido em que é aquele que recebe de Deus a possibilidade de bondade, como
todos, aliás, mas concretizando-a plenamente: Job sofre a possibilidade cria-
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tural de ser bom e realiza-a, passa a acto de bondade a possibilidade que Deus
lhe dera. Era, nisso, perfeito e Deus sabia-o. Mais ninguém o sabia e o Satã
aproveita para pôr em questão quer a bondade aparente não apenas de Job,
mas de toda a criação, talvez não tão boa quanto Deus inicialmente dela dis-
sera, quer, assim, por via de uma criação falhada, a bondade do próprio Deus.
Em e com Job, neste livro, está posta a questão absoluta acerca da absoluta
bondade de Deus como exposta na bondade das criaturas.

Assim, Deus tem de permitir que Job seja testado ao absoluto do limite,
para que seja possível confirmar nele e por meio dele a bondade da criação
em geral e do seu Criador. Conhecemos a narrativa, em que se abate sobre
Job uma sucessão de desgraças, que lhe provocam uma dor inenarrável (quem
de nós pensar que entende sem o ter experimentado na carne o que Job sofre,
está enganado). Esta dor procura esmagar Job, e tal é terrivelmente proposi-
tado, com a finalidade de procurar perceber se Job se aliena da relação com
o Criador, o que ele nunca faz, vencendo a dor e até as tentações sucessi-
vas, que começam com a sua mulher, tentadora do presente, passam pelos
falsos amigos, tentadores do passado e do futuro e acabam – pasme-se – com
o próprio Deus, em falsa arrogância, que representa a tentação da redução do
homem a escravo. Mas Job nunca cede, pois nunca abandona a confiança na
aliança de bondade que vincula o Criador à criatura, e que está gravada na
mais profunda memória de seu ser, mesmo quando o próprio Criador parece
tê-la abandonado.

Job, assim, triunfa e, com ele, triunfa a manifestação do absoluto de bon-
dade da criação e triunfa o próprio Deus, que recompensa exteriormente a fi-
delidade do servo, assim transformado em verdadeiro amigo – lembre-se que
Deus desceu ao mundo para falar com Job, assim antecipando o que vai ser
a incarnação e a possibilidade de travar amizade com o Criador, coisa inédita
até então.

Mas Job sofreu ou não? A questão do sofrimento aplica-se-lhe ou não?
É inegável que Job é assolado por uma dor que procura esmagá-lo, redu-

zir o seu espírito a uma dor que tudo afoga. Tal não foi conseguido. Sofreu,
portanto, uma dor verdadeiramente excruciante, que vai ser prototípica rela-
tivamente à dor historicamente excruciante de Cristo. Mas esta dor sofrida
corresponde à definição de sofrimento acima dada, isto é, de uma dor sem
possibilidade de cessação, uma dor sem horizonte de superação, de, não te-
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nhamos medo dos termos, redenção? A dor de Job, como Job a sofre, é uma
dor sem possibilidade de redenção?

A resposta não pode ser dada senão negativamente: não, a dor de Job,
como Job a sofre, é uma dor que é vivida no seio de um acto de fé que não
vacila, mesmo quando Job se lamenta, o que é perfeitamente compreensível:
quem não quereria que tal cálice fosse de si afastado? Mas o mesmo não é
dizer que tenha quebrado o laço de confiança no absoluto de bondade do acto
que o pôs no ser. Isso nunca o faz, mantendo esse laço, que o amarra a Deus,
mas que também amarra Deus a quem assim age. Este acto de inabalável fé é
o que mantém a esperança: acredita-se num acto de infinito bem, tal acto de
fé implica que se espere que esse acto de infinito bem proceda de acordo com
a confiança que nele se tem e isto é a mesma esperança.

Toda a dor de Job se dá no seio deste acto de fé e de esperança – que são
um só acto – em que Job vive, melhor, que Job é. Assim, o sofrimento de Job
não constitui sofrimento no sentido absoluto de uma paixão dolorosa que não
tem possibilidade de redenção, constituindo-se, assim, como verdadeiramente
infernal.

Tal não desvaloriza a dor de Job, antes valoriza a relação de Job com Deus
e de Deus com Job, quer dizer, como Job é o paradigma da humanidade, de
todos os seres humanos com Deus e de Deus com todos os seres humanos.
Mais, e é o ponto fundamental, tal implica que, perante Deus, na sua pre-
sença, não é possível sofrer no sentido absoluto do termo, pois este sentido
absoluto é a marca da ausência de Deus. Como corolário, temos que quem
estiver na presença de Deus, isto é, quem verdadeiramente acreditar em Deus,
no Deus da suprema bondade, não pode sofrer no sentido absoluto aqui em
causa.

Tal não quer dizer, pelo contrário, como se encarrega de o provar a narra-
tiva de Job, que quem esteja na presença de Deus, quem acreditar mesmo em
Deus com todo o seu ser não possa sofrer a mais terrível das dores, mas isso
não é o mesmo que perder a esperança que tal dor seja, mais cedo ou mais
tarde, de uma forma ou de outra, redimida, anulada. Viver sem dor é imagem
do Céu, em que a presença de Deus é infinita mesmo em cada criatura, una
com o amor de Deus em si, definição do gozo absoluto, este em que eu me
saboreio na bondade que Deus em mim pôs e nela saboreio, no mesmo acto,
Deus. Aqui, não é possível a dor.

Mas é apenas aqui que a dor não é possível.
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Em tudo o mais, a dor é possível e pode mesmo ser um bem: sabemos do
papel benfazejo da dor como acto sofrido de alerta para algo que não corre
bem quer ao nível biológico quer ao nível ético da nossa realidade. Sabemos
que tal dor só seria sofrimento doloroso se não lhe pudéssemos antever um
fim. Ora, toda a dor funciona assim: uma fortíssima dor espiritual que se siga
a um pecado com tal dor consonante não é diferente analogamente de uma
dor pungente que se siga a ter posto a mão em cima de um ferro em brasa:
uma e a outra abrem o horizonte espiritual para algo que tem de ser visto e
pensado e revisto e tratado, isto é, para cuja cura tenho de ser desperto e tenho
de trabalhar, no que é o processo de terapia do corpo ou do espírito. Um e
o outro, deixados por tratar, entram em processo de possível aniquilação, e,
assim, em processo de verdadeiro sofrimento, que, então, advém não da dor
ou mesmo do mal feito, mas do bem possível a fazer que não foi feito.

Quanto à dor do ferimento, os exemplos são multímodos e bem conheci-
dos; quanto ao caso da dor do pecado10 e à sua possível infecção definitiva em
sofrimento ou superação em bem possível e possível redenção, uma narrativa
literária ímpar pode ajudar-nos a compreender o que está em causa. Trata-se
da história contada por Dostoievski em Crime e castigo. Aqui, à realização do
mal, independentemente das razões que levaram a que tal mal fosse cometido,
segue-se imediatamente a presença do sofrimento que tal mal provoca não no
objecto, mas no sujeito, por via da intuição do absoluto do mal provocado
junto do objecto, neste caso não apenas no alvo previsto para o crime, mas
também numa pessoa inocente apanhada nos meandros da complexidade da
acção humana, sempre imprevisível, em termos absolutos.

Há uma angústia que imediatamente se instala, no que é um entendimento
perfeito por parte de Dostoievski da diamantina expressão de Cristo: «já tem
a sua recompensa». O absoluto do crime cometido é a recompensa do crimi-

10 Esta reflexão tem sido feita em tonalidade filosófico-teológica, mas pode bem suportar
uma leitura laica, desde que se elimine o carácter transcendente de certas realidades nela pre-
sentes. Fica-se, assim, reduzido a um humanismo que se torna mágico quando responde a
certas questões-limite. Mas, nesta questão da dor do pecado, podemos encontrar uma famosa
formulação laica no modo inicial como o protagonista de Crime e castigo, Ródion, vive a sua
relação com o crime que acaba de cometer. Não lhe podendo chamar «pecado», nem por isso
algo de doloroso imediatamente deixa de se manifestar, logo que assassina a inocente irmã da
lógica vítima por ele visada. É essa dor imediata que é o imediato castigo, mesmo em am-
biente laico. Como sabemos, a narrativa vai metamorfosear-se e o próprio laico Ródion vai
sofrer profunda transformação.
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noso, recompensa de que faz parte o saber-se autor de tal crime. Há uma dor
que se instala e que ocupa, com tendência totalitária, todo o espírito.

Apenas a presença do amor por um outro ser humano impede que tal dor se
universalize. Mas é esta semente de transcendência que vai impedir que a dor
se transforme em infernal sofrimento, mantendo-se a esperança, precisamente
de que haja correspondência por parte do amado. Quando esta esperança se
transforma num saber, como que miraculosamente, a dor, se bem que não
desapareça imediatamente, começa a perder força. Quando o criminoso cai
aos pés da moça que ama e que sabe que o ama e homenageia nela toda a dor
do mundo, esta, nele, metamorfoseia-se em amor, que se torna salvífico para si
e para a moça, terminando a obra com uma manifestação de alegre esperança,
mesmo estando o criminoso preso em degredo, mas degredo que já não conta,
pois só conta o amor que une estes dois seres.

Dostoievski, que tinha experiência própria de prisioneiro e que tinha sido
condenado à morte e perdoado in extremis, percebeu que apenas um amor
infinito pode não anular o mal feito, mas anular a dor correspondente ao mal
quer sofrido quer feito.

É esta a essência da mensagem de Cristo, que não anula a humana possi-
bilidade de bem e de mal, pois que, assim procedendo, anularia o próprio ser
humano em sua mesma essência, mas que dá em dom absolutamente gratuito,
pelo qual morre como ser humano, a possibilidade de precisamente morrer
para o mal e para a dor associada, através da única redenção possível para este
mal que é o amor, o amor em acto, amor cujo limite único é o infinito em acto,
isto é, o próprio Deus. Tal quer dizer que apenas Deus, como amor próprio seu
e como amor nas e pelas criaturas, mas amor também no acto quotidiano das
criaturas, pode ser redenção para a dor, impedindo, assim, o sofrimento em
seu sentido absoluto. Lembremos que, neste sentido, sofrimento e inferno são
“sinónimos”, porque são a máxima distância relativamente ao amor de Deus,
ao próprio Deus.

Mas uma questão tem de ser posta neste momento desta reflexão: então
Cristo não sofreu?

Esta questão é abissal. Para que se possa responder que sim, que sofreu,
tem que se poder afirmar que Cristo esteve afastado de Deus, ainda que por
um tempo, isto é, por uma quantidade finita de acto. Tal faz algum sentido?
No fundo, o que se está a perguntar é se Deus esteve afastado de si próprio,
ainda que por parte finita de acto próprio. Que sentido faz isto?
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Já que foi posta esta questão, tem de ser respondida.
Quando Paulo foi ao Areópago de Atenas, foi bem recebido enquanto se

manteve fiel ao discurso metafísico que diz de um Deus separado do mundo,
mas absolutamente uno consigo próprio. Quando fala da separação de Deus
de si próprio e da incarnação de Deus em forma física de homem, é convidado
a sair, pois esta parte do discurso não faz sentido para aquela assembleia. Que
Deus é esse que se aliena de si próprio para visitar o indigno mundo a fim de
o salvar?

A Boa Nova consiste precisamente em romper com a lógica de separação
entre Deus e o resto, entre Deus e a sua criação, presente no seio do am-
biente narrativo da teologia judaica, mas também multimodamente presente
em muitas outras narrativas funcionalmente análogas, isto é, cosmogónicas e
cosmológicas.

Esse que é chamado Filho de Deus não é um filho qualquer, filho de mu-
lher e de homem eleito para ser o Messias, mas o próprio Deus que se faz
carne e que se faz carne para que a carne possa ser metamorfoseada de carne
terrena em carne celeste, de carne mortal em carne eterna. Deus não se ali-
ena de si próprio, antes assume uma dimensão ontológica novíssima em que
imediatamente, através do sim de Maria, a perfeição do divino espírito se
transforma na divina perfeição da humana carne. Não é Deus que se aliena, é
o mundo que é chamado à unidade pessoal com Deus, na pessoa de Cristo, em
que tudo é perfeito, tudo, mesmo a matéria,11 tudo, mesmo toda e qualquer
possibilidade própria do ser-se humano.

Em Cristo, toda a possibilidade humana é perfeita. Ora, o sofrimento é
uma possibilidade humana, pelo que, em Cristo, é perfeita no que é: Cristo
assume a possibilidade de sofrimento em toda a sua plenitude. Mas como, se
esta possibilidade está ligada ao mal?

Tudo seria uma trágica farsa na incarnação se esta não fosse mesmo a
assunção plena de todas as possibilidades próprias do ser humano.

11 Por vezes, parece haver esquecimento de que havia uma dimensão material em Cristo,
como se a matéria envergonhasse quem a “usasse”. Mas incarnar significa necessariamente
assumir matéria, a matéria, isto é, a mediação própria do e no mundo. Não há outra. Um puro
espírito é incomunicável com a matéria. É a criação do mundo que torna esta comunicação
possível. Ora, esta “vergonha” é estulta, pois, se há algo que está isento de mal desde a criação
é a mesma matéria, incapaz de pecar: segundo a narrativa genésica, não é a matéria que peca
em Adão e Eva, mas as pessoas Adão e Eva.
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Não é sequer preciso explicar porquê. Mas mesmo o pecado? Como
possibilidade, que é o que o pecado sempre é, antes de passar a realização, sim.
Não fariam qualquer sentido as tentações a que o demónio submete Cristo se
não fossem reais como tentações, isto é, se não correspondessem a uma real
possibilidade. Como sabemos, Cristo serenamente diz que não ao mal: lição
paradigmática. Lição única necessária. Lição ignorada.

Assumindo, então, a plenitude da possibilidade humana, mesmo a que
este episódio nos narra, Cristo tem de assumir a possibilidade de sofrimento,
na relação12 com o mal, ou toda a sua missão salvífica seria uma impostura.
A sua paixão é o itinerário da realização da sua possibilidade de sofrimento
propriamente humano, sem o que não era propriamente um ser humano e a
sua acção não poderia ser salvífica para o ser humano. Seria apenas mais
um mito,13 ao modo dos milhentos mitos soteriológicos antigos, belos, mas
ineficazes ontologicamente, porque desencarnados, realmente insofríveis.14

Mas, se o sofrimento que aqui abordamos só faz sentido na relação com o
mal e com o mal de aniquilação, como pode Cristo sofrer? Não é ele Deus?

É.
Mas é tanto Deus como Deus e enquanto Deus, como homem como ser

humano e enquanto ser humano. Não é mais ou menos um ou o outro: plena-
mente Deus, plenamente humano.

E se de se ser Deus faz parte ser-se eterno, de se ser homem faz parte ser-
se mortal; mais, antes da ressurreição, faz parte ser-se não apenas mortal, mas
estar submetido à possibilidade da aniquilação.

Ora, plenamente Deus, quando assume a plenitude da perfeição humana
12 O que comummente não se compreende é que a relação é sempre algo de metafísico,

da ordem do possível: a relação é o vínculo de possibilidade que une duas quaisquer formas
diferentes de ser. A única não-relação pensável é a igualdade, que não é possibilidade alguma,
mas pura coincidência de si consigo mesmo, o que impede a relação. Eu nunca me relaciono
comigo mesmo, mas com uma possibilidade de mim, algo que não coincide com o que sou.

13 Ao fazermos este contraste, estamos a assumir a figura de Cristo como histórica e a
sua historiografia, já muito depurada, como reflectindo algo de real. Mas podemos assumir
as narrativas sobre a sua figura apenas como «mythoi». Mesmo assim, há que respeitar as
narrativas no que são. Estas, como todas as outras. Ou, então, nem sequer lhes tocar. Mas,
deste modo, não se toca em narrativa alguma, mesmo nas historiográficas – impossíveis de
validar absolutamente –, e fica-se simplesmente com os protocolos científicos honestamente
elaborados, raríssimos.

14 Neste sentido, a radical diferença em Cristo é mesmo a carne, algo que Job, Odisseu,
Enkidu, etc., nunca tiveram.
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tem de assumir esta como tal, sem o que não poderia ser Deus em plenitude
pois estaria a desempenhar a missão a que se propusera de forma deficiente,
algo de inaceitável e que deitaria tudo a perder. Deste modo, a assunção por
Cristo da ontologia humana implica que tenha aceite assumir a possibilidade
humana da morte e a consequente possibilidade de aniquilação, sem desmen-
tido cabal antes da ressurreição. É precisamente este o ponto fundamental de
toda a missão salvífica de Cristo.

Se Deus tem a intuição imediata de tudo, mesmo de todas as possibilida-
des, Cristo, o homem, sabendo da possibilidade da sua ressurreição como ser
unitário, sabe também que em cada homem, para cada homem, há a possibili-
dade de não ressuscitar. Enquanto puras possibilidades, nele, existem ambas
e ambas perfeitas, pois nele tudo é perfeito, e uma não é mais ou menos pos-
sibilidade do que a outra.

Faz parte de ser um homem perfeito poder ressuscitar ou poder não res-
suscitar. Apenas o acto de Deus, necessariamente posterior à necessária
morte, actualiza uma das possibilidades. A fé,15 mesmo que vivida como
certeza transcendental e transcendente, diz respeito apenas ao domínio das
possibilidades:16 o acto de Deus é sempre insondável. Que vai Deus fazer?

É a cena do cálice que aqui nos surge, cena em que a humanidade plena
de Cristo surge, pois não há um acto mágico em que a divindade de Cristo se
sobreponha à sua humanidade: nem tal é possível, pois não há em Cristo duas
hipóstases justapostas ou mesmo fundidas, mas uma realidade una e única:
um ser humano perfeito, perfeito porque é a incarnação de Deus, incarnação
que não pode atentar contra o que é o próprio de se ser humano, como já
acontecera com o drama ficcional de Job.

Na plenitude da sua humanidade perfeita e porque é precisamente perfeita,
Cristo sofre, pois está perante isso que faz sofrer, que é a possibilidade do mal
da aniquilação: como homem, mesmo acreditando que Deus o fará voltar à

15 Só pode haver fé em ambiente de não-saber. Nem sequer se pode dizer «em ambiente
de incerteza», pois a certeza ou incerteza são realidades meramente psicológicas: posso ter a
certeza de algo, mas tal não garante coisa alguma relativamente à realidade desse algo. Por
outro lado, quem sabe, sabe, não acredita, não tem fé: perante Deus, sabe-se. Precisamente, na
cena do cálice, estando Cristo sempre perante Deus, quando pergunta sobre a possibilidade do
afastamento do cálice, Deus “retira-se”, não respondendo: é a primeira descida aos infernos,
na forma do afastamento, absoluto infernal, quando referido a Deus.

16 Por tal, Job tem de ser testado, tem de actualizar a possibilidade do extremo do acto de fé.
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vida, não pode mais do que esperar na bondade do acto do Pai. Não é o
sofrimento do desespero, que aqui não faria qualquer sentido, pois se trata da
missão que procura eliminar o desespero, mas do sofrimento vivido no seio
de uma fé que, por mais radical que seja, não se pode sobrepor ao acto divino,
insondável antes de se dar. A fé implica, para se poder dar, um qualquer
afastamento, infinitesimal que seja, e é este afastamento que faz sofrer: Job,
Cristo, eu.

O sofrimento é, assim, directamente proporcional ao afastamento relati-
vamente a Deus: vivido como total, transforma-se em desespero e este em
auto-aniquilação. É a tarefa de Job e é a tarefa do Cristo do Cálice: aparen-
temente absolutamente sós, que os mantém sem que desesperem? O acto de
fé na bondade de um Deus que se revela ausente, silencioso. Se o sofrimento
de Job e de Cristo nunca é absoluto, pois nunca desesperam, é radical na pro-
porção directa do silêncio de Deus. É o sofrimento da imanifestação de Deus,
inconfundível com o sofrimento da impresença absoluta de Deus – este, ape-
nas o ateu radical o pode viver e imediatamente o aniquila, mostrando-lhe a
impossibilidade de sentido.

A aparente crueldade de Deus Pai, que não responde à questão sobre o
cálice, compreende-se agora não já como crueldade, mas como a única posi-
ção possível, pois qualquer resposta anularia isso que é o drama próprio da
liberdade mais radical que cada ser humano possui e surge paradigmatizada
nesta cena: que escolho, beber o cálice ou não beber o cálice? O mais daqui
decorre. O momento do grande sofrimento é este, é esta a grande paixão,
que é imediatamente resolvida numa acção que afirma o absoluto da grandeza
humana de Deus no acto do homem que não abandona a sua mais profunda
possibilidade, mesmo que no seio do mais profundo dos sofrimentos.

Cristo, a inteligência humana perfeita, o que sente perfeitamente, vai ex-
perimentar os tormentos das dores mais terríveis que a maldade humana sabe
infligir, vai sofrer tais dores, mas vai sofrer, como homem, a possibilidade de
tais dores poderem ser em vão, tudo dependendo do acto de Deus, em quem
Cristo confia, mas que ainda não é mais do que uma possibilidade.

Como sabemos, não se encontra qualquer deus ex machina no itinerário
que conduz até à morte de Cristo: ninguém o vem salvar. A morte acontece
mesmo: Cristo sofre a morte e sofre a dor até à morte. Mas sofre também
algo de muito diferente: é que a grande Páscoa não é a da paixão da dor, mas
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a de uma outra paixão, a da paixão da salvação, pois a ressurreição é a grande
paixão. Cristo não se ressuscita a si próprio: Cristo é ressuscitado pelo Pai.

E é esta a grande paixão, o grande sofrimento, pois ser ressuscitado é um
acto sofrido, é uma forma de sofrimento, mas já não dolorosa, antes gloriosa.

Na nossa forma de ser marcada pelo deleite com o mal, esquecemo-nos de
olhar para as manifestações de bem, que são muito mais abundantes do que as
manifestações de mal: e são todas dom de possibilidade e actualização. Como
dons, são todas formas sofridas. O maior dom, logo, o maior sofrimento
é o dom do ser em seu absoluto. A ressurreição, como novo dom de vida,
recriação desta, é, também ela, uma forma de sofrimento. Então, por que
razão não falamos do sofrimento dos bens e apenas do sofrimento dos males?

É que a erradicação do sofrimento do bem é o grande mal que nos afecta, o
grande pecado, pois é o afastamento de Deus por meio do afastamento relati-
vamente aos seus constantes dons. Mas este afastamento, já o percebemos, é a
própria definição de inferno, inferno que, muitas vezes, é imanente ao mundo,
mas que é sempre imanente à pessoa que o vive. Assim, para além da dor que
nos aflige, por vezes de forma insuportável, a nossa vida é também fustigada
pelo sofrimento que nós próprios construímos ao afastarmo-nos dos contínuos
dons de Deus.

Ora, é este afastamento que é o comum sofrimento propriamente dito.
A própria dor, quando assume proporções que invadem toda a nossa inte-
rioridade, transforma-se em sofrimento precisamente porque não nos deixa
qualquer possibilidade de relação com o dom de Deus, a menos que sejamos
capazes de transubstanciar a própria dor assim extrema em acto de pura acei-
tação do dom de Deus. Mas este é um cálice que é passível de ser bebido,
mas que não podemos exigir que seja comummente bebido, dada a dimensão
terrível da sua presença: a estes seres, nestes transes, apenas o amor da acção
no sentido do seu bem pode, ainda que não aliviar a dor, pelo menos marcar,
através do bem feito, o absoluto da presença de uma realidade possivelmente
tão forte quanto a dor, presença que pode desmentir a omnipresença da dor e,
assim, aliviar o sofrimento de quem assim se vê transformado numa chaga de
dor, qual Job.

Apenas Deus pode permitir esta transubstanciação. Mas não de uma forma
mágica, que não existe, antes por meio dos actos de amor de outros seres,
presença de Deus na criação como boa realização da potencialidade de bem
presente na criatura.

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

Américo Pereira 135

Em termos laicos, apenas o absoluto do bem feito ao amado pode permitir
tal mudança. Seja o bem que o sofredor faz a quem o ama, seja o bem que
alguém que ama o sofredor lhe faz. Para o crente, este absoluto de bem feito –
laicamente feito – é Deus presente na acção do ser humano. Universalmente,
o que importa é o acto de amor.

A vida não é só dor: embora seja possível pensar um ser humano que
nunca tivesse vivido senão em dor, tal é pensar o que seria o terreal inferno
incarnado. Segundo certas perspectivas, a vida é sempre sofrimento, seja na
forma da comum dor, seja na forma da dor sem horizonte de cessação, seja na
forma da dor como caminho para a aniquilação. Esta é a forma comum de se
pensar o sofrimento, apenas como algo de negativo.

Mas o sofrimento começa por ser algo de absolutamente positivo, pois, a
própria criação do ser a partir do nada de si próprio e da bondade de Deus é já
sofrimento, mas sofrimento absolutamente positivo. Cada dom positivo é uma
forma positiva de sofrimento. Em termos cristãos, numa metamorfose ontoló-
gica do modo como se pensa o sentido da realidade, com a ressurreição, que
é a derradeira forma de sofrimento possível, este assume um carácter positivo
que anula toda a possibilidade de sentido negativo para a vida humana.

O sofrimento positivo da ressurreição não anula a realidade histórica do
sofrimento de cada ser humano, mas reconfigura-lhe o sentido: este novo so-
frimento positivo por excelência metamorfoseia o sentido do sofrimento nega-
tivo, retira-lhe a dor, reveste-o de glória. É o cálice que se leva ao altar divino,
altar em que apenas se sofre o amor de Deus, negação de todo o sofrimento
negativo e paradigma de toda a acção amorosa a que somos chamados, nesta
nossa condição carnal, em que tanto podemos sofrer com dor o mal, como
sofrer com alegria o bem.

O que a passagem pela carne humana do Filho de Deus, na carne de Cristo,
veio trazer ao mundo humano foi a realidade da possibilidade de transformar
a dor em alegria, o inferno doloroso do afastamento relativamente a Deus, na
glória do amor de Deus, cujo dom sofremos, e do amor humano que, sendo
amor, é imediatamente divino, que é o único que pode, carne a carne, mitigar
a dor da carne e a dor extrema que anula a carne.

Amar é fazer sofrer ao outro a bondade do dom do bem, no bem que se
lhe faz, como Cristo mostrou que deve ser feito. Cada acto assim exercido é
já a alegria da salvação em antegosto.

Lusosofia.net


	Apresentação
	O crisol da bondade. O ser, para aquém do bem e do mal
	O que está em causa na narrativa do Livro de Job
	Como manifestar a bondade de Job?
	O teste supremo
	Primeira provação
	Segunda provação
	Primeira lamentação de Job
	Os discursos
	Segundo ciclo de monólogos
	Terceiro ciclo de monólogos
	Elogio da sabedoria?
	Último grande discurso de Job
	Discurso de Eliú
	A acção divina: palavras e obras

	Job e as questões fundamentais da humanidade
	A importância paradigmática da figura de Job
	O questionamento fundamental em Job
	Etapas da demonstração do absoluto da bondade do ser humano
	A crise de Job
	Ser como Job

	Job e a responsabilidade de Deus ou O absoluto da responsabilidade do criador para com as suas criaturas, a partir da narrativa do Livro de Job
	Como é que a provação é feita e qual o seu sentido para a questão da responsabilidade divina?
	A responsabilidade do Satã
	A responsabilidade de Job
	A responsabilidade da mulher e dos “amigos”
	A responsabilidade de Deus pela sua criação
	A responsabilidade de Deus para com Job
	A responsabilidade de Job para com Deus
	A responsabilidade de Job pelo bem e pelo mal
	O absoluto da responsabilidade divina e da responsabilidade humana: a responsabilidade de Deus pelo bem e pelo mal

	Paixão, sofrimento, esperança e alegria

