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O CRISTÃO SE ENCONTRA NO LIMIAR DA DESPEDIDA1 

Por Arpuim Aguiar de Araujo2 

 

Considerando o homem um ser de natureza relacional, e este momento, uma época 

em que a tecnologia da comunicação encontra-se em vertiginosa ascensão, é válido observar 

uma incoerência: a humanidade está sendo conduzida a viver num ambiente de arquétipos 

volúveis, que podem acarretar posturas egocêntricas que, em sua maioria, são geradas pela 

rejeição da consciência do bem comum. Essa rejeição acontece muitas vezes por não conseguir 

aproveitar as oportunidades e cenários favoráveis que permitam esse indivíduo agir de forma 

diferente e até mesmo contrária ao egoísmo. Neste panorama, a fuga de si e dos outros, a falta 

de percepção dos momentos decorridos da vida e indiferença com os raciocínios complexos e 

longos, são elementos que refletem a vivência do ser humano, nesse ambiente por vezes hostil 

à sua natureza relacional. 

Há uma característica intrínseca ao homem, que por vezes se encontra adormecida 

devido a essas instabilidades e fugas, mas que está em latência esperando um momento 

oportuno de ser despertada. A característica em questão é a de dar significado e sentido às 

coisas que lhes são inerentes, por exemplo, a despedida. Entende-se por significado aquilo o 

que as coisas querem realmente dizer por si a partir de sua definição. Enquanto que sentido é a 

capacidade de definir o intento, focando a razão de ser em determinada situação. É possível 

deduzir que o significado tem um caráter universal, enquanto o sentido se particulariza. A 

riqueza de significados evidencia possibilidades reflexivas que auxiliam na obtenção de uma 

visão espacial. Por exemplo, ao descrever uma casa, quanto mais elementos significativos 

serem fornecidos, maior será a capacidade de abstração e entendimento de todo espaço 

descrito. Com a tentativa de motivar o homem na frequência em praticar o atributo da 

significância, pretende-se nessa interlocução fazer uma análise de significado do título em 

questão, e assim abrir um espaço para os sentidos particulares que o relaciona.  

Em primeira instância, consideremos que o limiar da despedida é um espaço, o qual 

visa apontar a experiência do homem, com a imanência e transcendência do real.  
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O limiar deriva do latim liminare que significa estar no início de alguma coisa, como no 

caso do limite. Do limiar advém o limite. Segundo a definição matemática da Teoria dos Limites, 

o limite é um valor que tende para um ponto ideal, ou seja, é um valor máximo ou mínimo que 

se aproxima de um valor esperado. Por exemplo: considerando o zero como o valor esperado e 

sendo ele o ponto central entre os números positivos e negativos, pergunta-se: qual será o 

limite de zero? O limite será um valor positivo ou negativo que tende, num percurso infinito, a 

zero. Nesse sentido, podemos concluir ao menos matematicamente que o limite abarca o 

infinito. Isso significa que ele não é um fim determinado ou acabado, nem um ponto específico, 

mas um espaço enquanto que o limiar é a percepção incipiente, que está às portas do limite, 

portanto, no início. É possível então fazer uma analogia da Teoria dos limites com a relação 

temporal entre o passado, o presente e o futuro. Nessa analogia, o presente, que tem como 

equivalente o agora, é o valor esperado. O limite é o valor passado e futuro que abarca o 

conteúdo do infinito que tende para o agora. Enquanto que o limiar é a percepção temporal 

desse agora, que mesmo sendo percebido, não é o agora de fato. Até este ponto é possível 

deduzir que o indivíduo, seja ele qual for, por estar imerso nessa temporalidade, participa de 

alguma forma do infinito.  

Já a palavra despedida, por sua vez, aborda quatro significados: o dispensar, que tem 

como ato a desobrigação ou a doação; o lançar de si, como uma forma de exprimir os 

sentimentos; o desapegar, no sentido da independência de algo ou alguém; e o partir, que é o 

ato de ir embora. Os quatro significados são compreendidos relativamente ao tempo. Há 

também na despedida um vínculo intrínseco com o devir, isto é, não é possível desassociar 

esses dois acontecimentos, por mais que se ignore a ação de um dos dois.  

O filósofo Heráclito propõe explicar o mundo por meio do devir provindo de uma 

natureza comum a todas as coisas, que se encontra em eterno movimento, como podemos 

observar no seguinte fragmento: “nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não 

somos” (HERÁCLITO, Alegorias, 24). O devir humano é um constante conjunto perceptível de 

despedidas, sendo todas essas caracterizadas pela experiência temporal, como por exemplo, o 

envelhecimento que é caracterizado pelo partir “das idades”; os amigos que partem; as aulas 

que terminam; as canções ouvidas; o livro que se leu; o alimentar-se, a viagem que se fez, as 

estações do ano que passaram, o dia que se foi, e tantas outras despedidas,  as quais culminam 
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em uma despedida maior: a experiência da morte, que contém o conteúdo mais próximo do 

limite e, por sua vez, do infinito. 

A despedida é uma condição de todo ser vivente, já o limiar da despedida é próprio do 

ser humano, pois parte de uma percepção sempre inicial dos acontecimentos. A todo o 

momento o homem é capaz de perceber-se no agora, apesar de não conseguir defini-lo. Se 

toda a humanidade passa pela experiência do limiar da despedida, é possível avaliar seu 

comportamento frente a essa realidade. E para que seja breve a avaliação, detenhamo-nos 

mais específica e pontualmente, na relação dos cristãos com o limiar da despedida. 

Consideremos o trecho do evangelho de Marcos: 

Partiu dali Jesus com os discípulos para as aldeias de Cesaréia de Filipe. E começou a 
ensinar-lhes que o Filho do homem tinha de sofrer muito e ser rejeitado pelos Anciãos e 
Príncipes dos sacerdotes e Escribas, ser morto, e ressuscitar depois de três dias. Falava 
com clareza. Então Pedro, chamando-O de lado, começou a recriminá-lo. Ele porém, 
voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Tira-te diante de 
Mim, satanás, pois não pensas as coisas de Deus, mas só a dos homens (Mc 8, 27a.31-
35). 

Vamos nos ater primeiramente às duas ações: a primeira é a atitude de Pedro 

repreendendo Jesus logo após ouvir que seu mestre, antes de ressuscitar, deveria sofrer e ser 

morto; e a segunda ação é a de Jesus repreendendo Pedro por notar que a compreensão de seu 

discípulo se voltava às coisas humanas e não Divinas. O senso humano é inconformado com 

essa realidade da despedida em três sentidos, conforme citado anteriormente: no sentido do 

desapego, da partida e da dispensa, como é percebido na atitude de Pedro que nega esses três 

sentidos através de um outro, também citado anteriormente: o de lançar de si, ou seja, retirou 

de si, despediu de si, uma expressão que, neste caso, foi motivada por um impulso de 

indignação, que na interpretação cristã, significa agir segundo a carne. A repreensão de Jesus 

quer ensinar, para aqueles que se dispõe a segui-lo, a enfrentar e aprender a viver com o fato 

da despedida, principalmente referindo-se à morte física, pelo motivo de que tal experiência é 

a maior certeza da vida. Por este motivo, “O cristão se encontra no limiar da despedida”. 

É válido considerar também que o verbo encontrar abrange significados diversos, por 

meio dos quais, assim como os significados da despedida, devem ser considerados, pois a 

variedade semântica do encontrar possibilitará maior abstração e por consequência, dará maior 

sentido para a reflexão do enunciado proposto. Esse verbo pode expressar então um desvelar 

no sentido do descobrimento de algo novo ou perdido; pode significar um “chocar-se” com algo 
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ou alguém, ou seja, ir de encontro a; pode ser o entendimento, a compreensão de algo ou 

alguém; e por fim um relacionar-se, no sentido próprio de um encontro marcado. 

Relacionar o cristão com o encontrar é colocá-lo nesses quatro significados 

semânticos. Primeiro, quando se diz, o “cristão se encontra” entende-se que ele pode passar 

por um desvelar algo novo, descobrindo elementos que sustentem sua fé; segundo, que 

também pode se chocar, possibilitando confrontar com suas posturas e ideias; terceiro, o 

encontrar também pode possibilitar compreensão, o entendimento de indagações sobre si e o 

eterno; e por fim, esse verbo pode expressar o ato do relacionamento consigo e com o outro.  

O relacionar-se, no sentido próprio de um encontrar-se com um outro, é o cume e o 

melhor exemplo para expressar e viver o limiar da despedida, pois dentro dessa relação há a 

vivência com o presente, que contém a presença do eterno. Isso implica que a relação humana, 

supondo comportar um conteúdo do infinito, além de trazer a relação com o eterno, dá ao 

homem maior possibilidade para o conhecimento de sua essência, por se aproximar da 

realidade Divina. A forma com que os cristãos conduzem suas vidas junto ao conjunto de 

despedidas vivenciadas, prenuncia a forma como acolherá a realidade da morte em sua vida, e, 

por consequência, o nível de relação com Deus, que para eles é o Eterno.  

Na filosofia quem maior se ateve sobre esta categoria do encontro foi Martin Buber. 

Ele defende que no encontro de um homem com outro, do Eu com o Tu humano, se faz 

presente sinais do Tu Eterno. Desse modo, ele acredita num Tu eterno, cuja relação se inicia no 

encontro do Eu com o Tu humano, a ponte de afirmar que “as linhas de todas as relações, se 

prolongadas, entrecruzam-se no Tu eterno” (BUBER, 2006, p.101). Todavia, vale notar que a 

principal implicação da concepção buberiana sobre o Tu eterno é que, para ele, não interessa 

saber sobre Deus, o Tu eterno, mas saber sobre a relação, o encontro, entre o homem e Deus 

que é profundamente significativo. O que interessa para Buber é exprimir a unidade entre Deus 

e o homem. Esta unidade não se trata de uma união mística, mas de uma comunhão. 

Pelo propósito de alcançar essa comunhão, é que Jesus ensina aos seus a buscarem 

nas despedidas vivenciadas, uma relação concreta com o Eterno que se encontra no agora. 

Aceitar a despedida no sentido do desapego, da dispensa e da partida daquilo que acreditamos 

ser bom é difícil para o homem, pois ele não está totalmente receptível à experiência com o 

Eterno. Talvez seja por isso que Cristo afirmou àqueles que decidiram segui-lo que não veio 
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trazer a paz e sim a separação e que estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai 

(cf. Lc 12,51.53). Isso significa que muitos, por não considerarem a despedida, como um fato 

inevitável da vida, lançarão de si repreensões, que poderão gerar rupturas drásticas. 

Retomando o conceito da despedida como dispensar no sentido da doação é 

observado que, para os cristãos, Jesus dispensou-se de si mesmo, de sua condição divina para 

doar-se aos homens. Nesse sentido há um gesto concreto no cristianismo que exemplifica a 

importância dada por Cristo aos seus seguidores, a fim de que eles participem pontualmente de 

uma experiência com o Eterno, que seria a atualização de sua paixão, morte e ressurreição, por 

meio de um memorial que afirma num agora uma comunhão entre os seus.  

Através de um encontro, ou com o propósito de se encontrar ou reencontrar, é que 

existe a despedida. A caminhada, por exemplo, é uma despedida daquilo que se deixou para 

trás a fim de um encontro ou um reencontro. Nesse sentido os cristãos, que também se 

encontram no limiar da despedida, como todo homem, se preparam esperando o encontro 

inesperado com Deus, com Aquele que nunca se despede. Portanto, eles se dispõem a todo o 

momento, a viver as experiências das despedidas na esperança de um encontro eterno. 
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