
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
GARFINKEL, M. Diálogo inter-religioso/diálogo católico-judaico. O eu-tu: o diálogo de um com o 
outro. In LEWIN, H., coord. Judaísmo e modernidade: suas múltiplas inter-relações [online]. Rio de 
Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009. pp. 534-546. ISBN: 978-85-7982-016-8. 
Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

 

 
 
 
 

Capítulo 5 - Novas Tendências Religiosas 
Diálogo inter-religioso/diálogo católico-judaico. O eu-tu: o diálogo de um com o outro 

 

Mirian Garfinkel 



533 
 

cordeiros dos tempos messiânicos, conviver em paz uns com os outros e 
mantendo cada qual a própria identidade. 
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Diálogo inter-religioso/diálogo católico-judaico.  

O eu-tu: o diálogo de um com o outro  

Mirian Garfinkel 

Introdução 

Século XXI, ano 2006. O cenário socioeconômico do planeta está 
longe de ser animador: mundialização, capitalismo selvagem, tráfico, 
dependência química, fundamentalismo, terrorismo e violência são, 
atualmente, o pano de fundo frequente para quem se propõe a refletir 
sobre a crise de nosso tempo. 

Mesmo identificando este quadro, pessoas de diferentes origens e 
credos encontram-se e promovem no Rio de Janeiro uma série de 
atividades, mobilizados por uma premissa básica: existem condições 
para o estabelecimento e o aprofundamento do diálogo inter-religioso, 
sem proselitismo, levando a que um número cada vez maior de pessoas 
desarme seus espíritos e desconstruam preconceitos, muitas vezes 
oriundos de falta de conhecimento e/ou noções erroneamente 
incorporadas ao seu modus-vivendi. 

Seus olhares e escutas são pautados nos ensinamentos da “Nostra 
Aetate”, do “Dabru Emet” e obras de pensadores como Jules Isaac, 
Martin Buber, Zigmunt Bauman, entre outros. Sua dinâmica remete a um 
exercício contínuo de diálogo, de pesquisa, de flexibiidade e de 
coerência, assemelhando-se suapráxis a um processo pedagógico. 
Entendem-se em um processo de educação continuada, re-alimentados 
pela premissa de que o EU não está em oposição ao TU, que a esfera do 
inter-humano é aquela do face a face, que se confirma através do 
reconhecimento e responsabilidade frente ao OUTRO. 

Institucionalmente, são identificados como pertencentes ao 
Diálogo Católico-Judaico e à Fraternidade Cristão-Judaica, com um 
histórico que remonta à Segunda Guerra Mundial e que tem o filósofo 
Jules Isaac e sua obra, Jesus e Israel, como referência. 
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O diálogo católico-judaico 

Jules Isaac, cujo livro Jesus e Israel, (1986, p.XV) “não é 
essencialmente, e não podia ser, um livro de ciência; porque uma ciência tal 
como a exegese – intérprete da Escritura – requer a preparação, a 
consagração de toda uma vida”, precedeu a construção do documento 
Nostra Aetate, criou na França, as Amitié Judéo-Chrétienne, objetivando 
aproximar pessoas e grupos. Entendia que as possibilidades de combater o 
que chamava de “o ensino do desprezo”, faria crescer uma convivência 
pautada no diálogo-dialógico, no conhecimento mútuo, na troca de ideias e 
no empenho em desfazer preconceitos. 

Este trabalho visa estabelecer vínculos entre a realidade do Diálogo 
Católico-Judaico e o Pensamento Filosófico iluminado por Bauman e 
Buber, abstendo-se para o momento de tratar do histórico da instituição. 
Aponta, no entanto, que a mesma passa por um momento de reconstrução, 
gerada pela ausência, por motivo de doença, de um dos elementos-chave no 
processo, o que entre outras consequências levou à reflexão quanto às 
estratégias de reestruturação do grupo e redimensionamento do programa de 
trabalho, frente ao cenário que se descortina neste decênio. Conscientes da 
necessidade de agir na urgência, as metas foram redesenhadas e, mais 
realistas, apontam para um novo capítulo a ser experenciado pelo grupo, 
dentro e fora do seu espaço. 

Participar do grupo não deixa de ser desafiante. Exige do participante 
disponibilidade para se relacionar com diferentes histórias de vida, 
entendimento dos pontos de vista defendidos por cada um, curiosidade para 
pesquisar e se aprofundar em conhecimentos até então desconhecidos, 
estudar mais, conectar-se com novos conteúdos que se abrem a novas 
perspectivas e respostas para uma caminhada conjunta, respeitados, cada 
um, em sua diferença. 

Eis que chegamos a um nó que, dialeticamente, se constitui a partir 
do encontro dos participantes. O exercício de convivência consiste em 
identificar as semelhanças, facilitadoras do convívio, sem esquecer as 
diferenças, capazes de servir de estrutura para a construção de pontes de 
acesso a um relacionamento verdadeiro. 
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É relativamente fácil aproximar-se daquele que, logo à primeira vista, 
desperta empatia junto ao seu interlocutor, nas semelhanças. Já com o 
diferente... 

É uma atração irresistível tentar convencer o Outro, por persuasão, ao 
invés de iniciar o entendimento a partir de uma escuta atenciosa, de uma 
troca de experiências que, apesar de levar mais tempo, tem mais 
possibilidade de alcançar espaços comuns de integração. 

Entretanto, chegar a esse nível de atuação pressupõe alguns quesitos, 
que Buber (1988, p.242) ilustra no conto que se segue: 

Havia um homem muito desligado. Ao se levantar pela manhã, tinha 
um intenso trabalho para encontrar suas roupas que, à noite, muitas 
vezes, perguntava se valeria a pena se deitar, considerando os 
problemas que teria, logo, ao acordar. Uma noite, finalmente, fez um 
esforço: tomou papel e lápis e, enquanto se despia, anotava 
exatamente aonde ia colocando cada peça de roupa. Ao acordar na 
manhã seguinte, ficou satisfeito consigo mesmo. Pegou o pedaço de 
papel e leu: seu gorro ali estava e o colocou; a roupa de baixo, ali 
estava, e assim continuou até acabar de se vestir. Tudo muito bem, e 
agora? Onde estou? Buscou e buscou e foi em vão: não pôde 
encontrar-se a si mesmo... 

Eis que se está às voltas com o Eu e a Identidade, cuja construção, 
segundo Bauman, (2003, p.61) “é um processo sem fim e para sempre 
incompleto...”, na existência de indivíduos em constante deslocamento e 
mobilidade, em consequência de uma diluição de valores que leva a uma 
sociedade funcionalmente diferenciada. 

Os sujeitos passam a ser definidos como: 

...estranhos em toda parte e, apesar dos seus esforços em contrário, 
em todos os lugares. Não há um só lugar na sociedade em que 
estejam realmente à vontade e que possa lhes conferir uma identidade 
natural. A identidade individual torna-se, portanto, algo a ser ainda 
alcançado (e a ser criado presumivelmente) pelo indivíduo envolvido 
(BAUMAN, 1999, p.211). 

O paradoxal desafio desse sujeito que, ao mesmo tempo, admite 
preservar sua individualidade capaz de diferenciá-lo suficientemente para 
ser reconhecido como distinto, precisa, por sua vez, facilitar sua aprovação 
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na sociedade global à medida que incorpora alguns valores desta sociedade, 
muitas vezes, a contragosto, para ser aceito como pertencente, como 
membro do grupo. 

Frente a essa realidade, o Diálogo Inter-religioso, à luz de 
documentos como “Nostra Aetate” e “Dabru Emet”, aponta para a 
possibilidade de ressignificar a convivência entre diferentes. 

Nostra Aetate, declaração que afirma a unidade original do gênero 
humano, “uma vez que Deus fez todo o gênero humano habitar a face da 
terra” (NA 1), aborda o relacionamento da Igreja Católica com outras 
religiões. É por meio das religiões que os seres humanos procuram 
“resposta aos mais profundos enigmas para a condição humana, que tanto 
ontem como hoje afligem intimamente os espíritos dos homens, como são a 
origem e destino do homem, o sentido da existência, o bem e o mal, a 
verdadeira felicidade, a morte e a vida depois da morte e, acima de tudo, o 
mistério do Ser Supremo que chamamos de Deus”. 

Fundamentalmente, o Concílio Vaticano II, no Nostra Aetate, 
defende e promove o diálogo entre as religiões para construção da paz, do 
respeito mútuo, da tolerância, com um fim último: a busca do Bem comum, 
da Justiça e da Paz na Sociedade Humana. Identifica a emergência de 
muitas religiões, nascidas no decurso dos milênios e na diversidade dos 
povos e culturas, assim como sua existência lado a lado em um mesmo país, 
em uma mesma cidade, em uma mesma família. 

Ocupa-se das diversas religiões não cristãs, principalmente do 
Judaísmo e do Islamismo, que, como o Cristianismo, crêem em um só 
Deus, religiões monoteístas que são, diferentes entre si quanto às verdades 
da fé, agregando o Hinduísmo e o Budismo. Todas elas, no entanto, se 
esforçam em propor caminhos, que respondam à inquietação do homem 
através das doutrinas e ritos sagrados (NA 2). 

Quanto ao Cristianismo, reconhece que a Igreja de Cristo, ainda que, 
segundo sua fé, tenha recebido a plenitude da revelação em Jesus Cristo, 
tem raízes no Judaísmo, pois “todos os fiéis cristãos (são) filhos de Abraão, 
segundo a fé”, e “por isso não pode a Igreja esquecer que, por meio daquele 
povo, com o qual em sua indizível misericórdia, Deus se dignou estabelecer 
a Antiga Aliança, recebeu a Revelação do Antigo Testamento e se alimenta 
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pela raiz de boa oliveira”. Além disso, o texto recorda que Jesus é judeu e 
também a Virgem Maria, os apóstolos e os primeiros cristãos. 

Nostra Aetate ainda declara que, se bem que houvesse chefes judeus 
entre os seguidores que insistiram na morte de Jesus, “aquilo, contudo, que 
se perpetrou na sua paixão não pode indistintamente ser imputado a todos 
os judeus que então viviam, nem aos de hoje”, e por isso, olhando para a 
História, lamenta “os ódios, as perseguições, as manifestações anti-
semíticas, em qualquer tempo e por qualquer pessoa, dirigidas contra os 
judeus” (NA 4). Toda forma de antissemitismo deve ser condenada e 
combatida, sem trégua e sem concessões. 

Dabru Ema (Disseram a Verdade) é um documento assinado por 176 
rabinos e intelectuais judeus de Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, 
resultante de aproximadamente 5 anos de estudo, reconhecendo que, nos 
últimos tempos, houve uma mudança dramática nas relações entre judeus e 
cristãos. É assinado por quatro representantes do Judaísmo – das linhas 
ortodoxa, conservadora, reformista e reconstrucionista. O texto examina 
oito conceitos básicos que favorecem a aproximação e o consequente 
diálogo. 

É sabido que o novo status quo não se realiza por obra de uma 
ordem. Assim como essas ideias foram se arraigando nos sentimentos com 
o passar dos séculos, a desconstrução dar-se-á passo a passo, havendo 
interesse de ambos os lados. Contudo, impõe-se agregar as ideias, ação. 

O agir prescinde de pessoas determinadas. Necessita de uma 
ferramenta capaz de viabilizar movimentos gradativos que conduzam à 
credibilidade e à confiança. O diálogo é uma delas. Mas como praticá-lo, 
frente a uma realidade, segundo Nancy Fraser (apud BAUMAN, 2003, 
p.71): 

...em que alguns indivíduos ou grupos vejam negado seu status de 
plenos parceiros na interação social simplesmente em consequência 
de padrões institucionalizados de valor cultural de cuja construção 
não participaram com igualdade, e que menosprezam suas 
características distintivas ou as características distintivas a eles 
atribuídas. 
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O diálogo: vinculando teoria e práxis 

Desconstruir o real e o imaginário decorrente de incompatibilidades e 
em seu lugar propor uma atitude dialogal, confirmada através de ação 
comunicativa, é o subtexto dos que participam, cada um no seu tempo, com 
sua disposição e criatividade do Diálogo Inter-religioso. 

O que significa diálogo, em sua essência? Esta questão é iluminada 
por Buber, através de um foco especial. Para ele, diálogo é uma linguagem, 
que não descobriu por via experimental ou mental, segundo Moutbellér na 
introdução do livro Histórias do Rabi, e sim por entender que: 

o diálogo acontece – entre o chassid (fiel cumpridor das normas 
religiosas) que espera do rabi palavras de conforto, auxílio e 
ensinamento e o tsadik (homem justo) que lhe responde; – entre o 
homem que encontra seu semelhante e o vê e lhe fala; – no outro que 
nos responde, nos vê, trabalha e coopera conosco; – no artista que 
corporifica em matéria a forma nele existente e a expõe no mundo; – 
no mundo que nos recebe e sobre quem exercemos nossa atividade; 
mas, e principalmente, no grande diálogo em que Deus se dirige ao 
homem e o homem O ouve e responde e O louva e se 
queixa(BUBER, 1967, p.8). 

O desafio está posto: como pode acontecer o diálogo entre pessoas de 
credos assumidamente diferentes, que se propõem a tratar de assuntos 
pertinentes aos mesmos? Para o êxito dessa empreitada, o quesito 
imprescindível se resume na capacidade individual de pensar, categoria que 
para Buber é universal: “todo homem que pode pensar é capaz de ingressar 
em uma dimensão em que relaciona a realidade e os conteúdos pessoais e 
existentes, criando novos conteúdos... Assim, as pessoas de qualquer credo 
cumprem uma função de pensamento que não exige encontro da vida de 
ambos, e que mesmo assim “ambos produzem, em frutífera dialética, a 
tensão entre as ideias e problemas recíprocos” (BUBER,1995, p.70). 

A atualidade de Buber se deve a seu protesto contra a coisificação do 
homem, que encontra sua máxima expressão na maneira com que hoje o 
mesmo se resguarda do mundo em sua cabana eletrônica, de onde se 
comunica através de e-mails, celulares, e outros gadgets, (sem com isso 
estar realmente conectado) em um eterno estado monologal em rede. 
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Frente à qualidade de vida deste sujeito, Buber aponta o conflito 
entre o individualismo e o coletivismo que tenta, muitas vezes, em vão, 
mediar (apud ZUBEN, 2003, p.206): “se no coletivo o homem se sente 
seguro, no fundo, com o isolamento dele não ultrapassado, fica 
insensibilizado contra si próprio”. Situa-se hoje, participante de 
comunidades de estética ao invés de comunidades permeadas por ética, “sua 
objetividade é tecida com os transitórios fios de juízos subjetivos, embora o 
fato de que eles sejam tecidos juntos empreste a esses juízos um toque de 
objetividade; ...sua necessidade por participar, de ser incluído é o campo 
que alimenta a indústria do entretenimento” (BAUMAN, 2003, p.62) e faz 
parte da nossa história recente os danos que a alienação resultante do 
impacto dos meios de comunicação já causaram e vêm causando. 

O volume de energia e de atenção despendidos frente a essas mídias 
levam a crer que é quase impossível resistir à sedução do colorido farto, do 
visual rompendo limites impensáveis, da escravidão aos índices de 
audiência e circulação medidos à exaustão. 

Para que este indivíduo retome o encontro consigo mesmo, precisa 
realizar o encontro com o Outro. Reconhecendo-se no Outro, o homem é 
capaz de ultrapassar a solidão. Reconhecer, compreender o Outro vai ser 
determinado: 

por este poder da vida psíquica em construir um conjunto estruturado 
no qual se organizam todos os sentimentos dos homens, sua 
capacidade de avaliação, suas regras de vontade, ...e, ao insistir que o 
conhecimento se estabelece através da diferença com o Outro; pela 
dessemelhança entre 2 conjuntos estruturados diferentemente que se 
pode imaginar chega-se a apreender a intenção de uma vida 
(DILTHEY, 1947, p.24 -318) 

Na realidade, “...um ser situado na história tem de outro ser, também 
situado nela, um estatuto mais rigoroso do que a simples intuição – a que 
Dilthey denomina “encadeamento (Zusammenhang)”(ZUBEN, 2003, 
p.200). Suas possibilidades de interação são favorecidas por esta 
consciência de passado comum e as inúmeras alternativas que o diálogo 
oferece para uma qualidade de vida visando o futuro, na transitoriedade do 
presente. Nunca esteve mais atual a avaliação de Habermas (1993, p.10), 
quanto ao passado como ao futuro, embasando a pauta de construção de 
projetos de vida pessoal e comunitária! 
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As diferenças mais que as semelhanças vão apontar as condições que 
levam ao diálogo, descritas por Buber através de diferentes termos: relação 
essencial e encontro, entre outros (ZUBEN, 2003,p.92). O exercício do 
diálogo se faz entre, “categoria ontológica dos dois pólos envolvidos no 
evento da relação” (ZUBEN 2003, p.92). 

O momento todo especial de estabelecimento de diálogo também 
requer um pensar, capaz de combinar os concretos do mundo entre si, 
alavancando todas as suas possibilidades de inserção. Nesse contexto sua 
capacidade de dialogar pressupõe um sujeito pensante, capaz de entender 
que na 

relação inter-humana importante é que, para cada um dos dois 
homens, o Outro aconteça como este outro determinado;que cada um 
dos dois se torne consciente do outro de tal forma que precisamente 
por isso assuma para com ele um comportamento, que não o 
considere e não o trate como seu objeto, mas como seu parceiro num 
acontecimento de vida (BUBER,1982, p.137-138) 

A prática do diálogo vai conferir aos dialogantes uma característica 
ímpar: a esperança no sujeito e ao sentido a sua existência, condição única 
para o viver e conviver, ou seja, “toda grande civilização comum a vários 
povos, repousa sobre um evento originário de encontro...” (BUBER, 1978, 
p.63). 

O que constitui o EU-TU, senão a palavra? O diálogo veicula essa 
palavra de mil e um significados: como aceno ao Outro, um aperto de mão, 
uma saudação, um dizer sem ser dito... Na relação EU-TU não se conhece o 
Outro do mesmo modo como se conhece um objeto. A relação médico-
paciente serve para exemplificar o exposto. Há todo um conhecimento 
implícito, com que o médico recebe o paciente, cuja evolução atinge um 
relacionamento pautado na singularidade que lhe é conferida, pelo fato de 
ser gente, única, particular e que se confirma na sua individualidade. No 
entanto é através da palavra que, segundo Zuben (2003, p.174): 

... saio do meu EU em direção ao Outro, palavra prenhe de 
reciprocidade, que ao ir na direção ao outro – TU – faz com que me 
recupere e me instale numa terra, agora terra natal, terra prometida, 
como se o afastamento de si mesmo, fizesse o homem se reaproximar 
de seu ser, agora transformado, livre do peso de sua identidade 
solitária. 
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Dessa forma, o Outro assume a dimensão humana necessária para 
deixar de ser objeto. O homem tem uma capacidade incomum “opor uma 
barreira intransponível à objetivação” (BUBER, 1982 p.138). 

Buber desenvolve o conceito do “entre”, básico para o diálogo: o 
entre não é uma construção auxiliar, é o lugar, o suporte daquilo que se 
passa entre os homens. A dialogia hospeda o NÓS, condição primeira da 
existência de uma comunidade, espaço em que se pressupõe a superação do 
“individualismo que deforma a face do homem, como o coletivismo que a 
mascara...” (ZUBEN, 2003, p.176). 

A efetividade do diálogo se consuma na importância que cada um dá 
a esse encontro. Bauman aponta a densidade do mundo globalizado atual, 
como “líquida”, com fronteiras cada vez menos delimitadas, com a 
segurança cada vez menor, com relacionamentos cada vez mais instáveis, 
com menos motivação para se negociar as dificuldades com o Outro. Para o 
diálogo subsistir é uma questão de escolha quanto ao valor que tem a 
companhia do Outro, do prazer em estar junto e da clareza do que ambas as 
partes precisam abdicar, no voltar-se para o Outro: 

...aparentemente trata-se de algo que acontece a toda hora, algo 
banal: quando olhamos para alguém, quando lhe dirigimos apalavra, 
é com o movimento natural do corpo que a ele nos voltamos; porém 
na medida do necessário, quando a ele dirigimos nossa atenção, 
fazemo-lo também com a alma. (BUBER, 1982 p.56) 

A relação inter-humana não acontece sem dificuldades, pois existem: 

...duas espécies de existência humana. Uma delas pode ser designada 
como a vida a partir do ser, a vida determinada por aquilo que se é; a 
outra como a vida a partir da imagem, uma vida determinada a partir 
do que se quer parecer. Em geral estas duas espécies se apresentam 
misturadas; hoje em dia em que o TER continua superando as 
questões do SER, fica claro que há um número significativo de 
homens cujo viver depende inteiramente da impressão que causa aos 
outros, mas “provavelmente será difícil encontrar alguém que se guie 
exclusivamente pela impressão que causa” (BUBER,1982,p.141). 

Vinculando a identidade com a interação através do Diálogo, emerge 
a necessidade de uma definição clara do seu EU, coerência em seus aportes 
e uma trégua entre a vontade de emancipação pessoal e a participação no 
coletivo. A sociedade fragmentada tem levado à última instância a 
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coisificação humana, a banalidade do mal que parecem zombar dos esforços 
em direção à humanização e ao diálogo. 

Há uma acentuada necessidade de exercitar o livre arbítrio frente às 
palavras princípio (Grundwort) EU-TU e EU-ISSO. A primeira é um ato 
essencial do homem, e que segundo Zuben (2003, p.173) “é a garantia da 
alteridade preservada”, atitude de encontro entre dois parceiros na 
reciprocidade e na confirmação mútua. A segunda é a experiência e a 
utilização, atitude objetivante. Segundo Buber (ZUBEN, 2003, p.173) pode 
ser “resumido em dois conceitos:experiência e utilização, ...atitudes com 
sentido da ação de verbos transitivos”. Uma é a atitude cognoscitiva e a 
outra ontológica. 

O homem não pode viver sem o Isso, mas aquele que vive somente 
com o Isso, não é Homem (BUBER, 1979, p.39). 

A dualidade que existe dentro deste Homem indica a impossibilidade 
de existência de duas espécies de homens, porém, por decisão, há duas 
possibilidades de ser homem: 

...há homens cuja dimensão de pessoa é tão preponderante que se 
podem chamar de pessoas, e outras cuja dimensão do egotismo é tão 
preponderante que se lhes pode atribuir o nome de egóticos. Entre 
aqueles e estes se desenrola a verdadeira história (BUBER apud 
ZUBEN, 2003 p.154) 

Ocorre, no entanto, que, nesta sociedade fluida, também os conceitos 
não se cristalizam. O homem é o ser que, resistindo a camaleonicamente 
reproduzir o meio, construir-se-á com as energias que encontrar 
disponíveis, ou procura-las-á nos mais remotos espaços. Será tão forte 
como tão fraco dependendo de suas potencialidades e estímulos. Pode 
acreditar na força do encontro, do diálogo e procurá-lo. Pode ter fé e 
encontrar Deus. Tanto pode prosseguir como desistir... 

São desenhos diferentes mas que, no fundo, remetem à opção entre 
uma vida espiritual versus uma vida alienada, um cotidiano preocupado 
com o aqui e agora versus o comprometimento com o fato de ser o elo na 
corrente do hemschech (continuidade), do gênero humano. 

Conclusão 
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Nada mais prematuro do que tecer conclusões sobre um processo em 
andamento. No que tange, porém, à vinculação entre o pensar e o agir do 
Diálogo Católico-Judaico há pontos de interseção que merecem atenção, a 
saber: 

*o aprofundamento dos estudos concernentes à cultura da ética que 
compreende “compromisso de longo prazo, direitos inalienáveis e 
obrigações inabaláveis que, graças à durabilidade prevista, pudesse 
ser tratada como variável dada no planejamento e projetos do futuro” 
(Bauman, 2003, p.68); 

*o sentir-se participante de um processo de educação continuada e 
agente de uma prática pedagógica, que “reconhece cada um dos 
indivíduos como apto a se tornar uma pessoa única, singular e 
portadora de uma especial tarefa do Ser que ela, somente ela pode 
cumprir” (Buber, 1982, p.150); 

*contextualizar as ações em um “mundo (que) é múltiplo para o 
homem e as atitudes que este pode apresentar são múltiplas. ...Cada 
atitude é atualizada por uma das palavras princípio, EU-TU ou EU-
ISSO” (Buber, 1979, p.XLV); 

*quanto à finalidade da existência humana, Buber entende (apud 
Barylko, 1977, p.145) que “é impossível definir a finalidade com 
conceitos, não obstante é possível saber e expressar que, de todas as 
maneiras, não são o separatismo e a fragmentação nosso fim, senão a 
unificação; e que tampouco é nossa meta a luta perpétua e mortífera 
entre partidos, classes, entre nações; nossa finalidade é a Paz.”; 

*o sentido da Paz, confirmado pela fé, nas palavras de Alejo 
Carpentier (apud Buber, 1982, p.10) 

...el hombre nunca sabe para quién padece y espera. Padece y espera 
y trabaja para gentes que nunca conocerá, y que a su vez padecerán y 
esperarán y trabajarán para otros que tampoco serán felices, pues el 
hombre ansía siempre una felicidad situada más aliá da porción que 
le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está precisamente en 
querer mejorar o que es. En imponer se tareas. En el Reino de los 
Ciclos no hay grandeza que conquistar, puesto que a llá todo es 
jerarquia establecida, incógnita despejada, existir sin término, 
impossibilidad de sacrificio, reposo y deleite. Por ello agobiado de 
penas y tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en 
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medio de las plagas, el hombre solo puede hallar su grandeza, su 
máxima medida en el Reino de Este Mundo. 
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