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O AMOR COMO ENCONTRO DO OUTRO 

Love as meeting the other 

 

Maria Alves Viana* 

 

Introdução 

 

A sociedade é marcada pela impessoalidade e pela individualidade, estas são marcas 

expressivas da contemporaneidade. Neste cenário, falar do “Amor como encontro do outro”, 

do encontro enquanto aspecto relevante da natureza humana e refletir sobre sua importância, é 

um horizonte a ser desvelado. Num mundo de tantos desencontros, de um grande 

esvaziamento das relações humanas, de um eclipse da alteridade, esta redescoberta do 

significado do encontro contribui para a compreensão, numa dimensão mais profunda, do que 

é o encontro com Jesus Cristo, que revela o Pai que é amor (Jo 4,8). 

No encontro, como realidade antropológica tendo em vista a identidade, alteridade  

numa dinâmica da presença de Jesus de Nazaré no ontem e no hoje da história, abre um 

universo de perspectivas acerca do encontro pautado no amor, na experiência cristã o 

encontro com Jesus está na raiz da fé. Tem-se ouvido falar a respeito da cultura do encontro, e 

neste quesito o papa Francisco tem mobilizado a atenção e os olhares do mundo para si, diz 

que a Igreja não existe em si mesma – o mundo em geral a interpela. E o mundo em geral 

também não existe em si mesmo – há uma realidade maior que o interpela, da qual a Igreja é 

chamada a ser comunicadora. Se existem “muros que nos dividem”, afirma o papa, eles só 

podem ser superados “se estivermos prontos a ouvir e a aprender uns dos outros”, porque “a 

cultura do encontro requer que estejamos dispostos não só a dar, mas também receber dos 

outros” (Sbardelotto, párr, 4). 

 

1. O encontro como realidade antropológica  

 

1.1 Sair de si 
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Sair de si? Por que sair? Sair para onde e ou para quem? Estes questionamentos são 

luzes para iniciar uma busca do sentido profundo da existência humana, pensando na 

categoria encontral. A necessidade que o ser humano tem de encontrar-se com outro, na 

verdade, é condição sem a qual o ser humano não se constitui como pessoa. Esta dinâmica se 

dá ao longo de toda a vida. Em relação à identidade, Paul Ricoeur, expressa que ela está 

sempre em construção, a caminho, jamais um dado bruto, pré-existente, mas a ser descoberto 

(Salles 246-49). Já Lévinas diz que no acolhimento do outro, fonte da alteridade, o Eu não é 

mais o ponto de partida e sim o outro que o constitui, no encontro com o outro se pode 

encontrar a si mesmo e ter sua identidade definida (Levinas 17). 

Na modernidade, a sociedade é egocêntrica centrada no indivíduo, este passa a ser o 

valor fonte e, como consequência, a medida de todas as condutas, neste cenário fala-se de um 

eclipse da alteridade. Uma sociedade centrada no eu, que exclui o outro de seu processo de 

personalização, pode ter como consequência pessoas que se sentem desorientadas e perdidas, 

a alteridade está presente, mas de maneira velada (Giovanetti 93-108). Esta realidade é 

paradoxal, o homem resiste muitas vezes a este convite ao êxodo de si em direção ao outro, 

no entanto, quando se abre para que haja esta interatividade e este entrecruzamento de vidas, o 

resultado será um encontro que possibilita a compreensão do amor uma das razões de sua 

existência. 

Como saída de si, o encontro é momento singular. O encontro com outro, diferente de 

mim não se dá como um “simples tombar-se na rua...” Esta saída provoca a convivência 

necessária para a vida, a descoberta de que se é a partir da relação que se constitui o ser e o 

interpela à vivência de valores e comportamentos, atitudes de amor. 

 

1.2. A identidade como consciência de si 

 

A identidade pessoal é fruto de um diálogo que se dá permanentemente com o outro, é 

um movimento de saída de si em direção ao outro, como citado anteriormente, cujo processo 

possibilita que a identidade seja construída e reconstruída.  

Walter Salles, em seu texto sobre a hermenêutica textual de Paul Ricouer, ao falar da 

literatura e da narrativa literária, a compara como um laboratório onde experiências podem ser 

feitas do si em relação ao outro. A interpretação de um texto permite ver a vida de maneira 

diferente, compreendê-la através e pelo próprio texto, quando o leitor se depara com um texto, 
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este pode modificar sua maneira de pensar a respeito das coisas que o circundam, abre para o 

leitor uma série de possibilidades um grande e vasto mundo a ser conhecido. Diante o outro, a 

mesma realidade pode ser aplicada. 

A identidade e seu processo pressupõe um resgate da questão da alteridade para que 

um ambiente favorável seja criado em que as consciências sejam restauradas e que a Vida seja 

valorizada em suas vertentes mais profundas. A indagação a cerca da identidade, constitutiva 

do ser, leva a uma reflexão importante sobre a realidade encontral que, como lembra o Papa 

Francisco, deve considerar o outro em sua beleza e realidade, mas que é desvelada na medida 

em que há uma busca de proximidade, de diálogo e de ternura, numa cultura a ser recriada, a 

cultura do encontro (Sbardelotto, párr 1). 

Este processo que convida o ser a pensar a identidade como consciência de si, não é 

compromisso apenas das academias do pensamento, mas do dia a dia de cada pessoa que está 

pensando sua própria vida e tecendo uma história, “a construção da própria identidade supõe a 

relação com o outro, que por meio de sua alteridade, de sua diferença, orienta o ‘si mesmo’ 

em direção a uma aventura inaudita, sempre passível de novas e perenes interpretações” 

(Salles 246-49). 

 

1.3.  O encontro, a alteridade  

 

A importância da alteridade na relação fundamental entre os seres humanos é condição 

sui generis para a vivência do Reino, mas especificamente quando a ética se une à alteridade. 

Torna-se possível vislumbrar uma sociedade humanamente justa e coerente, a ética abre o 

diálogo com o diferente e possibilita a construção de caminhos e resolução de grandes 

conflitos.  

 A alteridade é regra primordial para ética, sem ela seria difícil reconhecer a dignidade 

do outro, valorizá-lo enquanto ser diferente, respeitá-lo e segundo o pensamento levinasiano, 

é um eu que é responsável pelo outro. Uma realidade que se apresenta numa superação da 

identidade, onde o eu não é mais o centro e sim o outro que está fora, que é abstraído. Susin 

afirma que, onde há o predomínio da identidade a alteridade permanece velada, diz que o 

outro circunda o Mesmo, mas o Mesmo não o reconhece (Susin 820-38). 

A ética que parte do outro, da superação do individual que vê no outro uma 

possibilidade de ascendência, no acolhimento do outro e aceitação de que ele é diferente que 



4 
 

 
 

não é um oposto e nem tampouco contrário provoca uma atitude de comprometimento e de 

responsabilidade. Toda a relação estabelecida pelo eu é enriquecida no processo da abertura 

que envolve escuta, diálogo, cuidado e atenção ao outro. 

O diálogo é estabelecido na medida em que o ser humano supera a barreira existente 

entre este encontro com outro que o remete a encontrar-se consigo mesmo, este outro que está 

fora gera sempre novos impulsos de saída para o eu, o outro não é manipulável sua posição é 

de exterioridade. O eu assume uma posição de humildade, desloca-se do centro e eleva o 

outro a uma condição privilegiada referencial de alteridade, o resultado deste movimento é o 

eu que transcende. 

 A alteridade, segundo Olga Sodré, está situada no âmago do ser e que o sujeito 

responde a um sentido que o ultrapassa e o precede (Sodre 157-59). No encontro, a alteridade 

ainda que velada na relação com o outro, é questão existencial, como uma demanda interna do 

ser, ela está entre o ser e o outro, assim como entre o ipse e o idem. 

 

2. O encontro com Jesus, o Amor 

 

2.1 Jesus e o Reino expressão de amor  

 

Como se define o encontro com Jesus? Talvez muitos sejam levados a minimizar a 

importância deste encontro à realização de ritos, de uma fé que gera bem estar, de um Jesus 

submisso às vontades egoístas dos cristãos apegados ao materialismo e ao consumo, de uma 

fé vazia e de uma vida pobre em significados. Aparentemente parece simples responder a esta 

questão, do encontro com Jesus, no entanto, esta resposta é exigente e existencial, implica 

numa experiência pessoal com Ele, com sua história. O encontro com Jesus imprime na vida 

da pessoa novo significado. Diferenciar o encontro com Ele de uma ideia, uma casualidade, 

uma filosofia, é buscar compreender primeiro quem é este Jesus do encontro. 

O encontro com Jesus não é fruto de uma investigação histórica e reflexão doutrinal 

(Pagola 28), mas se dá a partir de uma experiência que acontece no interior, gera 

transformações na pessoa e por conseguinte suas ações passam a ser impregnadas por esta 

experiência. Neste sentido, há uma compreensão mais singular sobre o irromper do Reino que 

já está presente, que pode ser apreendido pelo testemunho dos que creem. 
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O encontro com Jesus se dá na medida em que a pessoa conhece o Jesus da história e o 

Cristo da fé, Jesus é plenamente humano e divino em tudo o que ele faz. As parábolas, os 

sinais por Ele realizados, os diálogos estabelecidos, as conversas, os diversos ensinamentos 

revelam sua natureza, talvez por este fato que sua trajetória tenha gerado ao longo dos séculos 

tantos estudos e no hoje da história desperta o encanto de cristãos e não cristãos (Martin 21). 

Para adentrar neste universo de um encontro com Jesus como experiência, pressupõe o 

Reino de Deus anunciado por Ele tema central de sua pregação, tudo o que Jesus fez pode ser 

sintetizado por sua convicção de que o Reino estava às portas (Pixley 11), sua praxe causa 

rejeição, gera divisão, crise. O Reino é anunciado, Israel espera o Messias para restituir o 

Reinado de Deus sobre o povo, um Reino que acabaria com as desigualdades sociais, Reino 

de uma sociedade igualitária e fraterna, em que a opressão não teria mais lugar e as estruturas 

de pecado seriam erradicadas. 

O anúncio do Reino feito por Jesus tem implicações na vida social e política. Sua 

pregação não expressa um Reino espiritualizado (Gonzáles 140) que toca apenas no interior 

das pessoas, mas que ao tocar em seu interior, as convoca à conversão e a transformação 

concreta de renunciar ao pecado e retomar o ânimo numa busca de significação da vida tendo 

em vista, este novo horizonte, o da vida plena.  

Nos evangelhos, em suas narrativas todos são chamados a participar desta dinâmica do 

Reino, Israel e os gentios, os pecadores e excluídos, os marginalizados e os que eram 

invisíveis que não contavam para o sistema social. A praxe de Jesus e suas palavras tem 

implicações sociais profundas, além de sua ação ter desestabilizado a sociedade de seu tempo, 

em suas ações, uma denúncia clara e objetiva ao poder dos ricos sobre os pobres (Gonzáles 

181).  

  A afirmação de que “Deus se aproxima porque é bom, e é bom para nós que Deus se 

aproxime” (Pagola 124), retrata um Deus que se preocupa com o homem e o quer livre de 

tudo o que o faz sofrer e o desumaniza, Deus toma a iniciativa. Para Jesus a primeira 

preocupação é a vida das pessoas e não a Igreja (Pagola 128),  o outro é importante, tanto que 

o amor a Deus a quem não se vê, pressupõe o amor ao outro a quem se vê e,  quem não amar 

o outro é mentiroso, amor é compromisso (1Jo 4,20). Nesta mesma direção, o papa Francisco 

tem insistido para que o acolhimento, a ternura e a proximidade sejam marcas presentes na 

comunicação entre as pessoas, a pessoa humana recebe a primazia (Sbardelotto, párr. 3) no 
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testemunho e na vivência cotidiana de cada cristão evidencia-se ou não esta presença do 

Reino, que é presença do próprio Jesus. 

 

 

2.2. O Reino pertence aos pobres 

 

A irrupção do Reino pressupõe o rompimento com lógica Adâmica em que os pobres 

são condenados a esta realidade existencial e social devido seu pecado, nisto uma estrutura de 

opressão se instaurou sobre o povo pobre e isto perdura até os dias atuais, lhes são negados 

direitos básicos como educação, saúde, acesso às facilidades do mundo digital etc. Os pobres 

não possuem grandes meios para justificar-se diante de Deus, estes pobres, muitas vezes não 

tem nada de especial a apresentar a Deus, ainda assim, o Reino e seu irromper os leva em 

conta, pois estes se tornam destinatários deste Reino e seus primeiros cidadãos. “Nenhum 

pecado próprio e particular, real ou imaginário, pode ser agora utilizado para justificar a 

própria situação de opressão” (Gonzáles 146). 

Deus sempre se manifestou em favor dos pobres, se a Igreja e os cristãos desejam ser 

fiéis a Jesus Cristo precisam assumir este mesmo caminho e sua praxe, não porque os pobres 

mereçam, mas porque necessitam. A irrupção do Reino de Deus está pedindo uma mudança 

profunda no homem e na sociedade (Pagola 133). Jesus não só fala do Reino mas o ensina 

viver e o viver como resposta a Deus (Pagola 288), seu posicionamento não era de mestre 

diante de seus seguidores mas como um irmão e estimulava a todos com a sua conduta a fazer 

o mesmo pois assim chegava ao coração das pessoas para que a transformação acontecesse 

pela raiz. Isso gera uma resposta efetiva, a coerência de Jesus é motivação, dinamiza os que a 

Ele querem seguir, neste contexto o encontro tem ressonâncias profundas e proféticas na vida 

dos seguidores. O encontro com Jesus propicia uma nova consciência capaz de desmascarar a 

injustiça e compromisso social e político capaz de transformar o mundo (Gonzáles 147). 

O Reino de Deus, no horizonte dos pobres seus destinatários, é exigente e radical 

supõe que sua condição seja modificada e que ao mesmo tempo ocorra uma mudança no 

próprio ser do que é pobre, pela fé, sua condição interior deve ampliar-se e ser capaz de 

transformar sua pobreza interna, não somente, externa em riqueza de conduta e valores que o 

motiva a sair de uma lógica onde a justiça é pautada na retribuição para uma justiça como 

igualdade. Uma nova sociedade se instala, pois as relações econômicas mudam, surge uma 
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nova realidade onde se torna visível o Reino de Deus, Reino de perdão, da não violência, de 

uma justiça pautada na generosidade e não na reciprocidade, na igualdade versus a retribuição 

(Gonzáles 147). 

 

Conclusão  

 

Jesus Cristo é a personificação do amor que é Deus (1Jo 4,16). Nele o amor é o eixo 

em torno do qual gira e justifica-se todo o mistério de sua vida, opções e prática, 

desencadeando um forte movimento de oposição à sua pessoa e ao Reino que anuncia e 

inaugura, considerando-o a expressão mais radical do amor que é a sua morte na cruz, como 

entrega em favor do resgate da vida de muitos. 

 O amor como encontro do outro, supõe a identidade como consciência de si, na 

alteridade que é questão existencial do ser que se fundamenta na relação. O amor, aqui 

retratado não pode reduzir-se a sentimentalismos, mas traduzir-se em atitudes e conduta ética 

com o olhar focado em Cristo. Viver um amor, como resposta do seguimento de Cristo, 

pautado no compromisso com o outro não pode ser apenas aparente mas hoje se faz 

necessário e urgente, para romper com o individualismo e egoísmo que marcam a sociedade 

contemporânea.  

O encontro com Jesus, provoca uma conversão que consiste em ir em busca dos 

colocados à margem da sociedade. Isso só pode ser vivido em perspectiva de amor, 

porque descentra de si e, configura o cristão, em permanente saída para encontrar-se com o 

pobre, lugar do encontro com Jesus. O encontro como realidade humana define a identidade 

de si, considerando que encontro com Jesus, não é encontro com minhas ideias ou convicções, 

mas com Ele e sua pregação do reino de Deus, já que este foi o centro de sua vida, torna-se 

imprescindível uma vida e práxis nova. 

 O encontro com Jesus, tantas vezes referenciado na Escritura, provoca uma conversão 

que, na linguagem bíblica, é seguimento, ou seja, novo comportamento humano espelhado 

na significação dos atos de Jesus. A ética de socorro ao empobrecido decorre, então, de 

verdadeira espiritualidade cristã porque reconhece, no pobre, o lugar do encontro com Jesus 

na medida em que exige doação de vida, viver não por si, mas em função daquele que foi 

desumanizado. Afinal, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. 
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O encontro com o outro como Deus o quer só é possível se o amor se fizer um 

imperativo absoluto. A experiência do amor como resposta ao Reino promove o encontro das 

mais diversas pessoas de estados sociais diversos (Pagola 305), “no amor se encontra o outro” 

ter consciência deste amor que antecede as relações e que está presente no ser o liberta de um 

egocentrismo que escraviza que coíbe as relações, causa esta, talvez de um processo 

alienizante que a sociedade moderna oferece como proposta de felicidade. 
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