
 

 

 

 

 

 

Do Éden à Jerusalém celeste. 

A Migração em perspectiva bíblica 

P. Dr. João Alberto Sousa Correia 

Introdução  

 

Uma das características que distingue o ser humano de outros seres vivos — as 

plantas, por exemplo — é a sua mobilidade. Deslocar-se é uma possibilidade que o 

homem partilha com todos os outros animais. Porém, o ser humano vai muito para 

além da deslocação física. É capaz de se deslocar, permanecendo parado. A 

mobilidade não pode apenas ser percebida na sua dimensão física, dado que a 

transcende. É esta forma humana de ser que nos permite falar do homo viator. Não 

tendo aqui morada permanente, não só não estamos colados a um lugar, como 

superamos sempre o lugar em que nos encontramos. Eis uma das dimensões do 

mistério do ser humano: cingindo-se, na sua dimensão física, às coordenadas do 

tempo e do espaço, ultrapassa-as constantemente para habitar um lugar e um tempo 

que estão muito para além do espaço geográfico e do tempo cronológico. 

O homem bíblico inscreve-se neste horizonte: situa-se numa terra; move-se de 

terra em terra, por razões diversas; está muito para além da terra onde vive, porque 



percebe que a grandeza da sua existência ultrapassa, em larga escala, o espaço em 

que se move. 

Espelho da vida de um povo, a Sagrada Escritura é o testemunho mais 

eloquente do homem, na sua individualidade, e de um povo, na sua colectividade, à 

procura do seu lugar na terra, no mundo, na relação com os outros e com Deus. O 

moderno fenómeno da migração dos povos, cada vez mais potenciado pela 

globalização, encontrará no texto bíblico — pensamos nós — respostas novas 

mediante experiências e reflexões tão antigas como a humanidade  

Do Éden, paraíso terreal, à Jerusalém celeste, pátria do além, se faz o percurso 

do homem bíblico, paradigma da existência de todos os homens, de todo os tempos, 

povos e culturas. É entre estas duas fronteiras que balizamos a existência humana, 

procurando perceber o fenómeno da migração ou mobilidade em perspectiva bíblica.  

 

I. ANTIGO TESTAMENTO 

 

Seguindo a divisão tradicional da Escritura, começamos por abordar o 

fenómeno da migração ou mobilidade no contexto do Antigo Testamento. São 

diversos os personagens, individuais ou colectivos, que, por razões de comércio, de 

pastorícia, de amor, de vocação e missão, se deslocam à procura de uma terra, à 

procura de si mesmos, em busca dos outros e de Deus. 

 

1. A migração do Éden (Gn 3, 23; 4, 16) 

 

Uma vez chamado à existência e criado à imagem e semelhança de Deus (Gn 

1), o ser humano, instalado no Éden, percebe as suas limitações e anseios. Consciente 

dos seus limites e movido por anseios desmedidos — eles estão sempre na raiz de 

muitos fenómenos de mobilidade —, o homem quer ultrapassar as naturais barreiras 

da sua identidade e possibilidades. Uma vez hipotecado o espaço natural da sua 



existência, só pode mesmo ser expulso do jardim (Gn 3, 23). Ao querer ser como Deus 

(cfr. Gn 3, 4), o ser humano conhece a sua primeira deportação para longe da “árvore 

da vida” (Gn 3, 24). 

Algo de semelhante acontece um pouco mais adiante, quando, em Babel, os 

homens pretenderam construir uma torre que chegasse aos céus (Gn 11, 4). Diz o 

texto que, por esse motivo, “o Senhor dispersou-os dali por toda a superfície da 

Terra” (Gn 11, 8). O fenómeno da mobilidade, cuja causa é neste caso a desmedida 

pretensão humana, aparece aqui associado a um problema de linguagem (Gn 11, 7). 

Pelo meio, o texto regista a narração do dilúvio (Gn 6-9). Mais do que a deslocação 

geográfica, o texto evoca a passagem de uma situação de corrupção à renovação da 

bênção e da aliança (Gn 9, 1-17).    

Os textos em causa são paradigmáticos para o homem de todos os tempos, 

elaborados com base na experiência de um povo — o de Israel — que, na sua história, 

por razões diversificadas, fez a experiência da peregrinação e da mobilidade (tudo 

leva a crer que estes textos conheceram a sua génese por altura do cativeiro da 

Babilónia [séc. VI a. C.]). 

A primeira pretensão de querer ser como Deus deu lugar à pretensão de ser 

mais que os outros. O episódio de Caim e Abel (Gn 4, 1-16) é muito sugestivo, a este 

propósito. Teve que “andar fugitivo e vagabundo pela terra” (Gn 4, 14), de acordo 

com as ordens do próprio Deus (Gn 4, 12). Não se pedia a Caim que fosse guarda do 

seu irmão, mas seu interlocutor, no respeito e na aceitação da diferença. Como o não 

soube ser, ficou sujeito à errância — forma extrema e degradante da mobilidade — e 

à morte aquele que, por inveja, resolveu livrar-se de seu irmão Abel, companheiro de 

viagem e jornada. Não pode empreender uma viagem tranquila quem procura livrar-

se dos companheiros do caminho.  

 

2. Abrãao: “deixa a tua terra…” (Gn 12, 1-9) 



Se na génese da humanidade está inscrita a matriz da mobilidade, o mesmo se 

verifica na génese do povo de Deus. Abraão, pai dos crentes, é convidado por Deus a 

deixar a sua terra e a partir. Empreende uma migração que o leva de Ur dos Caldeus 

a Haran e daí à terra de Canaã. 

 

O Senhor disse a Abraão: “Deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai…” (Gn 12, 1). 

 

No âmbito do chamamento, Abraão é convidado a deixar três coisas (migração 

total): a terra natal (realidade geográfica), a pátria (realidade cultural) e a família 

(realidade pessoal). Por outras palavras, é chamado do fundo da sua própria 

identidade e nele nada escapa aos desafios e exigências da vocação. O chamamento é 

para Abraão uma realidade totalizante que mexe com a vida passada, presente e 

futura, em todos os seus aspectos. A migração afigura-se como uma realidade mais 

profunda e mais vasta do que a simples deslocação geográfica. 

Faltam a Abraão as esperanças humanas (Gn 11, 3: “Sara era estéril e não tinha 

filhos”), mas Deus intervém em seu favor “quer naquilo que possui, quer naquilo que 

não tem. Quando lhe pede que renuncie àquilo que tem, apresenta-lhe como oferta 

aquilo que não tem e que ele não pode esperar”1. Não poderemos encontrar melhor 

exemplo de uma aventura migratória do que este. Apoiado apenas nas promessas de 

Deus, Abraão põe pés a caminho rumo a uma pátria que, de momento, apenas tem o 

rosto da incerteza. 

Abraão é chamado a coisas tão concretas como genéricas:   

1“… vai para a terra que Eu te indicar. 

2Farei de ti um grande povo, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e serás uma fonte de 

bênçãos. 

3Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E todas as 

famílias da terra serão em ti abençoadas2” (Gn 12, 1-3). 

                                                 
1
 Ibid., p. 35.  

2
 O que o texto quer dizer é que, por meio de Abraão e seus descendentes, a salvação destina-se a todos 

os povos (universalidade da salvação).  



Povo e terra  são “as duas realidades objectivas em que se concretiza e que 

especificam o chamamento de Abraão. (…) Ele é chamado a duas coisas: 

especificamente, a um povo e a uma terra; subjectivamente, como pessoa, é chamado 

a confiar, a ter esperança”3. 

O mesmo Abraão empreende uma ida ao Egipto (Gn 12, 10-20) e a Guerar (Gn 

20, 1-18). Na itinerância por motivos de carestia percebemos que, faminto de pão e de 

novos horizontes, Abraão descobre a mobilidade como exigência da sua identidade. E 

quando Deus lhe pede que ponha pés a caminho, em direcção à região de Moriá, para 

sacrificar o próprio filho (Gn 22, 1-19), não hesita. Prefere sacrificar o filho e, com ele, 

as promessas de Deus do que sacrificar a sua fé no próprio Deus. Três dias de uma 

caminhada longa, com o coração apertado, em busca de um lugar desconhecido onde 

o futuro se revestia da mesma incerteza que havia caracterizado o passado:   

A mobilidade de Abraão é um testemunho eloquente da busca humana de um 

Deus que chama. Nela se alicerça a génese de um povo que tem inscrito no seu 

código genético a constante da migração.  

 

3. José no Egipto (39) e viagem dos seus irmãos (Gn 42-43); Jacob também 

emigra (Gn 46) 

 

Poderíamos ter falado de Jacob em Haran (Gn 29), da sua fuga (Gn 31) e do seu 

regresso (Gn 32), momentos da vida do patriarca Jacob. Não podendo abordar todo o 

fenómeno migratório da Escritura, detemo-nos em José, seu filho. São de todos 

conhecidas as circunstâncias em que vai parar ao Egipto. O corte radical com a 

família e o passado é compensado por um presente risonho em que o sucesso 

acontece com a mesma facilidade com que interpreta os sonhos (Gn 40). De facto, José 

é o ícone de uma (e)migração bem sucedida, como tantas outras da Sagrada Escritura 

e da história da humanidade. 

                                                 
3
 C. M. MARTINI, o. c., p. 35. 



À semelhança de José, ainda que por razões diferentes, também os seus irmãos 

(Gn 42-43) e o seu pai se deslocam ao Egipto (Gn 46). Deste modo, a narrativa prepara 

o leitor para que, no começo do livro do ÊExodo, se desloque ao Egipto, terra da 

opressão, e ali se encontre com Israel que anseia por libertar-se e empreender uma 

longa viagem para a Terra Prometida. 

 

4. Do Egipto à Terra Prometida 

 

No começo do livro do Exodo, depois de se constatar a situação de opressão 

em que se encontravam os descendentes de Jacob, na terra de Goshen (Ex 1) e de se 

apresentar o nascimento e crescimento de Moisés (Ex 2), o texto dá-nos conta da sua 

fuga para Madian. Aí começa a sua vocação e missão. Salvo das águas do Nilo (Ex 2, 

1-10), prepara-se para ser o salvador de um povo, através das águas do Mar 

Vermelho.  

Chamado por Deus, Moisés desce de novo ao Egipto, cumprindo as ordens de 

Deus (Ex 3-4), enfrenta o faraó (Ex 5) e prepara a saída. Por meados do séc. XIII a. C., 

liderado por Moisés e assistido por Deus, Israel sai do Egipto (êxodo) e empreende 

uma marcha através do deserto. E Deus acompanha o seu povo a partir do santuário 

do deserto, a “tenda do encontro”. O povo nómada tem um Deus que assume a sua 

condição para o guiar e proteger.  

Mais que o percurso ou os percursos empreendidos e o tempo neles empregue, 

assuntos sobre os quais os especialistas não estão de acordo, interessa o percurso 

enquanto facto: Israel deixou o Egipto da opressão e caminhou para a Terra que Deus 

lhe prometera. Pelo caminho, deparou-se com inúmeras dificuldades: perseguição do 

Egipto (Ex 14, 8-9.23; 17, 1-7), falta de água (Ex 15, 22-27), falta de alimento (Ex 16, 1-

21), combates (Ex 17, 8-16), idolatria (Ex 32), picadas de serpentes (Nm 21, 4-7). São as 

vicissitudes, os riscos e as tentações normais de quem se movimenta de um lado para 

outro. Israel caminhava para uma vida melhor, mas não deixou de experimentar as 



dificuldades da migração e a tentação de voltar para trás, com saudades das cebolas e 

das panelas de carne do Egipto. 

No Sinai, Deus entrega a Lei ao seu povo (Ex 19, 16 – 20, 21), a fim de que 

Israel pudesse regular a sua relação com Deus e dos membros do povo entre si. 

Estabelecida a aliança Deus-povo, este foi infiel a Deus. Cedeu à idolatria. O bezerro 

de ouro (Ex 32) é a imagem do brilho e da sedução dos ídolos que, neste momento e 

ao longo de toda a sua história, sempre tentou Israel. É necessária uma outra aliança, 

simbolizada numas novas tábuas da Lei (Ex 34) para que a caminhada rumo à 

liberdade continue a ser possível e faça sentido.  

A migração geográfica, menos importante, é imagem de uma outra, bem mais 

importante: a mudança de condição de vida. Da servidão ao faraó ao serviço cultual a 

Deus, assim se pode exprimir esta peregrinação de Israel, pelo deserto, para a “terra 

onde corre leite e mel”.  

O êxodo, a que depois de associou a festa pastoril da Páscoa (passagem) e a 

festa agrícola dos pães ázimos, afirma-se, ao longo dos tempos, como o acontecimento 

fundamental da história de Israel e o paradigma de toda a mobilidade humana. De 

facto, a mobilidade humana traduz-se numa constante passagem de um a outro 

lugar, de uma a outra condição de vida e requer o sacrifício da caminhada, dos pães 

ázimos (sinal da ruptura com o passado) e das ervas amargas (sinal das amarguras 

por que passa quem se encontra em trânsito em terras desconhecidas, onde a 

diferença de língua e culturas tornam esse espaço mais desconhecido e inóspito). 

A experiência do Exodo faz com que, em Israel, todos se considerem irmãos de 

igual condição, porque objecto de uma mesma acção de Deus. O êxodo regulou para 

o bem as relações sociais entre os israelitas e destes com os estrangeiros: “não 

oprimirás um estrangeiro residente; vós conheceis a vida do estrangeiro residente, 

porque fostes estrangeiros residentes na terra do Egipto” (Ex 23, 9). 



Fico-me por aqui quanto ao Exodo, certo de que encontraríamos neste 

acontecimento e nos relatos que lhe dão forma escrita inúmeros motivos para uma 

reflexão mais alargada acerca da migração ou da mobilidade humana. 

Chegados à Terra Prometida e depois de muitas conquistas, as tribos de Israel 

sedentarizam-se e organizam-se (Js). A época dos Juízes (Jz) dá lugar ao tempo da 

realeza (1 e 2 Sm; 1 e 2 Rs).  

 

5. Cativeiro da Babilónia (2 Rs 25)  

 

Uma realeza frequentemente exercida de costas voltadas para Deus e, por 

vezes, à margem do povo, conduziu Israel para um novo e dramático momento 

migratório. Às ordens de Nabucodunosor, rei da Babilónia, cerca de 25 000 judeus 

marcham para o cativeiro. Estamos no século VI a. C. e Israel é ferido na sua condição 

e identidade. Na terra do exílio, os sacerdotes e os profetas empreenderam a difícil 

tarefa de alimentar a fé e a esperança de um povo que, em última instância, fizera a 

experiência do abandono de Deus. 

No meio da tristeza e das saudades (“Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém, 

fique presa a minha língua”), Deus forjou um novo povo. Com o édito de Ciro (2 Cr 

36, 22-23; Esd 1, 1-4), o povo regressou do exílio (Esd 1, 5-11), empreendeu a 

reconstrução do Templo (Esd 3, 6-13; 5, 1-5) e da cidade de Jerusalém (Ne 1, 1 – 7, 72) 

e, sobretudo, reconstruiu-se enquanto povo, refazendo a sua identidade de povo de 

Deus, com a leitura solene da Lei (Ne 8, 1-12) e com a renovação da aliança (Ne 10).  

Israel vive um novo êxodo e volta a fazer a experiência de um Deus que não 

abandona, mas sempre acompanha, ainda que, por vezes, face à infidelidade do povo, 

pareça retirar-se de forma estratégica e pedagógica. Contudo, ao perto ou ao longe, 

não deixa nunca de lançar o seu olhar protector sobre um povo que ama. No meio da 

sua movimentação, Israel vê emergir a figura de um Deus que corrige porque ama e 



que se “ausenta” para estar cada vez mais próximo, melhor, para ter o povo mais 

próximo de si, na correspondência e na fidelidade à aliança estabelecida. 

 

6. Outras situações de migração 

 

A leitura atenta do texto bíblico desperta-nos para muitas outras situações de 

migração ou mobilidade, espacial ou espiritual. É o caso do chamamento dos profetas 

(1 Sm 3, 1-21; Is 6; Jr 1). A ordem de Deus “vai” transporta-nos para uma deslocação 

física associada ao exercício de uma missão que, em si mesma, requer rupturas com o 

passado, mobilidade presente e abertura à novidade do futuro. 

Poderíamos falar também da viagem de Tobias à Média (Tb 6, 1-19), 

acompanhado pelo anjo do Senhor e pelo cão. Ou ainda falar da viagem que Jonas 

empreende a Nínive para chamar a atenção dos ninivitas para a gravidade das suas 

acções e para a necessidade do arrependimento e da conversão. Mais ainda, 

poderíamos, com o Cântico dos Cânticos, evocar a mobilidade ao serviço do amor: “A 

voz do meu amado! Ei-lo que chega, correndo pelos montes, saltando sobre as 

colinas” (2, 8).  

É, por último, muito sugestivo que o Antigo Testamento termine com claras 

alusões ao “dia do Senhor” (Ml 2, 17; 3, 16-21) e com uma referência a Jerusalém. 

Aponta para a nova Jerusalém de Ap 21, 22. Do Éden a Jerusalém se faz o percurso de 

um conjunto de livros que versam sobre o ser humano na sua relação com Deus, ao 

longo de um tempo em que a condição de errante pelo mundo sempre acompanhou, 

por razões diversas, a identidade, os anseios e inquietações do povo de Israel. 

 

II. NOVO TESTAMENTO  

 

Quando nos adentramos no Novo Testamento, facilmente nos apercebemos de 

que a mobilidade articula-se com a identidade de Jesus, dos seus seguidores e da 



comunidade crente, que se alicerça na Ressurreição do Mestre. Por isso mesmo, faz 

parte da dinâmica dos evangelhos. 

O evangelho de S. João (Jo 1, 1-18), ao situar o Verbo que estava em Deus, e ao 

dizer que ele vem habitar com a humanidade, o mesmo que, de seguida, volta para o 

Pai (Jo 13, 1), fundamenta e sufraga a ideia atrás exposta. São diversos os textos 

neotestamentários que nos apresentam a encarnação e a missão de Jesus nesta 

perspectiva. U, dos mais emblemáticos é Fl 2, 5-11.  

 

1. Evangelhos: a mobilidade de Jesus 

  

Os evangelhos, sobretudo os Sinópticos (Mateus, Marcos e Lucas), conferem 

uma importância significativa à mobilidade de Jesus. A geografia não existe neles em 

função de si própria, mas está ao serviço da teologia. Por isso mesmo, os lugares 

assumem uma transcendência e uma carga simbólicas que transportam os leitores 

para além do mero espaço físico e geográfico.  

Logo no começo do evangelho, Mateus fala de uma longa viagem de uns 

Magos à procura do “rei dos judeus que acaba de nascer” (Mt 2, 2). O facto gera 

perplexidade em Herodes que, subrepticiamente, o quer perseguir. O contraste é 

evidente: procurado pelos estrangeiros e perseguidos pelos seus. De seguida, Mateus 

constata que os Magos “regressaram ao seu país por outro caminho” (Mt 2, 12). A 

busca e o encontro com alguém que se procura têm o condão de marcar 

indelevelmente quem entra nesta aventura. Regressar por outro caminho é 

seguramente uma metáfora para evocar os novos caminhos a percorrer por quem se 

deixou transformar em tão importante encontro. Além da caminhada empreendida a 

partir de uma terra distante, os Magos viveram a experiência de uma caminhada 

interior que os levou a reconhecer naquele Menino o rei a quem oferecem ouro, o 

Deus a quem oferecem incenso e o homem a quem oferecem a mirra com que se 

ungiam os corpos para a sepultura. 



Além disso, Mateus coloca Jesus a fazer a mesma experiência histórica do seu 

povo, com a “fuga para o Egipto” (Mt 2, 13-15). A solidariedade com o povo que, 

séculos atrás, havia passado por tão significativa experiência confere-lhe 

credibilidade e legitimidade para que venha a ser o Salvador desse povo. “Do Egipto 

chamei o meu filho” (Mt 2, 15), citação de Os 11, 1 é agora uma frase em sentido mais 

que próprio. Mergulhado na história do seu povo, Jesus assume o lugar do Israel 

histórico, o que lhe permite dar um outro rumo e sentido à história futura.  

Nos dois casos que acabámos de referir, a migração assume contornos diversos 

e acontece por razões distintas. Distintos são também os resultados, mas uma mesma 

e única é a atitude: partir em busca de… É a atitude de quem se projecta para além de 

si mesmo e das suas certezas e percebe que, pela migração, pode descobrir novas 

referências e/ou fugir à mesquinhez e mediocridade que o rodeiam. 

O que é mais relevante nos evangelhos, do ponto de vista estrutural e 

teológico, é a constante movimentação de Jesus. Caminha de um lado para outro, na 

Galileia,  em busca das pessoas para quem traz uma Boa Notícia. Mais densa e 

profunda, porém, é a caminhada de Jesus para Jerusalém. Todos os evangelistas 

falam dela, mas é à volta desta temática que se organiza uma boa parte do Terceiro 

Evangelho de Lucas, a famosa “secção da viagem” (Lc 9, 51 – 19, 27 [28]). No caminho 

para Jerusalém, Jesus movimenta-se, ensina, cura e partilha sentimentos. Mais do que 

a deslocação, está em jogo todo o processo salvífico que se encaminha para o lugar 

onde a salvação acontece: a cidade santa. 

Não sendo esse um critério fundamental e imprescindível para a melhor 

compreensão dos evangelhos, mas assume um papel de relevo porque a deslocação 

de Jesus é um critério literário e teológico à volta do qual se organizam os evangelhos.  

 

2. A mobilidade pós-pascal. Emaús (Lc 24, 13-35; Act 8, 26-40) 

 



A mobilidade continua a afirmar-se como motivo literário e teológico 

estruturante das narrativas pascais. O episódio de Emaús (Lc 24, 13-35) é, em nosso 

entender, o texto mais sugestivo a este respeito. Uma deslocação Jerusalém-Emaús-

Jerusalém e os acontecimentos que nela se registam motivam uma transformação 

interior tão profunda nos discípulos que, a partir daí, bem podemos concluir que, 

mesmo quando o caminho percorrido é de frustração, os discípulos de Cristo não 

caminham sós. A evocação e explicação das Escrituras, assim como a “fracção do 

pão” (Eucaristia), são momentos epifânicos a dar sentido à caminhada. A mensagem 

é clara: a vida faz sentido, desde que deixemos que seja o Ressuscitado a abrir-nos os 

olhos da fé à sua presença. Ao fazer esta descoberta, o discípulo de Cristo não fica 

parado, mas parte ao encontro daqueles com quem deve partilhar esta certeza. É esse 

o significado da anotação final do texto: “eles contaram tudo o que lhes tinha 

acontecido pelo caminho e como Jesus se lhes dera a conhecer, ao partir o pão” (Lc 24, 

35). 

O episódio do eunuco etíope (Act 8, 26-40), do ponto de vista estrutural e 

temático muito semelhante ao texto de Emaús, é um exemplo claro de um estrangeiro 

que, na busca da verdade e da salvação, encontra a resposta para a sua busca e o 

sentido para a sua existência. O diácono Filipe, companheiro de viagem e guia na 

descoberta do sentido dos textos, faz-nos pensar na importância de quantos, no 

fenómeno migratório, assumem a tarefa de ajudar os outros a fazer caminho e a 

descobrir o sentido da existência.  

Todos estes acontecimentos se dão no caminho, o lugar clássico da mobilidade. 

Porém, se atendermos a que a palavra “caminho” designa com frequência a 

comunidade cristã e, em última instância a Igreja, não será difícil concluir que este é o 

espaço em que o crente faz a experiência de homo viator, pessoa em peregrinação.  

 

3. Da estrada de Damasco (Act 9, 1-25) aos caminhos do mundo (Act 13-28) 

  



É na estrada de Damasco que o autor do livro dos Actos dos Apóstolos situa o 

episódio da conversão ou iluminação de Paulo (Act 9, 1-25). O texto começa por dizer 

que Paulo “estava a caminho” (v. 3a). Apesar de as intenções serem outras (algemar 

“homens e mulheres que fossem desta Via4” [v. 2]), não deixa de ser sugestiva esta 

anotação, quase que a sugerir que o encontro com Deus, a conversão e o 

chamamento, só acontecem quando, do ponto de vista da fé, não se está acomodado, 

mas a caminho.  

Os contrastes sublinhados pelo relato ajudam a perceber o carácter paradoxal 

das movimentações e intenções de Paulo. Perseguidor dos cristãos, passa a 

perseguido pelo nome de Cristo. Incomodado, no seu zelo judaico, com a Boa Nova 

de Jesus, torna-se ele mesmo o anunciador por excelência desta Boa Notícia.  

Em ano paulino, olhamos para Paulo como aquele que, por força da missão a 

que era chamado, percorre milhares de quilómetros por terra e água, sujeito aos mais 

diversos perigos. Nas suas viagens missionárias, manifesta ter consciência das 

exigências e dificuldades que se lhe colocavam, mas, ao mesmo tempo, sabe que pode 

contar com Deus, no exercício da missão que o próprio Deus lhe confiara, porque é 

em seu nome que ele parte e vai. Paulo é um dos grandes ícones da mobilidade 

humana, não apenas porque se deslocou, mas também porque viveu em sítios 

diversos e entendeu a sua existência como uma migração constante até à pátria 

definitiva onde, depois de combatido o bom combate, o aguarda a merecida coroa 

que o Senhor lhe entregará (2 Tm 4, 7-8). 

 

4. A Jerusalém celeste (Ap 21, 9-27) 

 

Este texto de Paulo prepara-nos para o momento último desta comunicação: a 

Jerusalém celeste, nossa pátria prometida, etapa última da migração bíblica, depois 

de termos lutado por “novos céus e nova terra” (Ap 21, 1-8). Sendo a Sagrada 

                                                 
4
 O termo é usado pelo livro dos Actos para designar o grupo ou comunidade dos cristãos (18, 25-26; 19, 



Escritura um testemunho eloquente da história de um povo (AT) e de todos os povos 

chamados à salvação (NT), na sua relação com Deus e com os outros, não podia 

terminar melhor.  

A referência à Jerusalém celeste, sonho, anseio e visão do autor do livro do 

Apocalipse, é assumida pelos crentes como o lugar definitivo para o qual todos se 

Como tal, preenche lacunas, responde a questões sem resposta, reforça a esperança, 

mobiliza forças e faz-nos entender a vida como uma migração permanente. Não 

sendo este o nosso lugar, mais se nos afigura este mundo como terra de passagem. 

Estamos em trânsito (homo viator), pois é essa a nossa condição. Por isso mesmo, 

onde quer que nos encontremos somos estrangeiros em demanda da pátria última e 

definitiva. Quando a nossa condição é assim percebida, a migração não nos afecta 

tanto e saberemos acolher o estrangeiro como irmão de uma caminhada comum em 

busca de uma mesma pátria. Dito por outras palavras: “estamos todos no mesmo 

barco”.  

Ver as coisas nesta perspectiva é valorizar a nossa condição e a daqueles que 

partilham connosco os caminhos do mundo; é relativizar as dificuldades que a 

mobilidade nos oferece; é perceber que, não tendo aqui morada permanente, a nossa 

pátria está nos céus. 

 

Conclusão 

 

A migração em perspectiva bíblica ter-nos-ia ajudado, assim o espero, a 

perceber um pouco melhor o fenómeno da mobilidade humana e a olhá-lo como 

realidade tão antiga quanto nova que radica na essência do ser humano e condiciona, 

para o bem e para o mal, a existência individual e colectiva. Merece, por isso, a 

melhor das nossas atenções. 

                                                                                                                                                         
9.23; 22, 4; 24, 14.22).  



Independentemente das motivações e finalidades de cada acto de mobilidade, 

há algumas coordenadas fundamentais comuns a todos eles que, de forma 

despretensiosa e em jeito de conclusão, aqui elencamos: 

- a mobilidade geográfica, psicológica e espiritual está inscrita na nossa 

natureza ou essência, faz parte da nossa condição, é uma dos traços específicos da 

humanidade; 

- é sempre uma pessoa, um grupo ou um povo que se deslocam numa 

circunstância histórica, geográfica, psicológica ou religiosa concretas, pelo que a 

mobilidade é um fenómeno humano a requer a atenção de toda a humanidade; 

requer uma atenção muito particular da parte de quem se desloca e de quem 

acompanha, por dever humano e cristão, os fenómenos migratórios; 

 - para quem é crente, esta mobilidade, acontecendo apenas algumas vezes por 

motivos de fé, é sempre uma oportunidade para fazer a experiência da fé. 

Poderíamos dizer que, se a fé é uma caminhada, toda a caminhada, por mais neutra 

que seja, leva na mochila a necessidade da fé e proporciona uma oportunidade única 

para dela fazer a experiência; 

- sendo o homem, por natureza, homo viator, é na mobilidade que percebemos 

melhor a nossa natureza e condição. Será, por isso mesmo, na atitude de quem está 

em trânsito para a Jerusalém celeste que nos preparamos para acompanhar os 

fenómenos migratórios que, hoje como ontem desafiam a humanidade e nos ocupam 

nestes dias de reflexão. 

 

 


