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I. Apologia da Perfeição
Foi-nos pedido, nesta breve apresentação, que desenvolvamos o tema da
perfeição da pessoa. Nós o faremos sob a orientação do pensamento de santo Tomás de
Aquino, por estarmos convencidos que sua concepção da pessoa humana é a mais
adequada para a compreensão da mesma, conforme a sua profunda riqueza e dignidade.
Hoje em dia a palavra perfeição gera rejeição. Parece que aspirar à perfeição é
algo próprio de pessoas orgulhosas, que permaneceram fixadas no período egocêntrico
da omnipotência infantil, em que a criança pensa que tudo pode fazer se assim desejar.
A mentalidade adulta, pelo contrário, se caracteriza pela capacidade de juízo crítico que
faz tomar consciência dos próprios limites e, por conseguinte, da impossibilidade da
perfeição. O psicólogo suíço Carl G. Jung, por exemplo, rejeita o conceito de perfeição
e prefere falar de um estado de “completude”, um estado em que o sujeito é posto para
além da distinção entre bem e mal, integrando ambos aspectos como complementários
na síntese de sua personalidade.1 Quem quer ser demasiado virtuoso, sustenta também
Freud, termina convertendo-se em um neurótico.2 Outro psicólogo, Carl Rogers,
considera que é necessário substituir a busca da perfeição pela aceitação da vida como
um fluxo contínuo.3
No entanto, se se rejeita a Perfeição com letra maiúscula e a ordem espiritual e
moral, se tende a cair, por um impulso psicológico difícil de evitar, dado que a
tendência a perfeição é inerente a natureza humana, no “perfeccionismo”, que é uma das
múltiplas variantes dos vícios da ambição, da presunção e da vaidade.4 O apetite do fim
último é ilimitado, disse santo Tomás, enquanto que o dos meios é limitado, pois o fim é
desejado absolutamente, enquanto que os meios só são desejados em vista do fim, não
por si mesmos.5 Mas o homem é chamado à Perfeição como (pelo menos o aspecto
subjetivo de) seu fim último. Por isso, quando se renuncia à perfeição verdadeira e
intensiva, é inevitável a busca de substitutos, que se multiplicam para suprir a perfeição
intensiva por perfeições inferiores, mas em grande quantidade.
Na educação atual podemos nomear alguns substitutos: inglês, novas
tecnologias, liderança, autonomia, etc. Embora o fenômeno seja estranho, porque
normalmente há mais exigência nos níveis iniciais da educação escolar que nos mais
avançados, particularmente nos que começam com a puberdade. Este tipo de
perfeccionismo é separado do verdadeiro bem integral da pessoa, é o que conduz às
neuroses, como prova a repetida experiência psicoterapêutica em nossos dias.6
Ao procurar a perfeição nas coisas meramente temporais, são deixados a mercê
da angústia da atualização contínua, própria da educação para “um mundo em constante
mudança”, como geralmente se diz. Sobre o desatino desta intenção, já advertia Pio XI
em sua luminosa e profética encíclica Encíclica Divini Illius Magistri (1929, p. 3 e 4):

Na verdade, nunca como nos tempos presentes, se discutiu tanto acerca da educação;
por isso se multiplicam os mestres de novas teorias pedagógicas, se excogitam, se
propõem e discutem métodos e meios, não só para facilitar, mas também para criar uma
nova educação de infalível eficácia que possa preparar as novas gerações para a
suspirada felicidade terrena.
É que os homens criados por Deus à sua imagem e semelhança, e destinados
para Ele, perfeição infinita, assim como notam a insuficiência dos bens terrestres para a
verdadeira felicidade dos indivíduos e dos povos, encontrando-se hoje, mais que nunca,
na abundância do progresso material hodierno, assim também sentem em si mais vivo o
estímulo infundido pelo Criador na mesma natureza racional, para uma perfeição mais
alta, e querem consegui-la principalmente com a educação.
Todavia, muitos deles, quase insistindo excessivamente no sentido etimológico
da palavra, pretendem derivá-la da própria natureza humana e atuá-la só com as suas
forças. Daqui o errarem facilmente nisto, pois que se concentram e imobilizam em si
mesmos, atacando-se exclusivamente às coisas terrenas e temporais, em vez de
dirigirem o alvo para Deus, primeiro principio e ultimo fim de todo o universo; desta
maneira será a sua agitação contínua e incessante, enquanto não voltarem os olhos e os
esforços para a única meta da perfeição, Deus, segundo a profunda sentença de S.
Agostinho: « Criaste-nos Senhor, para Vós, e o nosso coração está inquieto enquanto
não repousa em Vós ».

Outro efeito do abandono da verdadeira perfeição é o desespero. Se não é
possível a perfeição e a felicidade à qual o nosso coração se inclina, para que nos
esforçarmos para alcançar um vão ideal, uma quimera? Melhor não perder tempo e
desfrutar do instante, dos prazeres sensuais, da bebida, das drogas, do sexo, das
experiências sensíveis... se se tem a oportunidade. A renúncia à perfeição é a renúncia a
uma vida com sentido. Essa é uma das bases da despersonalização na educação, estudo
o qual se dedica este Congresso.
Se bem que só Deus é perfeito (absolutamente), também é verdade que Nosso
Senhor nos ensinou, ainda mais, nos mandou: “Sedes perfeitos como vosso Pai Celestial
é Perfeito” (Mt 5,48). Redescobrir o significado deste chamado é essencial para
reconstruir a educação, muito em particular a educação católica.

II. A Perfeição
Perfeito é aquele plenamente realizado, terminado, completo enquanto sua
actualidade: quer dizer, aquele que está em acto, e não em potência. Só Deus não está
em potência para nada, nem meramente está em acto senão que é acto puro: “alguns são
perfeitos na medida em que estão em acto; imperfeitos, de acordo com o que é apenas
potencialmente, isto é, com privação de actualizar-se. Portanto, aquilo que de nenhum
modo está em potência senão que é acto puro, é necessário que seja o mais perfeito. Tal
é Deus”7. Só Deus é perfeito absolutamente e por essência. As criaturas são perfeitas
por participação, enquanto são potências, ou têm potência, para receber alguns actos que
as tornam perfeitas; actos que têm como sua primeira origem o Acto Puro, que é Deus.
Primeiro, a perfeição do acto do Ser substancial, está de acordo com a medida de
sua própria essência, e graças a qual se diz que uma coisa é absolutamente.8 Nas
criaturas, que não são acto puro, sua essência se distingue realmente de seu ser, e se
comporta para este último como poder de ação.9 Os distintos graus de perfeição das
coisas dependem justamente da medida em que estas participam do ser, desde a ordem
das coisas inanimadas, até a dos entes pessoais.
Em segundo lugar, temos a perfeição do ser acidental, que tem como sujeito e
potência aquele que aperfeiçoa a substância11. Não se diz propriamente que o acidente
tem ser, se não que por meio da substância tem o ser de tal ou qual modo, em tal ou qual
quantidade, em relação a algo, etc.12 Em Deus, Acto Puro, não só não se distingue o ser
da essência, senão tampouco a substância dos acidentes, porque tudo está n’O Acto

subsistente. E nas criaturas, em movimento, além da primeira composição de potência e
acto, se dá esta segunda, porque participam da perfeição de Deus não apenas
limitadamente, senão também de modo menos unido. Por isso, por sua perfeição
substancial, uma coisa é perfeita secundum quid, quer dizer, enquanto tem a primeira
perfeição, sem a qual não pode ter nenhuma outra; mas não simpliciter, porque, todavia,
deve adquirir outras perfeições que a terminem de completar.13 O máximo de
actualidade que alguém pode alcançar se chama virtude: “A virtude, segundo o Filósofo,
é a última potência de uma coisa. Diz no 7ª livro da Física que a virtude é uma certa
perfeição, e que algo é perfeito quando alcança sua virtude”14.
Cada coisa tem sua própria virtude, quer dizer, um máximo de excelência ou
perfeição ao qual se pode chegar. A medida básica de tal perfeição é sua essência. Nada
pode desenvolver-se além do que sua essência o permite. Cada ordem corresponde
portanto sua virtude. Quanto mais alta é a ordem do ente considerado, maior será sua
virtude.15
Quando algo tem alcançado sua virtude plenamente, se torna capaz de produzir a
virtude nos outros, a semelhança de sua própria, porque nada passa da potência ao acto,
senão por algo que está em acto, ou, dito de outra perspectiva, nada opera senão na
medida em que está em acto: “algo é perfeito quando pode produzir algo semelhante a si
na natureza”16. Este é o caso da paternidade, que se dá quando se chega à maturidade, e
também é o caso da educação, que ou é parte da paternidade, porque ser pai inclui em
seu conceito o ser educador17, uma forma espiritual de dar a luz.

III. A vida pessoal
O termo vida têm muitos significados. Dois deles são destacados especialmente
por santo Tomás, e são os que nos interessam aqui:
[...] o nome vida é derivado de uma certa aparência externa das coisas, consistente em
se moverem a si mesmas; porém este nome não se aplicou para significar tal fenômeno,
mas, sim, a substância à qual convém, por natureza, mover-se a si mesma, ou
determinar-se, de qualquer modo, à operação. E, deste modo, viver não é senão o ser da
natureza viva; o que a vida significa em abstrato, do mesmo modo que o nome curso
significa correr, em abstrato. Por onde, vivo não é um predicado acidental, mas
substancial. Outras vezes, porém, e menos propriamente, a vida é tomada para exprimir
as operações vitais das quais esse nome vida deriva; e assim diz o Filósofo, que viver é
principalmente sentir ou inteligir.18

Por um lado, “vida é o ser dos viventes”19, quer dizer, viver é possuir o ser
(subsistir) segundo o modo de uma determinada natureza. Este primeiro sentido, “vida
pessoal” não é outra coisa que o ser mesmo da pessoa, quer dizer, o acto de ser possuído
com o modo de natureza intelectual.
Por outro lado, se entende por vida os signos exteriores de que algo vive, que são
suas operações: nutrir-se, sentir, entender, apetecer, mover-se, etc. Este segundo
sentido, a partir do ponto de vista da gênese do conhecimento é anterior a outro, porém,
desde o ponto de vista ontológico é posterior: nos nutrimos, sentimos e pensamos
porque somos. Estas operações são expressão e desenvolvimento da perfeição primeira,
a substancial. As operações próprias da vida pessoal são as que emanam da inteligência
e da vontade, isto é, a intelecção e volição da vontade.
A vida pessoal, em todo caso, é a perfeição de uma natureza intelectual, seja esta
a perfeição primeira do acto de ser (actus essendi), segundo o modo da essência, seja a
perfeição das operações intelectuais e volitivas, que nas pessoas criadas são de ordem

acidental, porém não menos importante, porque nelas consiste, justamente, a perfeição
simpliciter da pessoa. Porque embora o ser seja o acto primeiro da substancia, e,
portanto, o mais importante, não basta con-ser para ser perfeito. É necessário também
operar, mesmo que a perfeição de operar seja, no fundo, outro modo de ser, porque o ser
é “a actualização de todos os actos e a perfeição de todas as perfeições”20.

IV. O pessoal
Para compreender a vida pessoal não é suficiente falar apenas da natureza
intelectual, nem tão pouco das operações que lhe são próprias (em comum). A pessoa é
uma “substância individual de natureza racional” (Boécio), ou melhor, o “subsistente
diferentemente na natureza intelectual”21. Além da natureza, há que ter em conta que
esta – assim como suas operações22 – é algo de um indivíduo substancial. Neste sentido,
em geral, se dizem “pessoais” todas as perfeições enquanto realizadas por este sujeito
particular, que, por sua vez, não é realizável por nenhum outro sujeito (é subsistente e
incomunicável). A posse individual das próprias perfeições (ainda que sejam da mesma
espécie que se dão em outros sujeitos) não é algo próprio só da mesma pessoa, senão
que é comum a qualquer indivíduo, isto é, não pessoal; porém, nas pessoas esta posse
das perfeições pessoais é mais íntima e perfeita.
Primeiro, ao nível da perfeição primeira, a do ser substancial. Os entes corpóreos
possuem seu ser de um modo imperfeito, exterior, opaco, porque a potencialidade da
matéria é um limite considerável para a plenitude do acto. Os entes pessoais, por outro
lado, possuem seu ser em uma natureza imaterial, espiritual, e em modo íntimo e
transparente. Inclusive a pessoa humana (“substância diferente na natureza humana”23),
cujo o ser é dividido entre o espírito e a matéria, mesmo que sua transparência seja
menor; pois, ainda deve passar da potência ao acto para conhecer-se, de algum modo
seu espírito está presente a si mesmo em modo habtual.24 Este é o fundamento da
transparência e intimidade a nível operativo, que é o segundo ponto.
Segundo, então, a nível operativo. A pessoa não só é capaz de conhecer o outro,
mas também a si mesma. O acto de conhecimento intelectual é consciente, justamente
pela própria presença que é co-natural ao espírito. Mesmo o conhecimento do outro, em
grau máximo, o do juízo verdadeiro, implica tal consciência, pois, na verdade, é a
adequação do intelecto à coisa25, e tal adequação não se conhece senão graças ao caráter
reflexivo do conhecimento intelectual.26
Também o acto volitivo é reflexivo. Por isso as pessoas, e só as pessoas, são
livres, com liberdade interior (do exercício e da especificação), podem dirigir-se a si
mesmas, e atuar plenamente desde si, e não apenas por impulsos despertados por
excitações exteriores. Isto faz das pessoas os entes mais individuais. Como disse santo
Tomás:
Mas ainda, de modo mais especial e perfeito manifesta-se o particular e o individual nas
substâncias racionais, que são senhoras dos próprios atos; e não somente são levadas,
como os outros, mas agem por si mesmas; pois, os atos são de natureza singular. E,
portanto, entre as outras substâncias, os indivíduos de substância racional têm certo
nome especial, a saber, o de pessoa.27

A pessoa não só é individualíssima pelo modo especialmente íntimo em que
possui o ser (mesmo quando sua natureza seja comum a outros, como é o caso da pessoa

humana), senão que também é em seu nível operativo, que nasce desse coração interior,
porque é dona e senhora de seus atos. Isto faz, então, da perfeição desta ordem de vida
algo sumamente particular. Por isso só as pessoas têm “personalidade”, e o estudo e
formação desta é algo tão peculiar, que só exteriormente é que parece à aprendizagem e
adestramento dos demais animais. Os esforços da psicologia da personalidade, por
entender seu objeto de estudo só a partir da confluência das causalidades biológicas e
ambientais, fracassam necessariamente se não se tem em conta esta característica
própria da personalidade humana.
Disto se seguem consequências pedagógicas muito importantes: uma verdadeira
educação não pode ignorar o caráter interior, racional e livre do ser humano; e
tampouco deve esquecer que cada pessoa é individualíssima, peculiaríssima, e que só
pode aperfeiçoar-se se for compreendida pessoalmente, e respeitando sua intimidade.
Aqui está o caráter insubstituível da educação mais pessoal que existe naturalmente, que
é a da família. Ninguém olha tão pessoalmente uma pessoa como quem a ama, e é o
amor da mãe e do pai que gera o filho, não só biologicamente, senão também, e
sobretudo, psíquica e moralmente.
Ademais, no caso das pessoas humanas, cuja constituição substancial está
inclusa a matéria, a perfeição segunda, a que dão os acidentes e a virtude, se vai
ganhando ao longo do tempo. O homem não nasce perfeito, senão que só tem a
perfeição substancial e algumas perfeições acidentais que são disposições para a
perfeição plena através da virtude. A educação se dirige a lograr a perfeição do homem.
Só nas criaturas pessoais se dá estritamente a educação, porque sua potencialidade para
a perfeição se actualiza ao longo do tempo e em circunstâncias diversas. Por isso a
educação é como um movimento, como um “dar a luz” um acto que ainda não tem
alcançado sua plenitude.

V. As virtudes na ordem da vida pessoal
A vida pessoal criada é aperfeiçoada através de actos, de certo ponto de vista,
acidentais, que completam o acto primeiro do ser substancial. A última habilitação para
o acto perfeito, em que se alcança “o último de uma potência”, são os hábitos operativos
bons, conhecidos como virtudes. É necessário distinguir aqui dois sentidos de virtude:
por um lado, o habito que completa uma potência preparadora para sua operação
perfeita, e o sentido já mencionado antes de ultimum potentiae, que já não é habito, mas
sua operação perfeita.26
As virtudes enquanto hábitos são a organização operativa estável da pessoa ou,
em termos contemporâneos, sua “personalidade”. Pelas virtudes, as potencias de uma
pessoa são configuradas para que esta possa alcançar sua máxima realização, que se dá
na operação perfeita. Entre as virtudes há também uma ordem de perfeição, que
depende da ordem de perfeição de seus objetos e operações. Cada virtude é um habito
distinto, no entanto, entre elas há uma relação, cuja sua perfeição última depende da
ordem do ser pessoal.29 Aquelas virtudes que têm objeto mais direcionado ao fim
último, são mais importantes arquitetonicamente na estrutura geral da personalidade
que aquelas que se dirigem para fins subordinados ou a simples meios. Por este motivo,
as virtudes cardiais, cujo objeto é Deus mesmo, têm primazia sobre o resto das virtudes,
e, em particular, a caridade, forma virtutuum, sem a qual nenhuma virtude pode ser
considerada como tal. Porém, vamos por partes.

Desde de Aristóteles, geralmente se distingue dois tipos de virtudes: as
intelectuais ou dianoéticas30, cujo sujeito é o intelecto, e as morais ou éticas, cujo
sujeito é o apetite (vontade). As primeiras actualizam as potencialidades do intelecto,
habilitando-o para seu perfeito exercício; as segundas, ordenam o apetite. Santo Tomás
une a estas virtudes, essencialmente cristãs, as virtudes morais infusas, e, sobretudo, as
virtudes teologais: fé, esperança e caridade, e seus correspondentes.
A perfeição própria dos entes pessoais, cuja natureza é intelectual, se encontra
na contemplação e no disfrute da verdade. O intelecto descansa na verdade, quer dizer,
nela encontra seu acto último, e sem a verdade não há perfeição da ordem pessoal, nem
verdadeiro gozo. A educação se ordena a perfeição da pessoa, e não há verdadeira
educação sem orientação para a verdade. Neste sentido, as concepções funcionalistas e
construtivistas da inteligência, que a privam desta direção para a verdade, são fatores
importantíssimos da despersonalização na educação, apesar de ter inspirado grande
parte da tecnologia moderna da educação (ou melhor, justamente por isso). Pelo
contrário, educar nesta ordem é contribuir para a formação das virtudes intelectuais:
sabedoria, inteligência, ciência, técnica e prudência. Se tratam de hábitos que
possibilitam a potência intelectiva para exercer perfeitamente seu próprio acto, a
intelecção da verdade em níveis distintos. A principal delas é a sabedoria, que é o
conhecimento das primeiras causas e dos primeiros princípios, que é a aspiração mais
alta do intelecto, e, portanto, sua própria perfeição. Por isso, é sumamente
despersonalizante uma educação que não responda ao desejo natural de conhecer as
causas últimas da realidade, uma educação meramente funcional ou pragmática, que
impede a mente de encontrar o descanso desejado no fundamento último de todas as
coisas.
Sim, as virtudes intelectuais são mais nobres que as morais, por causa de seu
objeto (a inteligência) e algumas delas por sua matéria (em particular a sabedoria), elas
tornam o homem bom ou perfeito secundum quid e não simpliciter, porque o tornam
capaz da operação perfeita enquanto conhecimento (por exemplo, saber medicina, ou
matemática, no caso dos hábitos de técnica e ciência), porém, não lhe conferem o bom
uso de tais hábitos, quer dizer, um uso ordenado segundo o bem pessoal e comum.31 As
virtudes morais (tanto as adquiridas quanto as infusas), e as teológicas, fornecem a
habilidade e o bom uso. Por exemplo, uma pessoa pode conhecer muito de medicina,
mas fazer mal uso de tal conhecimento (p.ex. usar para praticar crimes); por outro lado,
quem possui a virtude da temperança não pode fazer mal uso de tal conhecimento;
poderá, em algum caso, agir de modo contrário a virtude que possui (é um homem livre
afinal), mas não pode fazer um ato de temperança resultar o mal, um mal uso dessa
virtude. Por isso se diz que as virtudes morais e teológicas fazem bem simpliciter,
absolutamente. E neste sentido são virtudes em um sentido mais próprio que as virtudes
intelectuais, porque aperfeiçoam num sentido mais completo, tornando a pessoa perfeita
em sua totalidade e não só relativamente.
Isto é sumamente importante para compreender o sentido das virtudes na
formação da pessoa. Não basta só os conhecimentos abstratos, como também não
bastam as habilidades e competências, para formar uma pessoa razoável. Junto com o
desenvolvimento destas capacidades, e dirigindo seu uso, deve estar a virtude em seu
sentido pleno, a que faz o bem simpliciter, por organizar corretamente o apetite para sua
boa utilização, que depende do reto apetite do fim. Por exemplo, não basta apenas
desenvolver a habilidade de entender as próprias necessidades e emoções e as dos
outros, a chamada inteligência emocional e social, se esta não é usada para o bem, não

em sentido pragmático, mas no sentido da ordem perfeita da vida pessoal. Se é assim,
essa inteligência emocional e social não é outra coisa que a virtude cardial da
prudência.32
Há que destacar também, que a pessoa humana, além de ser um ente intelectual,
dotado das capacidades racionais e volitivas, possui também uma parte sensitiva, onde
residem as tendências e paixões, que são comuns a todos os animais. No entanto, no
homem o apetite sensitivo está presente para ser ordenado pela razão, que é um
princípio dirigente. Por isso, se pode formar o apetite sensitivo, sob o direcionamento da
razão e da vontade, disposições estáveis positivas, quer dizer, virtudes, cuja função é
ordenar a sensualidade para seu lugar na estrutura da personalidade, contribuindo para o
bem comum, que reside especialmente no exercício pleno das faculdades superiores.
Deste modo, todo o dinamismo operativo do ser humano se personaliza, quer dizer,
passa a formar parte da vida pessoal, uma vida que brota da sua intimidade. As virtudes
desta parte sensitiva, que são muitas, se sintetizam nas de fortaleza33, que sustentam a
pessoa agir bem mesmo na presença de um mal; e a da temperança34 , que controla a
tendência ao excesso e a devassidão, próprio dos impulsos que podem gerar bens
altamente atrativos e conaturais. Não se trata de eliminar tais tendências, mas de
moderá-las e canalizá-las para o bem total da pessoa. Pelo contrário, abandonar-se às
tendências ou à retirada frente ao mal, não faz outra coisa que privar a pessoa dos bens
superiores. A saúde mental e a possibilidade de uma vida realmente pessoal dependem
em grande medida da educação das virtudes referentes à sensualidade. O contrário é um
fator demasiado poderoso de despersonalização, pois conduz a uma vida exterior,
superficial, meramente reativa aos estímulos do ambiente.
O homem é, também, um ser familiar e social por natureza: porque compartilha
a espécie com outros indivíduos, porque a recebe de um dos pais, pela sua indigência e
pela abertura de sua mente ao universal. Por isso, a virtude humana não é um fato
meramente individual, senão que é uma realidade familiar e política: necessitamos de
outros homens para desenvolver a virtude, pais e educadores, e a virtude não se dá
plenamente nos outros sem referência ao bem comum, o que determina a ordem das
virtudes morais e a necessidade da autoridade. E na estrutura da personalidade, a virtude
da justiça, e em particular da justiça legal, tem um papel capital, pois ordena todo o
resto das virtudes morais, e o uso das intelectuais para o bem comum.35 Havia muito o
que dizer, porque é um tema que se é desenvolvido pouco, sobre o caráter essencial das
virtudes morais, e sobre o modo que se desenvolvem as relações das pessoas a partir
delas. Pensemos, em particular, na relação da prudência doméstica36, próprias dos pais
de família, e o desenvolvimento das virtudes nos filhos, assim como na prudência
política37 dos governantes e das virtudes dos cidadãos, como também, pelo contrário, os
efeitos da imprudência e da falta de virtude doméstica ou política sobre os filhos e os
cidadãos.
VI. A graça e a ordem perfeita da vida pessoal
Primeiramente, para encerrar esta breve apresentação, há que recordar que o
homem está chamado a um fim que excede a capacidade activa de sua natureza,
individual e socialmente considerada: a amizade com Deus e a fruição plena de sua
presença sem véus.38 Por isso, e pelo estado de natureza decaída do homem, a perfeição
última da pessoa humana não se logra senão pela graça, que sana e eleva a natureza, e
através das virtudes sobrenaturais que divinizam as potências e as habilitam para
operações que têm a Deus mesmo como objeto.

Assim mesmo, a educação não pode se prender na instrução intelectual (ainda
quando entendida retamente, coisa pouco frequente), nem na preparação ética para a
vida social. Muito menos para viver em “um mundo em constante movimento”. A
educação deve ter seu centro em seu fim: na preparação para o conhecimento pleno da
Verdade em Deus, para a participação em seu Reino, e na sociedade dos santos, e para
viver em um mundo que não muda, para a vida eterna, que é a vida maximamente
pessoal. Tal como mostramos ao começar essa apresentação, merece, para concluir,
recordar as palavras da Igreja, na vóz de Pio XI (Divini Illus Magistri, 5):
É portanto da máxima importância não errar na educação, como não errar na direção
para o fim ultimo com o qual está conexa intima e necessariamente toda a obra da
educação. Na verdade, consistindo a educação essencialmente na formação do homem
como ele deve ser e portar-se, nesta vida terrena, em ordem a alcançar o fim sublime
para que foi criado, é claro que, assim como não se pode dar verdadeira educação sem
que esta seja ordenada para o fim ultimo, assim na ordem actual da Providencia, isto é,
depois que Deus se nos revelou no Seu Filho Unigênito que é o único « caminho,
verdade e vida », não pode dar-se educação adequada e perfeita senão a cristã.

Por designo de Deus, a ordem perfeita da vida pessoal tem sua culminação e sua
raiz na vida divina que nos é dada pela graça. Por isso mesmo, a educação, ordenada por
sua mesma natureza ao aperfeiçoamento da pessoa, só pode alcançar a sua meta se se
move para o verdadeiro fim último do homem sob o impulso da graça de Deus.
______________________
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