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Resumo
Conhecido como filósofo, Xavier Zubiri oferece também preciosos contributos para a
Teologia. O seu pensamento pode, por isso, ser visto como uma teofilosofia. O seu discurso
sobre o divino parte da realidade, da sua profundeza. Deus não está fora da vida, nem ao lado
do mundo, mas dentro da realidade.
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Abstract
Known as philosopher, Xavier Zubiri also offers valuable contributions to Theology.
His thought can therefore be seen as a theophilosophy. His discourse on the divine comes out
from reality, from its depth. God is not out of life, or aside the world, but in reality.
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1. Teólogo do humano, filósofo do divino

N

ão apenas filósofo, não somente teólogo. Xavier Zubiri tem muito
dos dois e conseguiu operar uma síntese entre ambos. Foi, por
isso e caracteristicamente, um teofilósofo.
A sua trajectória pode ser qualificada como estruturalmente antropoteologal, pois nela o homem e Deus aparecem como intersignificantes e
a Filosofia e a Teologia surgem como confluentes. Deus é sempre pensável
com o homem e o homem nunca é pensável sem Deus. É neste sentido que
toda a obra zubiriana é atravessada por uma persistente abertura teológica
da Filosofia e por uma escrupulosa radicação filosófica da Teologia.
A este propósito, refira-se que a sua filosofia não se limita aos seus
textos filosóficos e a sua teologia não se reduz aos seus escritos teológicos.1
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1. Os estudos reunidos no livro El problema teologal del hombre: Cristianismo (Madrid:
Alianza Editorial 1997) foram classificados como sendo os “escritos teológicos de Zubiri”
(GONZÁLEZ, A. – La novedad teológica de la filosofía de Zubiri. Madrid: Fundación Xavier Zubiri
1993, p. 3). Outras incursões mais explicitamente teológicas podem ser encontradas na
última parte de Naturaleza, Historia, Dios, intitulada El ser sobrenatural: Dios y la deificación
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