
~ 

o SINAL EM DEBATE 



, 

FERMENTO 
DE 
SALVAÇÃO 

A missao da Igreja é sem
pre a mesma: levar a sal· 
vação a todos os homens. Ela 
recebeu ordem de ir a êles, 
de procurá-lo onde estive
rem. mesmo os mais distan
tes, como ovelhas perdidas. 
Por isso a Igreja deve ir à 
rua, entrar na rêde bancá
ria .~ nos' complexos indus
triaÍs: deve subir às favelas, 
v41jar pelas estradas, percor
rer as zonas agráTias para 
aí ser um fermento de sal
vação. O mandato. que rece
beu de Cristo não permite 
que fique quietinha sõmente 
na sacristia ou nos conven
tos, no' confôrto das conquis
tas feitas e no aconçheg'o 
dos rebanhos fiéis. 

A ação da Igreja, portanto, 
diversif-ica-se .confoyme as si
tuações "em que se encontram 
as pessoas. 

Adapta-se" à realidade de 
cada um. Como Cristo, fala 
uma linguagem que todos 
entendem. Assim fêz São 
Paulo, São Francisco de As
sis e Pe. Anchieta. :êsse rea
lismo na pastoral ' também 
caracterizou os bispos do 
Brasil na sua tentativa de ' 
elaborar um plano de pas
toral de ·conjunto. 

O mérito dêsse plano foi 
desencadear UEn processo de 
planejamento ·que ()briga as 
pessoas. voltarem-se para a 
realidade. 

A Assembléia Geral da 
CNBB demonstrou um resul
tado "concreto do trabalho " 
feito. O assunto dos presbi
teros, temário central, foi 
longamente discutido nas ba
ses. Dêles surgiram dados, 
conclusões e sugestões para 
a assembléia epis-copaL Os 
bispos sentaram-se e fizeram 
o cálculo das fôrças de que 
dispunham. Foi um momento 
de históríCa grandeza e co-

ragem para a Igreja no' Bra
sil. Por isso mesmo os re
sultados desta Assembléia 
marcarão os anos vindouros. 
Evidentemente, o trabalho 
ficou incompleto, foi o 19-
arranco: o nôvo plano de 
pastoral de conj unto, as co
munidades eclesiais de base, 
a figura dos presbíteros no 
mundo de hoje, a responsa
bilidade dos leigos na socie
dade moderna são caminhos 
que a Igreja deverá aprofun
dar e .experim-entar. O pró
ximo número de Convergên
cia tratará detidamente da 
X Assembléia Geral da 
CNBB. O presente número 
estuda as repercussões da 
pesquisa sôbre «o papel do 
p a d r e» encomendada ao 
CERIS pela CNBB. . Na linha da experiência, 
a Igreja fêz numerosas ten
tativas, algumas tímidas, ou
tras ousadas. mas tôdas mui
to positivas. 1::ste número co
mo já o fizemos com ltabi~ 
ra, reporta a experiência de 
Nova Iguaçu, no Estado do 
Rio, junto à Guanabara. 
Trata-se de uma ' tentativa 
de ação· pastoral ' que parte ' 
das comunidades de base. 
Não é muito · fácil traduzir ' 
em têrmos de açao as dire
tivas emanadas do Vaticano 
lI, da CNBB ou do CeIam. 
Temos certeza de que ao 
divulgarmos estas experiên
cias, com ' seus acertos e er
ros. estamos colaborando com 
todos aquêles -que se emp~ 
nham em promover uma pas
toral concreta. que atenda 
às realidades concretas do . 
Brasil. 

. A experiência dos novos, 
no entanto, deve ser cOIlS:tan
temente confrontada com a 
experiência dos antigos, da 
tradição, com os princípios, 
com a teoria, com a Palavra 
de Deus. Foi por isso que 
Convergência no nq 14 apr~
sentou um artigo sôbre o si
nal. Neste, voltamos ao as
sunto com outro enfoque, no 
intuito de ativar a reflexão 
em tômo dêste ·· dado essen
cial da teologia da vida re
ligiosa. 
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-REFLEXnO 
Algumas pessoas vêm de 

bem longe. Grande é a mul
tidão que o segue. São, to
"dps, gente pobre - gente 
oprimida pela estrutura lati
fundiária " da Galiléia. "Aquê
le homem maravilhoso é o 
único que se preocupa com 
êles". Suscita nêles um lam
peJo de esperança. Por um 
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momento, a vida se torna me
nos dura. Depois, entretan
to, continuarão a sofrer. Per
didos. Anônimos. Sem espe
rança. 

Jesus chama Filipe: " "On
de vamos comprar pão para 
tanta gente?» Não pergunta: 
"Como faço para esta gente 
entrar na vida eterna?:. J e
sus olha e experimenta a. ne
cessidade mais urgente, aque
la que ali está, à flor da pele, 
agudamente na consciência de 
todos:" o pão, a sobrevivên
cia. 1:le desperta Filipe pa
ra as exigências concretas 
do povo que êle, Jesus, quer 
libertar. Filipe constata a im
po~sibilidade de se fazer qual
quer coisa. Toma consciên
cia de " seus limites e sente 
angústia: «Duzentos denários 
não bastariam para. dar um " 
pouco a cada um~. Isto é, 
o salário mínimo de três me
ses não serve para nada. Um 
homem comum nada pode fa
zer para solucionar o pro
blema. 

Entretanto, André, irmão 
de Pedro, diante desta mes
ma realidade, põe mãos à 
obra. Faz o que pode, e aca
ba encontrando um rapaz, do
no de cinco pães e " dois pei
xes, - pouca coisa para ali
mentar "cinco mil pessoas. 
Mas, assim mesmo, "leva tu
do até a Jesus. Com coragem. 
e acanhamento entrega tu
do: «Aqui ~stá! Não dá pa
ra nada 1» Dêsse modo," exa
tamente quando começa a 
trabalhar, toma consciência 
de seus limites; embora nem 
por isso deixe de fazer o pou-
cO' que pode. ' 

O levantamento dos recur
sos humanos diante das exi
gências concretas da reali
dade é decepcionante. E' de 
arrazar a qualquer um que 
pense um pouco". 

O método de formação que 
Jesus vai dando a seus fu
turos ministros não teme o 
que é concreto. Desperta pa
ra as "necessidades. Provoca 
atitude. Exige ação. Exige " 
que se queira solucionar o 
problema ou, pelo " menos, 
que" se queira dar uma cola-

boração, mesmo que aparen
temente pequena. O método 
de Cristo conscientiza e aler
ta para os limites inerentes a 
soluções puramente humanas. 
Nesta linha, é preciso ter 
muita fé para se querer agir. 
" Quem se fixa em raciocí
nios acha tudo absurdo. E 
por achar tudo absu"rdo re
cusa·.e ao trabalho. Todavia, 
é o pouco que os homens fi
zeram com a maior das boas 
vontades, usando todos os 
seus recursos e conscientes 
das suas' limitações, é êste 
pouco que vai ter resultado~ 
Feito na perspectiva do pro
jeto de Deus e movido por 
seu apêl0, êste pouco tem 
futuro. Ninguém sabe como, 
mas dá certo. Sob as mãos 
de Jesus, o pouco produz 
efeito e atinge exatamente 
o resultado que os homens 
desejam: dar de comer ao 
povo. E ainda sobra. E so
bra mais do que inicialmen
te possuíam. 

São João descreve êste mi
lagre, pensando na Eucaris
tia e na pres.ença invisível 
de Cristo no meio da Igreja. " 
A ação dinamizadora e reno
vadora de Cristo continua 
f~zendo o mesmo que naque
le tempo: despertar para as 
necessidades prementes do 
povo, provocar iniciativas 
por parte dos seus amigos. 
a fim de resolver ou tentar 
resolver os "problemas. Ora, 



tais iniciativas sempre pa
recem infantis, como era in
fantil apresentar cinco pãe
zinhos • dois peixinhos pa
ra alimentar cinco mil pes
soas; parecem infantis, mas 
têm futuro e vingarão quan
do forem feitas na perspec
tiva do projeto de Deus. 

Esta presença real e di
namizadora de Cristo culmi
na na Eucaristia que é o 88-
ciamento da pa8ngem, pas
sagem da miséria para o 
bem-estar, da morte . para a 
vida, da opressão escravi
zante para a liberdade ' no 
amor e no serviço. Querer 
impedir aos cristãos de . t0-
marem iniciativas para liber
tar os }:l.oniens, só o conse
gue aquêle. que dêles conse
gue tirar a Eucaristia· e a 
presença in:visivel d. Crist<J. • 
São Paulo, porém, dizia; 
. Nada nos pode separar do 
amor de Deus manifestado 
em Cristo Jesus». Isto, nem . . . . o unpeno romano o canse. 

. guiu em mais de duzentos 
anos de perseguição. Doze 
pescadores tomaram a ridí
eula. iniciativa de derrubar 
esta eseravizante estrutura 
do paganism!, e . n~ (im o . . 
eonseguJ.ram 

Como sempre acontece, a 
acanhada tentativa. dos após
tolos, sustentada e aumenta
da pela intervenção de Cris
to, é · interpretada· pplitica
mente pelo povo ' -que acaba, 

de comer. Acham que Jesus 
é o profeta, o messias, aque
le que deve aparecer para os 
libertar do jugo romano. 

Querein fazer de Jesus um 
rei, mas, diante desta inter
pretação errada de seu ges
to, Jesus .foge. Não se deixa 
enlear pelo povo, nem pela 
sua ideologia. Nem deixa, 
por isso, de fazer o que fêz. 
N:ão se importa com o que 
outros penSam ou julgam. E 
foge sõzinho para a monta
nha. Provàvelmente para re
zar e para buscar fôrças 
diante das nuvens negras que 
naquela hora se iam acumu
lando no ' horizonte da sua 
vida. 

Mais tarde, o povo o pro
cura de nôvo. Gostou e quer 
mais. Não chegou sequer a 
pensar num sentido mais al
to. Pensa na barriga. E com 
razão, porque Jesus os li
bertou da fome. E, todavia, 
esta libertação não pára na 
barriga, mfl-s quer levá-los a 
tODJarem . consciência do mal 
'maior que estã na origem de 
tudo.: o egoísmo individual 
e coletivo. . 

Jesus quer dar-lhes a vida. 
da qual O · pão é um início 
válido. Neste sentido de con
versão e transformação, de
ram o primeiro passo mas 
não quiseram continuar. Na 
verdade, a vida é o próprio 
Jesus. E' sua carne. E' seu 
sangue. Mas a vida só a en-

contra aquêle que se une e 
morre com Cristo para s.e 
dar pelos irmãos. Esta car
ne, êste pão' é que é preci
so comer, para se encontrar 
a vida que se deseja. E' pre
ciso perdermos a vida para 

-a podermos possuir. 
Linguagem dura! Todos 

gostam do pão. Nem todos 
gostam dêste outro pão: suas . 
exigências são difíceis; são 
humanamente impossíveis j e 

. só o come dignamente aquê
le que estiver disposto a dar 
a vida pelos irmãos. Muitos 
o abandonam e esquecem a 
idéia de aclamar semelhan
te homem como seu rei. Não 
quiseram aceitar as condi
ções de Jesus e, as dêles, 
Jesus também não as quis 
aceitar. Diálogo nem sempre 
é possível quando feito à 
custa da verdade. 
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·A perplexidade toma con" 
t;a dos ' apóstolos. Nem êles 
esper.avam aquilo. Jesus não 
transige: «se . quiserem ir, 
podem ir». Não faz , questão. 
Não precisa de ninguém. En-· 
tretanto, a resposta" de Pe
dro mostra que êles com
preenderam . a lição: '«A 
quem iremos?» sOtinhas,_ na
da podemos; «tens palavras 
de vida eterna».· Estão com
prometidos com Jesus. 

A pedagogia de Cristo 
consiste em despertar nas 
pessoas uma 'sensibilidade 
aguda ·diante _ da vida que 
conc-retamente as circunda. 

Evitando que percam o 
senso vivo das próprias li
mifações, a pedagogia de 
Cristo leva-as a tomarem 
iniciativas, e queretem agir 
em favor " dos outros, a fa-' 
zerem algq para lhes ,melho-.: 
rar a situação; a : pedagogia · 
de Cristo faz çlescobrir na 
realidade humana. o caminho 
para Deus; 

«Onde vamos com
prar pão para tan

· ta gen.tl!?» UmQ 
perguntQ; Mais fiel 
a Cristo é aqu&le 
que se contenta ·com . . 
acatar, passIvamen-
te e s .e m refletir, 
qualquer deCisão de 
qualquer organis
mo, . ou a,qu&le que 
se esforça por des
cobrir algo mais c!e 
verdade e de adap
tação, exatamente 

• p O r amar apalxo-
nadamiln·te seus ir-

~ maos e compa-
nheiros? . 
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O CLERO NA BOLiVIA 

O· Instituto Boliviano de Estudios · y Accion 
Social (IBEAS) acaba de editar os resultados 
de uma pesquisa sôbre o cIero ~ .El Clero en 
Bolívia • . O Boletim FERES-AL publica e c0-
menta os principais dados dêsse trabalho. 

A pesquisa consta. de duas · grandes partes: 
a primeira refere-se ao conjunto do clero boli
viano e à representatividade ·da mostra colhi
da j a segunda contém os dados colhidos· pelo 
questionário. Seguem-se as conclusões ·para 
a Pastoral. 

A primeira parte está bem feita, sobretudo 
no que toca ao clero boliviano como um . todo. 
Um único reparo é que falta a distinçã<1 dos 

-sacerdotes por nacionalidade (uma vez que 
·78% do clero boliviano é estrangeiro) e pode 
ser que a variável 1Ul.cionalidade seja mais im
portante que a · ordem relig.iosa. Isto por que 
99 % do clero nativo está concentrado em 6 
circunscrições eclesiásticas, enquanto 10 outras 
circunscrições têm seu clero quase integralmen
te estrangeiro. Embora o· questionário não te
nha revelado diferenças significativas de opi
:niôes e atitudes entre um e outro, esta divisão 
do clero por nacionalidades indica que éxiste 
uma situação distinta nas circunscrições ecle. 
siásticas. 

A segunda parte, embora fundada num ques
tionário em que predomi;nam as opiniões, apre
senta uma série de· dados interessantes .entre 
os quais vale . particularmente ressaltar os que 
se referem à missão, à maneira . de pensar e· 
ao estudo dos padres . 
. 1} Nao existe uniformidade no definir a 
missão ou papel do padre. As categorias de . 
respostas mais indicadas ·foram: «desenvol
vimento do país» (22 %), «evangelização:. 
(15%), . testemunho» (11%) e «ritos. (8%). 
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~stes dados refletem uma situação semelhante 
àquela ' que constatamos no Brasil: o clero, CQ
mo um todo, não sabe definir sua missão es
pecífica pois nenhuma definição proposta con
grega sequer l,i do clero, Cada sacerdote ou 
grupo de sacerdotes concebe sua missão à sua 
maneira, e isto provàvelmente dificulta um 
trabalho de conj unto. 

2) Existe uma distinção de pensamento en
tre o clero jovem e o clero idoso. Esta distin
ção diz respeito aos seguintes pontos: os mais 
idosos dão maior importância à catequese que 
os jovens; os jovens desejam experiências mais 
avançadas na liturgia; o interêsse pelo rela
cionamento com as Denominações protestan
tes diminui com a idade; os mais jovens pre
ferem trabalhar como assessôres de grupos de 
leigos e ter uma profissão secular para se 
sustentarem, enquanto os mais idososprefe- ' 
rem continuar no trabalho paroquial; os sa
cerdotes idosos são os que mais rezam; os 8a.
cerdotes jovens estão mais dispostos, em caso 
de conflito com a autoridade, a seguir sua 
consciência, enquanto os idosos optam pela obe
diência à autoridade, Em suma, verifica-se que 
há uma correlação entre a idade e as opiniões 
mais avançadas. 

3) Um dado que parece ser de fundamental 
importância é o que se refere ao estudo dos 
padres. Quarenta e quatro por cento dos sacer
dotes não realizou qualquer curso além dos 
que teve no seminário, e, entre os que reali
zaram outros estudos, a grande maioria é 
de sacerdotes estrangeiros. Se acrescentarmos 
aqui os dados referentes ao seminário, que 
demonstram ser necessárias as reformas para 
uma boa preparação do clero, podemos con-, 
cluir que o clero nativo é pouco preparado 
intelectualmente em relação ao clero estran
geiro residente na Bolívia. ' 

A pesquisa abordou ainda outros assuntos 
(como, por exemplo, celibato, situação econô-

mica do clero e formação no Seminário), mas 
não trouxe contribuições relevantes para se 
compreender, quanto a êsses assuntos, · a si
tuação do clero na Bolívia. 

Em resumo, poc!e-se dizer que a presente 
pesquisa tem um caráter pioneiro de ampla 
exploração do tema, de modo que as próximas, 
sôbre o mesino assunto, poderão se aprofun
dar em apenas alguns pontos, pois esta pri-

. meh-a já situou as diversas questões, abrin
do os 'horizontes e fornecendo as bases para 
a compreensão do clero na Bolívia. 

. . 
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. «Onde vamos comprar pão 
para tanta gente'?» Jesus 
nunca foge ao que é con
creto. Pelo contrário, êle des
perta as pessoas ' para a rea
lidade. êle exige olhos pa
ra ver e , ouvidos para . ou
vir. Exige ação. Exige que 
se queira' solucionar o pro
blema e, nesse sentido, tra
balhar. 
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NQt,e torum de debat- CONVERCSN._ 
elA tfU o Artigo ao. que fui Clh ... 
dão nn Balea o{~ soa leitores uma. 
reClulo edUca s&bre o tema .iNll 
abord/ldo aJlterionnellte (1\9 1') ' por 
FreI Hullert. Lo:oparpel,U". Na verdaiR. 
trata-«: de um dUlogo em que ~. doi. 
teólosOI procuram levAr os l&tol'Ü a 
uma vJ.aio pro1unda e atua.lisada li&
Pua todos OI c:r",tiol de boje. 
bl'o b te ponto de vit&l importlnda 

-
Frei Cláudio van Balen 

-------. 

Constatamos vários pontos 
válidos. Um exemplo são os 
tópicos de análise do sina!. 
Entretanto, achamos um pou
co forjada a maneira como 
é feita a aplicação disso à vi
da religiosa. Temos a im
pressão de que o autor des
loca o que êle chama de ei
xo da vida religiosa, e não 
caracteriza com precisão ês
te tipo de vida, exatamente. 
por ser êle algo que qual-
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quer pessoa, mesmo sem ser 
religioso, pode ' e deve pre
tender: cA convicção pro
funda do religioso que per-o 
cebe pessoalmente que vale 
ti- pena dedicar sua vida a 
Deus e a seu reino, de ma
'neira especial» ainda não faz 
necessàriamente com que êle 
precise de um. estilo de vida 
sui generis ou que tenha de 
ser diferente. 

Parece-nos que o artigo se
gue um tanto a politica do 
avestruz. Uma: vez que não 
consegue solucionar o pro
blema levantado .(e quem o 
consegue 1) , o articulista o 

. situa numa outra esfera; .e 
is!io, a nosso ver, ' de um mo
do muito infeliz, porquanto 
estabelece urna dimensão de 
ruptura com a realidade da 
vida humana. 1:sse Deus, com 
o qual o religioso procura 
se relacionar, não será en
contrado nas esferas men
tais, nem no campo das 
«idéias preexistentes~, nem 
ainda num espiritualismo de
sencarnado, segundo o ensi
namento categórico de São 
João. Vemos, até, um gran
de perigo nesta atitude de 
cindir a realidade humana 
em dois setores, repondo ' o 
objetivo da vida religiosa 
num espirit.ualismo alienado. 
Daí a um narcisismo mór
biM basta um passo. 

.. 

Graça e natureza 

Sem dúvida, devemos en
contrar em nós Jl.lesmos a 
razão de ser da vida religio
sa. E' de uma importância 
decisiva essa fé personaliza-

. da. No entanto, aqui pisa~ 
mos terreno bastante com· 
plicado e movediço. Apenas 
a título de ilustração, lem
bramos uma tese já levan
tada por alguns psicanalis
tas (e ;não tão arbitrária 
como poderia parecer à pri
meira vista!), em que se 
afirma que tõda vocação en
contra, senão. a sua raiz, pe
]0 menos uma vinculação 
mais ou menos decisiva no 
núcleo psicótico da persona
lidade, ou nos condiciona
mentos neuróticos. E não há 
motivo de susto. Continua 
válido o princípio tradicio
nal. «A ,p;aça supoe a na
tureza':. e por ela, em gran
de parte, é condicionada ao 
mesmo tempo' que '3 trans
cende e eleva. Necessário' se 
faz que a pessoa tome cons
ciência disso e vá purifican
do e aprofundando suas mo
tivações. E' exatamente es
ta atitude de purificação con
tínua que deve constituir 
nossa opção fundamental de 
cristãos, que pretendem mos~ 
trar Cristo como consciên~ 
cia da história. 
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Fé e valôres 

Sentimos a urgência de 
discordar de uma visão de 
coisas que, a nosso ver, já 
deveria estar perfeita e pa
cificamente superada. Assim, 
por exemplo, lemos: cCom 
a graça de Deus, será o mun· 
do. ou mais exatamente, uma 
parte da humanidade, que vi· 
rá a nós, isto é, aos valô
res que temos a honra de 
representar (sem pretender 
monopólio algum) ». Ora, 
qualquer valor sômente po
derá atrair na medida em 
que vier ao encontro das ne
cessidades reais das pessoas, 
necessidades já consciente
mente vividas, e necessida
des ainda adormecidas no in
consciente ou para lá, inde
vidamente, relegadas. Isto 
lembra aquêle viajante que 
foi vender geladeiras no pó-
lo norte ... 

Para sentir a necessidade 
humana, é impossível evitar 
um engajamento na realida
de. E por isso é a própria 
realidade que em última anã· 
lise determinará o carisma 
da comunidade religiosa. As· 
sim acreditamos que seria 
profundamente f a n tas i o
s o pretender, a '])rio';', es
tabelecer carismas ou um 
quadro de vaIôres a serem 
apresentados. Com efeito, se 
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não temos «fé por procura
ção», também não temos 
«procuração para vaIõres» 
que devam ser impostos ar
tificialmente. 

o sinal de todos 

Talvez o autor tenha sim· 
plificado demais o problema, 

. reduzindo-o, como diz, a. duas 
pala:vra.s: «A Igreja nos de· 
clara sinais, mas o mundo 
não reconhece o valor de 
nosso celibato consagrado». 
Primeiro, convêm observar 
que a dimensão de sinal de· 
corre do fato de têrmos uma 
missão a cumprir no mundo 
e para o mundo. Ora, esta 
missão afeta não s6 uma ca
tegoria determinada dentro 
da Igreja, mas envolve a to
talidade do povo de Deus. 
Razão por que, se não nos 
falha a memória, o Concílio 
aplica a tarefa de ser sina.~ 
não só aos religiosos, mas 
também ao clero e ao laica
to. Segundo, a nossa missão 
de religiosos não é uma rea
lidade à parte e isolada, mas 
antes é urna participação na 
missão global da Igreja. Con
siste, portanto, em instru
mentalizar o serviço salvífico 
em prol do m.undo, de uma 
maneira determinada. ou ca
rismática. O desempenho des
ta nossa missão-serviço pc-

. 
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Quem se julga unido a 
Deus mais que os outros, 
mais que os outros pre
cisa eStar alento. Recitar 
um credo, abandonar o 
mundo OI' aderir à linha 
verti«lf em oposição ao 
horizonlalismo da histó
ria, nada disso chega, 
por si só, a constitVir Sf.. 
nol de Deus. E na . ver
dade o que conta é a 
presença de Deus neste 
mundo. Presença que su
põe amor. Amor que se 
foz: serviço - serviço de 
co~cienlizasão, de pro-

. gresso, de justiça e de 
paz entre 0$ homens. 

8 

de ter a sua expressão má. 
xima na vivência do celiba
to consagrado. Contudo, não 
se reduz a isso, uma vez que 
implica a totalidade do nos
so engajamento na missão 
da Igreja em benefício do 
mundo. 

Emissor e receptor 

Será que o problema se 
reduz simplesmente a isso: 
«O mundo não reconhece o 
valor de nosso celibato con
sagrado?,. Devemos admitir 
que todo sinal tem algo de 
ambíguo. A ';sintonia entre 

' emissor e receptor não se 
estabelece cegamente .. E es
sa ambigüidade, no nosso ca
sd, pode aumentar, tanto pe
la atitude do emissor que 
não sabe transmitir, não sa
be significar com suficien
te clareza, como pela atitu
de do receptor que, previa
mente, de maneira hostil e 
injustificável, se fecha ao 
sentido do sinal apresenta
do. Cristo, aqui, é o protóti
po: fêz tudo o que pôde e, 
no entanto, foi rejeitado ... 
Rejeitado, e continua a exer
cer fascínio sôbre '8 humani
dade. Agora o problema é 
nosso. Será que devemos exi
mir-nos de tôds culpa atri
buindo ao mundo certa 'ati
tude hostil ou mesmo uma 

obstinação que o impossibi
lita a captar o valor que re-

. presentamos ou procuramos 
irradiar na pretensão de 
uma vivência diáfana do 
Evangelho? Ou será, antes, 
que cabe a nós mesmos a 
responsabilidade, uma vez 
que a estruturação da nossa 
vida religiosa escondeu inde
cifràvelmente o ideal da nos
sa missão-serviço atrás de 
uma expressão considerada 
vazia e morta por parte do 
mundo atual? Temos a im
pressão que neste setor ta
da modéstia será pouca! 

Um lugar no mundo 

«Não achamos que haja 
para nós, enquanto religio
sos, lugar especüico nesse 
mundo». E daí? Voltar a ser 
uma colônia da milícia ce
leste? A. constatação é, sem 
dúvida, objetiva e reproduz 
o que há de profundamente 
angustiante na problemática 
atual da vida religiosa. Tal
vez, porque ser julgado pelo 
amor é algo de terrível. Se 
agora, porém, essa insegu
rança. nos leva a defender 
incondicionalmente nossa po
sição, de modo a nos ape
garmos desesperadamente ao 
assim chamado aspecto ver
tical da nossa vocação, pro
vàvelmente nossa atitude se-



rã a de neuróticos, não a de 
pessoas evangélicas. ' E a 
emenda será pior que o so.
nêto. 

«Chegamos a duvidar da 
vida religiosa, de seu senti· 
do no mundo atual, pragmá. 

. tico, utilitarístico, eficiente •. 
Dúvida salutar e altamente 
benéfica, caso não nos fixe 
numa atitude polêmica dian
te dêste mundo, ' mas antes 
nos leve a um exame de 
consciência, a uma revisão de 
vida que nos dê o direito de 
repetir com Cristo: «Se não 
acreditam nas nossas pala· 
vras, pelo menos acreditem 
nas nossas obras. Vejam e 
tiÍ'em a conclusão:.. Tudo in
dica que, de fato, nossa vida 
religiosa, dentro dos esque
mas atuais, não encarna um 
ideal capaz de suscitar a 
admiração por parte do mun
do. Simplesmente por que o 
mundo é !pau? Pode ser. Mas, 
talvez antes; porque nao sa
bemos fazer de nossa vida 
uma resposta e muito menos 
um apêlo ao que há de mais 
nobre nas aspirações dos ho
mens de hoje. Ora, optar por 
esta segunda possibilidade 
parece-nos mais evangélico, 
porquanto mais de acôrdo , 
com a realidade que podemos 
apalpar. Senão. , . que as pe
dras falem! 

«LOgicamente dão-se mui
tos afastamentos:. . .. . E, 
curioso, sobretudo «de reli
giosos e religiosas mais ap
tos a enfrentar os problemas 
com um realismo evangéli· 
co:.. Não seria isto urna con
firmação do que acabamós 
de afirmar? 

o chão da fé 

«A vida religiosa não vai 
depender de uma duvidosa 
aceitação pelo mundo; ela 
brota da fé, de uma fé per-, 
sonalizada:.. Certo. Mas não 
joguemos cpm ambigüidades. 
A falta de aceitação por par
te do mundo é hoje compar
tilhada pela nao aceitação poi 
parte dos próprios cristãos 
(onde estão as novas voca
ções?), -e pelos mesmos Te
li@'iosos (ainda não chega
mós ao ponto crítico do êxo
do!). Vamos com calma. Se 
a aceitação por parte do mun

, do não é o ponto de partida, 
a justificativa última, e1a no 
entanto constitui um estímu
lo vocacional e um critério 
para julgar, ao menos de al
gum modo, a autenticidade 
da nossa vida. O chão da vi
da de fé encontra-se aqui 
embaixo, na complexidade da 
nossa pessoa, no contexto d!" 
nosso ambiente, em nosso es
tar-no-mundo-c o m--os-outros 

de uma ' maneira determina
da, historicamente condicio
nada. 

cO religioso ou a religio
sa que não encontrarem em 
Hi mesmos a razão de ser re
ligiosos não acharão senti
do na vida religiosa, caris
mática, 'mesmo que nãõ te
nham a ooragem de sair de
la.... Esta afirmaçao é am
bígua e pouco objetiva. Pe
lo menos a nosso ver. Com 
efeito, nosso relacionamento 
com Deus, eixo da vida reli
'giosa, não se faz por via de 
radar, por esquemas impos
tos, por estruturas sacrali
zadas, mas pelo fio que cons
titui o tecido das realidades 
ter.renas. Flo que marca pro
fundamente o relacionamen
to com Deus e, em grande 
parte, o condiciona, pois , só 
podemos descobrir Deus 
através da nossa experiência 
neste mundo, através do ser- ' 
viço aos irmãos. Não é ago
ra o tempo de reabilitar o 
pietismo espiritualista e idó
latra. 

Deus, seus mensageiros 
e a mensagem 

cEu sou religioso porque 
eu sou sensível ao ' reino de 
Deus, porque eu acredito no 
valor de uma consagração 
especial, porque eu tenho fé 
nas promessas escatológicas, 
porque entendi algo que não 
era dado a todos entende
rem'). Aqui, é preciso tomar 
cuidado, pois é muito fácil 
dar um passo em falso. Deus 
e seu reino já se prestaram 
a muita exploração e já ser
viram de válvula de escape 
ou de justificativa a um'sem 
número de neuroses indivi
duais e coletivas. Onde esta
ria o critério? Não seria em 
síntese o próprio mundo 
quando olhando para nós pu
desse ficar adIi:J.irado e ex
clamar: cVeja como vivem 
no amor')? 

Mas vamos lã. O proble
ma situa-se mesmo aqui. A 

. coisa mais séria é mesmo com 
Deus. A presente 'crise não 
tolera paliativ,os. Vamos ter 
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que olhar Deus no rosto. Que 
representa êle para nós? A 
vivência dó nosso ideal dá 
testemunho dêle aos homens 
de hoje 7 Sem dúvida, a an· 
gústia que atualmente, neste 
mundo ' 'relativizado, se apos-

· sa -dos homens é um apêlo 
ao Absoluto. Entretanto a s0-
lução não consiste apenas 
em repisar na necessidade ' 
da fé em Deus. Mais que 
isso, urge mostrar que Deus 
de fato é o único capaz de 
conduzir à plena humaniza· 
Ção. Não adianta repetir' 
simplesmente: «Eu creio .• ,)
E' preciso apresentar esta :(é 
de: uma maneira que seja um 
valor. Em primeiro lugar, 
para nós mesmos, plenifican • . 
do nossa existência, Depois, 
para o ' m.undo, que já não 
poderá ficar Íl).diferente pa· 
ra com o testemunho dêste 
valor que representamos. 
Aqui, no entanto, é que se . 
faz 'sentir a ambigüidade do 
sinal. . Pode ' acontecer que o 
mundo, em vez de se emocio· 
nar ,com .. o . testemunho do 
nossp a.mor," levante·se em ' 
protesto e ' ~taque contra nos· " 
50 . serviço. A hiStória sirva":'· 

: rioS, "de' mestra, .. As pala- , 
o':·, >:-; • . ~i.aS" ·.de Cristo sirvam-nos de 
"'> '':': ãdJ:i\Qe~aSão. Q que , nãop~ 

~: demijk.:pitmitir é que ,o mun
. d&: nldif&ente 'encolha os om
· bro's:' ,considerando·nos men· 
, sageu:Os':- sem mensagem. 
· Me.hs~gelros cuja mensagem 
· ( ·mcoinpreéilsível ou simples· 
' mente 'MO interessa, porque 
nad.a'~' 'questiona e · foge 'ã 
:p~rs~ct~va dos valôres ~un
damentai.s que devem orlen· 
tar ·8 existência humana nes· 

· 'te mundo de Deus; Dentro 
dêste· quadro, ~ 'só então, pa· 
rece·rios válida e muito a 
propósit~. a observação do ar
ticulista quando afirma: «Na 
perspectiva de minha vi vên
da religiosa, o mundo pode 
rejeitar .minbM , convicçoes, 
minha vivência religiosa" . " 
esta minha vida religiosa 
não será abalada». Até, po· 
rêm, que tenhamos direito 
de reagir. com tanta firmeza 
e' segurança, .temos diante de 
nós todo um trabalho de re-
10 

novação a ser feito na linha 
da maior fidelidade ao Evan
g.elho e dC) .'·serviço mais sal
vífico ao mundo em que nos 
vemos situados. 

, 

A difícil renovação' 

Enqlianw isso, somos obri
gados' a enfrentar ' uns mais 
outros menos, uma resistên· 
cia feroz à conversão para. 
um nôvo modo ' de ser. ' Mui

. tas das cúpulas continuam 
não-convertidas. Q u à n tos 
abusos . do' pobre Concilio! 
Revelam-se assim as inten· 
ções secretas dos corações. 
Quantos portadores de gran
de responsabilidade empe· 
.nham-se a. impedir ' que os 
ensinamentos do .v aticauQ II 
e de Medellín se revistam de 
uma instrnmentalizãçao e se 
traduzam numa praxis re-
novada. Limitam-se a fazer 
dos textos conciliares um nÔo
VQ repertório, um nôvp es· 
tilo epistolar ou, mesmo, um. 
argumentQ apologético pa~ 
demonstrar que a Igreja é 
sempre' jovem. Imersos nu
ma inércia iuabalável, sen· . 
tem-se justificados a apelar 
para o direito canônico e 
para os critérios da teologia 
tradicional a fun de esten
der cômodaniente seu cor~ 
dão imurijzador" em tômo 
aos neomodernistas, não per· 

cebendo que. dessa manei.:J 
apenas se defendem criD 
nosamente contra a novida 
cristã. Estejamos preveni<i 
contra êsse mimetismo mll 
dano. E' êle que dá origerr 

' sustenta c e r t a habilida 
exegética que se conteI] 
com integrar a novidade d~ 
tro do quadro tradicional 
instituição, quando a vere 
de exige uma recomposiç 
radic2l dos ·novos dados dE 
tro do esquema da «comUl 
dade de irmãos». E' uma 1 
'tica ' antiga e tradicional at 
far com a rigidez disciIl 
ilar o nascimento do nô~ 
antepor os critérios discip 
nares às normas da fé e 
vitalidade dos_.carismas S1 
citados no povo todo de Del 
Continuamente se tem co: 
cada o direito acima da : 
a disciplina acima da vic 
a autoridade acima dos iJ 
pulsos do Espírito. 

Testemunhas da 
transcendência 

t.r.A nossa resposta nos ' ( 
loca de maneira mais pl 
funda e autêntica como tI 
temunhas da, transcendên( 
que o mundo contesta». P l 
tender ser testemunha 
transcendência, parece--nos 
ir ao 'encontro do que há 
mais p'rofundo, permaneI 



e autêntico nas aspirações do 
coração humano, tanto 'hoje 
como ontem. O homem ex
perimenta dentro de si não 
s6 uma , repulsa ao transcen
dente, mas também dêle sen
te urna nostalgia inata e per
manente. Hoje, talvez mais 
que ontem? OrA, Aqui pre
cisamente está O ponto-cha
ve. Somos, hoje, capazes dis
so? Não se impõe, antes, 
uma certa ruptura bastante 
radical, a fim de que nosso 
estilo de vida chegue a des
pertar e alimentar essa nos
talgia do transcendente? Não 
temos esperado demais que 
o mundo «venha a nós:. ? Não 
ser! tempo agora de nos di
rigirmos a êle como instru
mentos um pouco menos ine
ficientes do Espirito? o..Es-' 
pirito está atuando neste 
mundo e suscitando uma ver-

. dadeira fome do Dep.s vivo 
e verdadeiro. Ep:l todo ca
so, os acontecimentos pre
sentes, colocando em xeque 
nossa ' vivência da vida reli
giosa, não podem deixar de 
ser ' considerados como um 
Julgamento de Deus sôbre 
nós. Tapar os ouvidos, fe
char o coração, refugiar-se 
em soluções artificial~~nte , 
forjadas, seria talvez enco
brir com a mais nobre das 
motivações m:t;la desobediên
cia ao Espirito que, tam-

bém a partir do mundo', con
vida-nos à conversão. E é 
por e~ conver~ão, assim 
nos parece, que devemos sei 
como que os «ressuscitado
res:. de Deus. 

Quem julga afirmar a 
Deus, porque recita um cre
do, está enganado. Quem jul
ga servir a Deus, porque 
abandona o mUndo, está. en
ganado. Quem julga obede
cer a Deus, porque adere à 
linha 'vertical em oposição 
ao horizontalismo da evolu
ção histórica~ também es'tá 
enganado. Está, ao contrá
rio, criando um mito; afir
mando um idealismo abstra
to e vazio, portando-se c0.
mo idólatra e proc1amando a 
morte de Deus! 

Na verdade, o que nos com
pete é fazer Deus presente, 
é nos preocuparmos com seu 
futuro neste mundo. E isto 
só é possível por um cami· 
000: o camjnho do amor que 
se faz serviço, em têrmos 
de conscientização, de pro-' 
'gresso, de ju.stiça, de paz e 
de amor entre os homens. 
Ser sinal nesta linha é o 
grande desafio que o' mo
mento presente, lança. aos que 
desejam viver o jdeal da vi
da religiosa. 

'Em nome 'da Comunidade 
do Carmo 

Frei Cláudio 1Jan Balen 

« Bem-aventurados vos que 
sois pobres, .porqúe vosso é 
o reino de Deusl 
«Bem-aventurados vós que 
agora tendes fome, porque 
sereis farfos' 
«lenHIYenturados v6s que 
agora cl'torais, porque vos 
alegrareis! 
«Bem-a~nturados , e r e i s 
quando os homens vos odig.. 
rem, vos expululI'em, vos 
ultrajarem, e quando repe
lirem o vouo nome como 
infame por causa do Alho 
do Homem! 
·«Ma. ai de VIH, ricos, por
que tendes a vossa COASo

I~õo! 
«Ai de vós que estais far
·tos, porque vireis a te, 
fomel . 
«AI d. vós que agora rj.. ' 

des, porque gomereis e ch0-
rareis! 
«Ai de- vós quando vos lou
varem os homens, porque 
assim faziam os pais dêle. 
aos falsos profetas!. 
. (São Lucas 6,2()'22;24--26) 
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Padre Hélio Gran-
de POII$G, provin. 
cial sanamentino: 
«Continuar a pro
cura, '. Yoltando~ 

JCt sobretudo para 
o. grupos de eYan~ 
geIiZCI$ão», 

• UMA PROvINCIA: SOLUÇÕES 
li' E RESOLUÇÕES 

o último Capítulo da província sacramenti
na do Coração Eucarístico de Jesus teve lu
gar êste ano, na cidade de Tambaú, no Estado 
de São Paulo. Refletindo sôbre o conjunto das 
necessidades religi~o-pastorais da Igreja no 
Brasil e sôbre necessidades específicas da pro
víncia, puderam seus participantes afirmar: 
«Conscientes de~_ h6sSa ligação especial com â 
Eucaristia. como elemento-base da inspiração 
do Fundador. vemos nela uma resposta a pon
tos fundamentais dessas necessidades». 

Analisando as formas concretas do atendi
mento dado até aí, todos tiveram a preocupa
ção de verificar-lhe a eficácia, de modo a des
cobrirem os caminhos novos : cA eficiência 
no passado é em muitos pontos incontestável. 
Mas por si mesma não garante os mesmos 
frutos no presente». A análise da situação de 
fato colocou-se em três planos principais: 

I .....:... Pastoral Eucarísticaj 
II - Pastoral de Conjunto; 

III - Pastoral para o Desenvolvimento. 
O item I consistiu nltma análise da situa

ção concreta da pastoral eucarística, ,sel:lS va:
lôres, suas crises e perspectivas de solução, 
em cada caso. sem mêdo das transformações 
conseqüentes: «E' necessário que assumamos 
O que eXiste e o encaminhemos para uma trans
formação profunda, sem nos contentarmos com 
simples reformas que só podem adiar o ver
dadeiro problema». 

Foram examjnadas, em particular. a obra 
da adoração, 'a catequese eucaristica e a litur
gia. Aqui, vale ressaltar tanto a necessida~e 
que todos sentiram de «celebrações litúrgicas 
bem participadas, centralizadas na missa», co
m,o a resolução de «colaborar na linha litúr
gica com' as paróquias e outros centros de 

-liturgia. , 

o item lI, Pastoral de Conjunto, encarou os 
problemas e as possibilidades contidas na atua
ção paroquial e nas equipes pastorais. 

S'em fugir à constatação de <que as Igrejas 
locais onde estamos situados não estão bastante 
renovadas na linha pastoral geral e especial~ 
mente na linha ' eucaristica». os religiosos sa.~ 
cramentinos resolveram «procurar dar presen
ça e colaboração nos planos e promoções di~ 
cesanos, em especial nos setores mais direta
mente ligados com nossas opções pastorais 
prioritárias, segundo as realidades de cada 
casa». 

Aqui também. no trabalho paroquial, sa
lientou-se a resolução de «continuar a procura 
de novos métodos de pastoral, voltando-se so
bretudo' para os grupos de evangelização e os 
grupos apostólicos como substitutivos de ass0-
ciações tornadas ineficientes». 

Por fim, no item m, Pastoral Especializa
da, os padres capitulares revisaram as ativi
dades pastorais na triplice linha: padres e re
ligiosos, juventude, desenvolvimento. Constata
ram que, entre êles, já existe «um trabalho 
pastoral junto a sacerdotes, religiosos e reli
giosas, :plas de caráter mais ocasional.. En
tretanto, notaram também que ccresce a cons· 
ciência da nossa obrigação por vocação de ser
vir os sacerdotes, sobretudo diante dos proble
ma. que hOje 08 envolvem •• 

Com respeito à juventude, os reÍigiosos sa~ 
cramentinos tomaram como resolução organi
zar suas atividades no sentido de conduzir os 
jovens a descobrirem concretamente e em te
dos os planos sua vocação cristã. 

Verificando que ainda não existe um sufi· 
ciente aprofundamento «quer no sentido da 
relação da Eucaristia e da nossa ' vocação com 
o desenvolvimento e a realidade brasileira, quer 
no sentido de assumir atitudes concretas», f~ 
ram feitos os seguintes propósitos : 

• inCentivar uma reflexão mais séria e prá
tica sôbre a nossa missão e o ·desenvolvimento 
a partir dos Documentos da 11 Conferência Ge
ral do CELAM em Medellín e da VIII Assem
bléia Geral da CRB. 

• Assumir a . linha de px:omoção humana em 
nossas paróquias, segundo as necessidades l~ 
cais. dando prioridade ao que se refere à edu
cação de base. 

• Procurar pela catequese e liturgia dar o 
sentido do desenvolvimento e orientar os que 
estão engajados nesse trabalho. 

• ~ossas comunidades . estejam abertas para 
.' r 'eceberem grupos de pessoas engajadas em 

movimentos de aplicação do Evangelho em si
t 'uações concretas. 
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Equipe d. Nova Igw~" 
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Na diocese de Nov~ Iguaçu, poucas pessou: 
sabe,rao dizer. o qUJ;l é e onde fica o CEPAC: 
Um centro de pastoral catequética dificilmen
te se torna manchete. Um CEPAC não produz 
a sensação dos acontecimentos extraordinários. 
Contudo, por trás do nome, estranho para a 
linguagem popular, existe um movimento de 
certo relêvo, já há quase cinco anos. Quem 
conhecesse um pouco, naquela época, a diocese 
de Nova Iguaçu, ficaria assustado com a si
tuação religiosa ali existente. Faltavam con
dições para se responder às necessidades de 
uma região que crescia demogràfir:amente 
150% cada dez anos. Havia grandes empeci
lhos para um atendimento eficaz a estas mas
sas humanas. O povo precisava de escolas, hos
pitais, . ruas, tudo enfíril o que é necessário 
para se viver humanamente. E, todavia, nota
va;.ge, logo de inicio, que a Igreja não tinha 
resposta adequada nem mesmo para as difieul-
14 
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Na regIão de Nova Iguasu 

poucos pel.oas saberiam diar o 

~ , e onde r~a ~o ' CEPAC 

dades religiosas inerentes a estas invasões de 
povo. Padres -em número relativo ao cresci~ 
ménto demográfico era utopia. Nem com to
dos os estrangeiros que se podiam convencer a 
trabalhar na Baixada Fluminense , O problema , 
teria solução. Aliás, o sincretismo religioso e 
a atividade das igrejas pentecostais mostzaram 
outros rumos para' a , pastoral, mais conformes 
às necessidades do povo. Se a macumba, O es
piritismo e o protestantismo podiam crescer tão 
rApidamente, então estas crenças deviam ter 
entendido mellior aquilo de que o povo imedia
tamente precisava: 11m3 religião de 3CÔrdo 
com seu nível e sua índole, uma religião que 
faz apóstolo todo membro nôvo que nela entra. 

Ol"l!, a Igreja católica, tradicional continua
va funcionando para muitos dêles como mera. 
obrigação s~ial, sem o~ e sem vida. Ela 
já não era, capaz de explicar o sentido da vida 

'humana ,dentro da nov~ reaJidade. A liturgia. 
católica, mais ainda que as expressões da de
voção popular, arriscava esvaziar-se em ritos 



mágicos. O ensino religio.so tinha se tornado 
o luxo de algllma's escolas particulares. SQmen
te nas paróquias funcionava. tradicionalmente, 
a preparação para. a. primeira. co.munhão in
capaz de preparar uma continuidade na vivên
cia cristã. Em muitas paróquias havia ·asso- ' 
ciaçi5es religiosas, havia leigos que desejavam 
assumir a responsabilidade de alguma coisa 
mais. Contudo, dificilmente êstes grupos se tor
navâm apostÓlicos, quer por falta de orienta
ção, .quer por falta de finalidade adaptada. 
Apesar de tudo isso, porém, o povo çontinuava 
a sentir fome de Deus. 

Tal era a situação de Nova Iguaçu quando, 
em: 1964, alguns padres se perguntavam o que 
fazer. O que fazer além de um simples «tapar
buracos». Conhecendo pouco a realidade da 
Baixada Fluminense. penSaram logo numa es
cola catequética. E a razão foi a necessidade 
de leigos que colaborassem no trabalho de cons
cientizar -as pessoas lxttiw.da.s. 

Quando o bispo daquele tempo, Dom Rono
rato Piazzil'B, soube da idéia, aprovou-a ime
diatamente e deu início ao movimento catequé
tico, encarregando dois padres e duas irmãs 
da organização de um' curso ' para formação de 
catequistas. ,~ste curso estendeu-se de agôsto 
a outubro de 1964 (10 sábados consecutivos), 
e contou com' a participação de quase 300 pes
soas. Na realidade não deu muita fonnação, 
mas foi um primeiro ,despertar, que valeu .por 
muitos anos. 

Seguiu-se a primeira tentativa de uma co- . 
missão diQCesana de .ensino religioso. Esta se 
chamou ERNI, Ensino Religioso de Nova Igua
çu. Faziam parte dela os dois mencionados pa
dres, duas innãs de um colégio de Nova Igua~ 
çu e três leigos. Por causa da transferência 
das duas religiosas, a co'missão morreu pouco 
depois. 

O acontecimento seguinte foi o pedido de
orientação feito em 1965 por um grupo de jo
vens 'de uma escola nonnal. Com êste grupo 
começou a história do atual movimento. Qua
tro daquelas jovens resolveram pedir orienta
~O: para a experiência de uma equipe de lei
gos a serviço da Igreja local. O pedido foi 
aceito. Elas se formaram professôras, fizeram 
o curso do ISPAC no Rio de Janeiro, e três 
delas, Ãngela Maria Paulino Andrade, J anete 
Rocha e Maria Leite Barbosa, ' integram hoje 
a equipe responsável do CEPAC (Centro de 
Pastoral Catequética). 

A Partir de 'meados de 1965 começou a exis
tir a 'nova equipe do ENRI (logo DERNI: 
Departamento de Ensino Religioso de Nova 
Iguaçu), de que faziam parte os dois padres 
e as quatro jovens. Tudo ia muito devagar. 
Até então, os padres estavam presos em suas 
paróquias e as jovens precisavam de muita for
mação. O primeiro a ser inteiramente liberado 
para o movimento foi o padre Domingos, em 
jullio de 1965. Enquanto isso, dentro das con· 

diçôes que havia, procurou-se organizar um 
pequeno centro de estudos. em uma' casá ve
lha localizada no terreno da mitra ,dioces·ana. 
Surgiu, 'assim; o primeiro trabalho de contactos 
com paróquias e escolas, de pesquisas da rea
lidade, de orientação e cursinhos onde havia 
pedidos. 

Enquanto durou a fase de formação e pre
paração, a influência foi mínima. No entan
to, embora o centro de ensino religioso fôsse 
bastante desconhecido, já era bem difícil aten
der a todos os pedidos· de ajuda. Dêsse modo, 
a situação só melhorou mesmo quando em fe
vereiro e em julho de 1966 puderam ser libe-

, radas para o cent:r;-o mais duas pessoas: a 
innã Ana Desey'n e o padre Pedro Geurts. 

As atividades, então, cresceram muito : hou
ve mais contados dentro e fora da diocese; 
nasceu um centro de informaçoes com livra
ria e biblioteca; saiu o primeiro material ca
tequético e litúrgico a serviço das paróquias ,e 
das escolas; organizaram-se encontros de apro
fundamento· para jovens; e de modo especial 
foram estudados regularmente a situação con
ereta e os novos rumos a tomar, com vistas 
a um serviço eficiente nesta área ein 'eXplo
são. Tàl estudo baseava .. se em uma a~ptação 
continua das idéias diretrizes às necessida,deS 
pastorais. Seguindo o P14no de Pastor<ú tIe 

Padro Henrique 

Domingos ' foi , o primeiro 
, 

a ser inteiramente ' 

. liberado para o 

movimênfo 

.. 

, .. 
" .. , 
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Conjunto dos Bispos do Brasil (1966) foi tra
çada a linha das atividades do centro. E. no co
mêço de 1967. ao ser iniciada a reorganiza
çã.o .. d~ diocese ~lo nôvo bispo Dom Adriano 
Hlpohto Mandanno~ o DERNI foi transforma
do num serviço diocesano com o nôvo nome 
CEPAC (Centro de Pastoral· Catequética) E 
pôde também ser construída a Escola de Pas
toral Catequética (EPACL inaugurada· em 
a~ril de 1967. Desde essa data, ' passou a fun
CIOnar aí o curso básico para formação de 
líderes na pastoral. 

ultimamente, em dezembro de 1968 os tra
balhos foram atualizados. Visando ate~der me
lhor às necessidades da região, o· CEP AC foi 
dividido em vários departamentos: 1) depar
:tame~to _ das par~quias, 2) departamento das 
assoclaçoes e dos movimentos de jovens, 3) 
departamento das escolas de nível primário e 
4) departamento das escolas de nível médio. 
Cada departamento formou ou está fonnando 
sua equipe responsável, dirigida por um mem-
bro da equipe do CEP AC. . 
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Trabalho em equipe 

A fôrça do movimento do CEPAC parece ser 
o espírito" de equipe. Desde" o início tudo cres
ceu a partir de um sentido de familia e de 
co-responsabilidade. A equipe atual do CEPAC 
é a mesma que nasceu em 1965. 

Fora casos excepcionais, todos se reúnem se
manalmente, para estudar os rumos da pasto
ral na Baixada Fluminense, para elaborar os 
trabalhos, rever as atividades. aprofundar-se 
na espiritualidade evangélica e celebrar a Eu
:arist~a. Co~ o C()nhe~~lmento e o apoio mútuos 
e maIS fácil constrUIr algo nôvo e continuar 
cada um firme na linha pela qual todos opta
ram. As dificuldades internas e externas da 
equipe podem dêste modo se transformar em 
enriquecimento recíproco e solidariedade pro
funda. 

Busca de uma Pastoral Realista 

Mesmo aceitando que o Centro de Pastoral 
Catequética haja tido desde o comêço alguns 

Em (ulho de 1966 foram Ii
bctrados mais duCls pes~oasr 
a irmã Ana e o padre Pe
dro. E com Dom Hipólito os 
trabalhos foram reorganiza
dos • o Departamento de 
Ensino Religioso foi transfor
~ado num $.rvi~o dloce!;o
no, sendo então construIdo 
a nova Escola de Pastoral 
Catequitica. 



princípios básicos para seus trabalhos, a ver
dade é que,IJ conteúdo prático dêsses princí
pios modificou-se bastante durante os anos. 
Isto, não somente por causa das idéias conci
liares que provocaram uma revolução teológica 
e pastoral no mundo inteiro, mas também por 
causa das necessidades pastorais da Baixada 
Fluminense, e das experiências" feitas neste 
meio. Necessidades e experiências que exigiram 
um estudo sério e uma adaptação contínua de 
tôdas as atividades. 

O primeiro princípio que v.eio e ficou foi o 
seguinte: cé preciso fonnar cristãos que se
jam fermento na massa». Neste sentido, tinha 
prioridade a escolha de líderes que pudessem 
atuar como orientadores na pastoral. Entretan
to, não havia na diocese uma mentalidade para 
isso. E, se muitos compreendiam, para lJ''lÍS 

não tinham condições. A preocupação maior 
dos vigários, obrigados por seus fiéis, era pre
parar para a primeira. comunhão. Nas escolas, 
se havia aula de religião, a exigência era prn
ticamente a mesma. O trabalho a ser feito 

Nasceu um centro de Informa;âo com livraria ti biblio
teca; saiu CI primeiro material catequético ti litúrgico a 
servi!ôo das paróqulc,s ti das tls('Qlas; orgonizarom-se 
encontros de aprofundamento para iovens. Na foto aci
ma, ~aulo César de Carvalho, um dos integrantes do 
CEPAC. 

era dificílimo, porquanto os catecismos exis
tentes não satisfaziam e os próprios catequis
tas não se sentiam capazes de transmitir lima 
vivência cristã. E mesmo que o fôsse.m., que 
seria da continuação desta vivência, fora da 
aula de catecismo ou depois da prim.eira co
munhão? Era necessário criar nas famílias, na 
sociedade e nas escolas um ambiente cristão. 
O problema parecia sem saída. 

Para atender às primeiras necessidades, na 
esperança de uma coisa melhor, fêz-se uni pr.o
grama de evangelização, e não de simples ca
tequese. A título de experiência, em algumas 
paróquias foi realizado um curso de evangeli
zação para catequistas, tendo como base o en
trosamento nUma comunidade ou ambiente 
cristão. -

Fundamentado também na evangelização e 
paralelo ao curso de eva.ngeli~M para. cate.. 
quistas, foi elaborado um catecismo para crian
ças, em preparação para a primeira. euca.ristia.. 
O núcleo dêste catecismo não era. um compên
dio de <verdades», mas cO encontro com Cris
to que chama para uma vida nova:.. Já há 
três anos, êste curso e êste catecismo vêm al~ 
cançando bons resultados em muitas paró
quias e escolas da diocese. 

Çontudo, isso não resolvia o problema, pois 
enquanto não houvesse "ambiente cristão, a 
perseverança da criança ficaria duvidosa. Par
tiu~se, então, para a experiênccia de uma evan
gelização de professôras nas escolas e de en
contros com pAis, enjos filhos quisêSSênl fazêf 
a primeira comunhão. A última experiência, 
com os pais, em algumas paróquias, teve um 
bom resultado, não obstante a estranha inver
são das situações, pois em vez de a comuni
dade cristã preparar seus próprios filhos para 
a primeira. eucaristia, eram os filhos que, pre
parando-se para a primeira euoa.ristia, serviam, 
por assim dizer, de ensejo para se criar a 
comunidade de cristãos (o que também dava 
sentido à primeira eucaristia). 

O mesmo aconteceu com o batismo, quando 
o plano pastoral diocesano de 1968 o procurou 
valorizar, com a colaboração do CEPAC, so
bretudo preparando leigos que fôssem capazes 
de dar aos pais das crianças uma introdução 
à vida cristã. Esta foi uma experiência muito 
boa, pois, como a da primeira comunhão, pro
curou voltar-se para a criação de comunidades. 

Já o movimento nas escolas era mais difícil. 
Aí existia e ainda existe uma mentalidade re
ligiosa indiferente. E mesmo onde -professôres 
sentem a falta de uma filosofia religiost1., êles 
p.ão são capazes de a . transmitir. Particular
mente grave é a falta de tempo e a preocupa
ção financeira, que normalmente lhes tira até 
o idealismo de educadores. 

O problema, aqui, está. inteiramente envol
vido na situação social do pais. E não se trata 
mais de catequese, mas da pastoral de evan
gelização, num sentido muito mais amplo. Os 
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jovens das escolas médias, só obrigados, acei
tam aul48 de religião. Se educar 'é transmitir 
'Vida, a vida." antes de tudo, deve existir nos 
educadores. Nesta linha, o CEPAC iniciou um 
trabalho entre os professõres de nível primá
rio e médio. Já se realizaram alguns encon
tros com a finalidade de despertar um grupo 
dêles para a realidade. Vários sent.em-se atual
mente comprometidos a desencadear o movi
mento de conscientização dos educadores, para 
que todos se disponham a dar uma educação 
integral aos seus alunos. . 

A Baixada Fluminense, em muitos sentidos, 
não tinha ' uma Igreja missionária. As pessoas 
só não ousavam. se desligar completamente do 
catolicismo tradicional, porque êste prometia 
um céu depois' e graças durante esta vida. En
tretanto, as outras crenças que iam surgindo 
prometiam muito mais, especialmente para: a 
vida dura de' todos os dias. E, sobretudo, ' as 
pessoas podiam fazer algo. Podiam." dar tes
temunho de sua crença, através· de · palavras, 
gestos e atos. Um simples analfabeto -.tornava-

~, -:;-·"I!"·';,""·. :: " 
'~."'. , - ' ',-• '. 'o. • • 
" , , 

, :-: .. . 
" .' c. • 

. se pastor de uma igreja. Os cultos estavam 
impregnados de suor e da luta da vida coti
diana .. A vida transcendental estava cheia de 
sêres vivos, carregados de uma sensibilidade 
humana, que dificilmente se encontrava nos 
sacramentos da Igreja católica.. E tal vida ex
pressava-se muito mais fortemente na devo
ção aos santos e orixás. 

A Igreja católica, em sua preocupação de 
conservar integral o depósito da fé dos ' após
tolos e da tradição, não teve condições de en
tender as' verdadeiras necessidades dêste: povo. 
A sua elite era clerical ou clericalizada, cor
tada da fonte, separada do povo. Nao havia 
líderes do povo. Não havia lideres que pudes- . 
s~m esclarecer o povo acêrca da presença do 

,Espírito nas pessoas. Só havia pastôres dados 
ao povo, muitos dêles estrangeiros, co1l\ uma 
formação clerical e estrangeira. Apesar de tôda' 
sua boa vontade, êstes não eram capazes de 
entender e çe falar a linguagem em que a boo
nova devia ser traduzida. Bocz,.nova que fôsse 
resposta a uma necessidade real e não jmaginá· 

, 

, 

Janet., MorÍQ e Ângela 
faziam parht do grupo 
de I o v e n s nonnalistos 
que, em 1965, pediram 
orientasão. Atuolmente 
elas constituem; com a 
irmã o dois padres, a 
equipe encarftlgada da 
pastoral catequética, 

: -".'-":'._- ' -':--'" 
_ ' :-«v ·" - . , . 
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ria; que soubesse respeitar a hierarquia dos 
valôres e que não queimasse etapas; que sOUM 

besse .rnca.rnar plenamente o Evangelho na rea
lidade do povo fluminense. 

O CEP AC reconhece que prõpriamente não' 
chegou a formar lideres dêste tipo nõvo, ideal. 
Aliás faltam-lhe muitas condições. A mentali
dade da Igieja ainda não está madura para 
isso . " e os pr6prios memqros da equipe do 
CEPAC têm limitações, têm os condieionamen
tos de todo um passado. A verdade, porém, 
é que a equipe nunca -se recusou a progredir, 
mesmo que às vêzes a mudança de mentali
dade e de sistema houvesse causado crises pes
soais, - a fidelidade ao Evangelho exigia 
sacrifícios. 

No comêço de 1967, houve uin curso regular, 
três noites por semana, com a finalidade de 
dar uma formação básica, com maior aber
tura. a um grupo de líderes. Tinh a-se em vista 
a atuação destas pessoas como coordenadoras 
na pastoral, - catequese, liturgia, comunida

. des de base, paróquias, movimentos de jovens 
e associações. Em 1968 houve outro cursa, en
quanto OS cursistas do primeiro ano continua
vam com uma reunião semanal. Todos êles fize
ram estágios, em pequenas equipes. Quase cin
qüenta persevera+am até o fim. Atualmente são 
êles que estão criando uma nova mentalidade 
na diocese, pois estão assumindo seu papel e 
provando que os leigos também são chamados 
a tomar responaabilidades missioJlárias. 

Nessa altura, o resultado parece positivo. 

SOB respondem a necessidades bem eoncretas: 
visam atender pessoas de níveis e de meios di
ferentes, e vencer, para muitos, o problema da 
distância, possibilitando a formação de candi· 
datos, em número maior .. 

Na suposição de que há muitas lideranças 
escondidAA, tambêm no povo mais simples, foi 
organizado. em três paróquias no mêS de abril 
dêste ano, um curso intensivo de cineo noites 
.consecutivas. Colaboraram alguns ex-alunos da 
EPAC. ~stes encontros chamaram--se cursinhos 
de dinâmica cristã e tomaram como base a va
lorização das pessoas presentes, através do c0-
nhecimento mútuo e do trabalho feito em pe
quenas equipes responsáve~. 

As palestras seguiram duas linhas:' 1) va~ 
lorização e realização do homem eomo misdo 
no mun.do; 2) o lugar de Cristo, do c:ristão, da 
Igreja, e da paróquia nesta missão do homem. 
Tais palestras foram acompanhadas por cir
culos de debates. O resultado geral foi bom: 
a maioria dos partieipantes atualmente está 
atuando nas .equipes paroquiais de finalidade 
catequétiea ou social. Os melhores fforam con
vidados a participar de um dos . cursos da 
EPAC. O método seguido revelou· muita coisa 
~ pôde ser imediatamente aplicado aos cursos 
da EP AC, sobretudo para promover o entro
samento e o dinamismo de cada pessoa. 

Organização crescente 
e especificação da finalidade 

Nasceu algo nôvo que eorrespoilde a uma ne
cessidade da diocese. Quem tem olhos, pode Na preocupação de responder a urna real 
ver que êstes leigos possuem capacidade para necessidade da região e da Igreja na Baixada 
suprir grandemente a falta de padres, com a Flumiriense, certas atividades cresceram mais. 
vantagem de serem do povo. Também posi- A finalidade primeira tinha sido l1ma escola 
tivo é que êles podem agora traduzir a men- catequética. Hoje quase não se usa mais a pa
sagem evangélica numa linguagem popular,. lavra catequese, pela prioridade urgente de 
embora, devido a sua formação, arrisquem um. lima evangelização, ou seja, uma «primeira ade
pouco a se clericalizarem. : são a Cristo:t, dentro de uma situação concreta. 

Dêsse modo, o CEPAC percebeu que era . Atualmente, o CEPAC vê sua função como 
necessário tirar as conseqüências de uma visão um. serviço para criar condições de conscien
mais ampla da evangelização. Por isso. foram tização cristã. Já, porém, que não se entende 
incluídos em seu programa um estudo mais conscientização cristã, sem conscientização hu
profundo da realidade, a ser feito juntamente mana, o CEPAC tomou o cuidado de nãO cons. 
com os alunos, e uma visão integral da evan- truir castelos no ar. ou pior aplicar cópia para 
gelização, dando o devido lugar ao aspecto se- o povo>, prometendo um céu depois, e evitando 
cial da conscientização cristã. Com efeito exis- que o homem assuma suas responsabilidades 
te necessidade de cristãos coordenado~ não .. na terra. Por isso cresceu a visão mais ampla. 
sômente nUma pastoral catequética, mas tam- de uma conscientização integral dos cristãos, 
bém na pastoral social. e nesta linha, o CEPAC vem procuJ;3ndo .maior 

Outra mudança prática: não só um mas entrosamento com o outro serviço diocesaDo 
três sao os cursos que 8e realizam ês~ ano. que é o Movimento "de Integração Comuni
Sendo que um, funcionando como anterionnen- :tária, o qual pretende criar condições para 
te durante três noites por semana, .tem a fina- a ação social e a promoção humana. 
!idade de dar uma formação mais profunda A EP AC nasceu como assessoria de forma
a um pequeno grupo de quinze pessoas, tôdas ção catequética. Entrétanto, a realidade foi aos 
de nIvel ginasial. poucos exigindo várias mudanças. A Igreja 

Dois outros cursos realizam-se aos sábados hoje precisa de líderes à altura de uma visão 
na parte da tarde;. um dêles numa região de de Igreja no mundó, capazes de entender a 
meio rural, outro no Centro mesmo. ~stes cur- mentalidade do povo. Ora, a EPAC se oferA-
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A presen!ja de Deus noste mun
do só deixa de ser um .sc6mio, 
quando o amor se faz sarvito, 
conscientimndo os peSSOClS, pro-. 
movendo o desenvolvimento, o 
justisa, a paz e o amor entre os 
homens. Ncz folo czcJma, Sr. Esahu _ 
de Bczrros Maciel, um dos dediccz
dos trabczlhadores do CEPAC. 

ce para formar cristãos dêste tipo. Contudo, 
Dao basta formar. E' necessário ir refletindo, 
estudando, atualizando-se continuamente. Aliás, 
não é segrêdo q'ue um dos maiores problemas 
do clero é a falta de estudo e reflexão · contí
nuos. E também não é mais segrêdo que os pa
dres hoje nas suas fileiras conhecem crises 
que tocam o essencial de sua vocação e minis
tério. ,Por êste motivo espontâneamente nas
ceu, na EPAC, um grupo de reflexão teológi
ca, , constituído de padres da diocese; que se 
reúnem cada mês. Foi uma iniciativa bem acei
ta, pois respondia a uma falta sentida por r0-
dos. Com a mesma finalidade, procurando de
senvolver o espírito crítico e o aprofundamen
to de sua formação teológico-pastoral, a EPAC 
criou grupos de reflexão teológica entre seus 
ex-alunos, que ·se reúnem semanalmente. Asses
sorando todo êsse trabalho de estudos, a EPAC 
também dispõe de uma livrada, um centro 
de informação e um serviço de · mimeógrafo. 

A organização e dimo das atividades por 
departamentos sempre voltados para as exi
gências concretas têm como preocupação maior 
despertar para a ·reflexão, a responsabilidade 
e a ação. O intercâmbio de experiências entre 
êsses departamentos evita o desperdício de fôr~ 
ças e as atividades inúteis. 

Enfim, se êste modo de trabalhar satisfaz, 
em grande parte é devido ao crescimento por 
etapas, à conscientização contínua e, sobretu
do, à ação do Espírito, no qual todos acredi~ 
tam fortemente. 
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UM ENCONTRO 
PARA MESTRES 
DE FORMAÇÃO 

o encontro de mestres &! 
I.ormação, previsto para o 
mês de setembro (de 1 a 30, 
nó Rio), tem. seu objetivo 
bem determinado. Hoje em 
dia, o assunto formação dos 
religiosos quase sempre pro
voca uma certa tensão. Uns 
acham que são necessárias 
normas claras e bem feitas, 
já com resultados previstos e 
tranqüilizadores. Outros, ao 
contrário, lançam-se na 
«aventura da improvisação». 
Ora; ambas as posições estão 
levando as pessoas a uma 
constante sensação de inse
gurança, de modo que mui
tos acabam sentindo a lie;. 
cessidade de se: refugiatem 
nas receitas prontas. No en..:. 
tanto, uma atitude conscien
te de procura e uma audacio
sa coragem de questionar po~ 
derao nos conduzir ao en~ 
contra das fórmulas sempre 
«provisórias,. capazes de res
ponder ao problema de co
mo formar o religioso para 
os nossos tempos. Exatamen~ 
te com êsse intuito e acre
ditando na riqueza de uma 
reflexão em grupo, será le
vado a efeito o próximo en
contro de setembro. Sua ba
se é a -coragem, é a audácia 
evangélica de perscrutar os 
sinais dos tempos e procurar 
as respostas que o Espírito 
nos dita cada dia . .. O eur~ 
50 de um mês, para mestres 
de formação, será de tempo 
integral em regime de inter
nato. As pessoas poderão, de
pois, atuar em suas próprias 
congregações e em' âmbito 
regional, partilhando seus c0-
nhecimentos e experiências a 
serviço de todos. 

INFORMAÇõES: 

Departamento ' de Promoção 
da Vida Religiosa 
CRB-Nacional 
Regionais da CRB 



Trezentos mil 
habitantes. Uma 
área de cento e 
vinte mil (!luilõ
metros quad.ra
dos. Nove pa
dres. Treze frei
ras. Uma leiga. 
Cinco médicos. 

A diocese de Barra, na 
Bahia, é a maior diocese do 
Brasil. Possui 300 mil ha
bitantes espalhados numa 
área de 120 mil quilôme
tros quadrados. Conta com 9 
padres, dos quais 2 são in· 
válidos; 2 comunidades de 

. religiosas, sendo uma de dez 
membros e a outra de três; 
e lima leiga dedicada -ao ser
viço apostólico. A " .. · imensa 
região da Barra possui pou
cas estradas e, assim mesmo, 
essas só podem ser percorri
das por jipes com tração nas 
quatro rodas. .. 

BARRA E' UM· TRABALHO DIFICIL 

Um dos problemas gravís
simos é o da assistência à 
saúde. Barra, até bem pou
co, era assistida, afora o pes
soal do hospital, por apenas 
cinco médicos; não havia ne
nhuma enfermeira; e dos 
dois hospitais existentes, ape
nas um. tinha funcionamento 
regular. 

Face a esta. situação mais 
que precária, a Diocese achou 
urgente criar uma rêde de 
ambulatórios. Nessa altura, 
11 dêles já estão funcio
nando . Das seguintes locali
dades: Buritirama, Formosa 
do Rio Prêto, Angieal, Cris
tópo!is, Sooo.rro, Morpará, 
Ibotirama, Oliveira dos Bre
jinhos, Ipupiara, Barra do 
Mendes e Central. O ano de 
1968 foi dedicado pràtica
mente só à formação de pes-
soai. O atendimento efetivo 
começou em janeiro dêste 
ano, quando técnicos do Pro.
jeto Rondon apareceram pa
ra trabalhar na área de Bar
ra (o que explica o .~evado 
·nlímero ·de injeções aplica- . 
das e medicamentos fome· 
cidos nesse .mês) . . Em tem
po integral, prestam servi
ço 9 atendentes diploma
das pelo curso da Fundsção 
SESP, 1 auxiliar de enfer
magem e 1 enfermeira de 
alto padrão. Dadas as condi
ções dificl1imas de comuni
cação - estradas e trans· 
portes - a Diocese está pro
videnciando a compra de um . 
.avião CESSNA 182 e a cons-

trução de um bangar no ae
roporto de Barra. Esperava
se que fôssem liberados um 
médico~irurgião e uma en
fermeira diplomada para vi_o 
sitar duas vêzes por mês ca
da ambulatório. Isto foi con· 
seguido. Desde maio, a en
fermeira liberadà vem visi
tando (ainda de carro) os 
11 ambulatórios, a fim de 
llies orientar as "atividades. 
Em algumas viagens ela é 
acompanhada por nm de';' 
tista. A partir do dia 10 de 
julho, . foi também contrata
do um médico, ficando assim 
completa a equipe de super
visão. 

Ao visitar recentemente os 
11 ambulatórios, o bispo dio-. 
cesano de Barra Dom Tia~ 
go G. Cloio ficou c:impres-; 
sionado pela dedicação e 
competência com que as ateo~ 
dentes e enfermeiras estão 
trabalhando». E explicou: 
cAs atendentes organizam 
freqUente e periôdicamente 
reuhiões com gestantes em 
grupos de até 20 pessoas. 
Orientam e assessoram, ou~ 
trossim, as parteiras (curio
sas) do interior, fornecen
do-.lhes, além de instrução) 
o material para os curativos 
do trabalho de parto. Atra
vés de visitas a domicilio 
elas acompanham cada um 
dos casos. Particular aten
ção elas dedicam às crian
ças, através de instruções e 
orientações às mães. que se 
reúnem periodicamente». 
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de um lado da rua, e de branco as dó outro 
lado. Pinta um ficus totalmente de branco, e 
assim compõe seu quadro com as côres que 
lhe convêm, e que, para o VER
MELHO, são a palidez doentia, o cinza, o bran
co leitoso, o vermelho venenoso, o azul nebu; . 
los6. Apenas uma vez o cineasta foge para as 
côres naturais e saqias. E' na seqüência em · 
que Mônica narra um sonho de paraíso: a 
môça nadando no mal' e a ilha radiante de 
côres contrastam com os brinquedos mecâ
nicos dos quais o pai e o filho tanto gostam. 

.. 

O enrêdo 

Como sempre, na obra de Antonioni a estó
ria não tem muita importância. Mônica Vittí, 
com seu imenso talento, interpreta uma mulher 
neurótica . e infinitamente vulnerável. Vive 
constantemente na neblina. Mulher de um en
genheiro, deve sofrer êste clima industrial, 
para ela insuperável. No drama triangular, 
o ator inglês Richard Harris é o amigo com
preensivo que iniltí1rnente se preocupa c.om a 
sorte de Mônica. Conforme as normas realis

. tico-dramáticas, o enrêdo n~o é claro. Só acei
tando 11 narrativa como símbolo, a gente pode 
entender as intenções de Antonioni. E estas 
intenções são fascinantes. Raras vêzes na his
tória do Cinema, se conseguiram imagens com 
tamanha fôrça capazes de visualizar as inten
ções da filosofia personalista diante da aliena
ção, da falta de sentimentos e de comunicação. 

Mônica é uma mulher frustrada. Num de
sastre de .automóvel recebe ligeiro choque. En
tretanto, é seu caráter melancólico e sua ten
dência para depressões nervosas que a colocam 
num estado de contínua angústia. Num dêsses 
momentos de depressão tenta o snicídio e, a 
partir' daí, sente-se incapaz de vencer a neu
rose. Mônica é uma mulher que anda 'constan
temente na neblina. Mas como pode ela vencer 
a neurose num ambiente que desumaniza o hUí 

mano até transforma·r a pes~oa em uma peça 
de máquina? A neurose de Mônica tem origem 
na sua imaginação ainda não aniquilada. Mô
nica ainda não está adaptada · ao monstro in
dustriiil que, higiênicamente, suja tôda uma 
paisagem: Mônica pertence caracterologicamen
te à outra época. Contudo, obrigada a tomar 
parte nas coisas de cada. dia, sofre de(initiva
mente o curto-circuito causador das depressões. 

Os outros personagens do fí1rne, o marido, 
o amigo e um conhecido com suas diversas mu
lheres, nada sofrem. Parecem normais. Isto é, 
adaptam-se ao nôvo padrão existencial. Satis
fazem-se com a contribuição que podem dar às 
possibilidades industriais. Para seu divertimen
to escolhem aparelhós elétricos e ·enchem os 
vazios coin sua triste sexualidade. Ora, exata
mente êste é o deserto que ameaça estrangular 
o homem moderno. Mônica deseja viver e, por 
isso, é aJlsaltada por angústias nada razoáveis. 
Procura escapar. Tenta abrir uma butique. Mas 
hesita entre esta e aquela côr para as paredes. 

Antonioni não descreve nitidamente êsse dra
ma humanO. Não testemunha a favor do ho
mem nem contra a mecanização. Só aponta o . 
drama dentro do quadro belíssimo de uma na
tureza prestes a morrer. A impressão não cala 
fundo na alma do espectador, porque Antonioni 
é um cineasta frio. E o que tenho contra êle 
é êste fato mesmo de interpretar a vida este
ticCLmente. Que diferença de Ingmar Bergman 
ou Jean-Luc Godard! Se cada um dêssés três 
tivesse de escolher entre belas imagens que 
fôssem, ao mesmo tempo, siguificativas, teste
munhadoras, ou apontadoras, Godard escolhe
ria as imagens significativas, Bergman, as teS
temunhadoras, e Antonioni, as simplesmente 
apontadoras. Ora, isto combina com a sua mun~ 
divisão que é a da eterna dúvida. :mIe não 
possui certeza alguma dentro de seu mundo. 
imaginário. E o espectador chega ao fim com 
uma certa melancolia junto a uma forte emo
ção estética. Mas é só. 
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.. Em julho de 1968 o CERIS 
publicou em três volumes 
(em exemplares mimeogra~ 
fados e circulação restrita), 
os resultados de uma pes~ 
quisa feita sobre o çlero no 
Brasil. · O primeiro volume 
trazia os resultados da pes· 
quisa. de campo. , O segundo, 
uma coleção de depoimentos 

. e ensaios sôbre o tema. O 
terceiro era constituído por 
uma pesquisa. anteriormente 
feita em três seminários 
maiores e que ainda não ha
via sido divulgada. Hoje, 
quase um ano depois, já dis
pomos de qados que nos per
mitem apreciar sua repercus
são no Brasil. E nosso obje
tivo aqui é justamente ana
lisar as cl-íticas recebidas a 
fim de avaliarmos até que 
ponto a pesquisa co1aborou 
no esfôrço :para se compreen
der a situação do clero no 
Brasil. 

Sendo uma pesquisa de di
vulgação até -o momento res
trita, coube ao Secretariado 
do Ministério Hierárquico da 
CNBB a. publicação dos da
dos que julgasse convenien
tes ou oportunos; e assim foi 
feito, em fins de 1968, no 
Documento dos Presbíteros, 
que é um apêlo a todo o cle
ro brasileiro no sentido de 
refletir sôbre ' sua situação, 
buscando as melhores solu
ções pastorais. :êste dOcumen
to foi , distribuído nas . diver
sas dioceses de tôdas as re
giões do Brasil para ser es
tudado e discutido . em plano 
diocesano e regional: . os · re
sultados 'dêsses estudos e dis.., 
cussões estão sendo agora 
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sintetizados em plano nacio
nal de modo a "refletir o pen
samento de' todos. 

Neste sentido o trabalho do 
CERIS atingiu os objetivos 
propostos pelo Plano de Pas
toral de Conjunto para as 
pesquisas, que é «fornecer 
subsídios para a reflexão dos 
seminários de estudos,.' E 
com o resultado dêste seu 
trabalho a serviço da refle
xão da Igreja, o CERIS 
C9~tata que está realizando 
urila de suas finalidades. 

Ao lado dêste aproveita
mento da pesquisa por-parte 
dos responsáveis da Pastodal 
do Clero, apareceram tam
bém algumas criticas sobre
tudo ao que se refere ao 
aprofundamento da análise 
sociológica nestes dois cam
pos: não foi suficientemente 
estudado o relacionamento 
entre o padre e o meio so
cial em que vive, nem s~ 
chegou a uma elaboração 
verdadeiramente sociolÓgica 
sôbre o que sejam os papéis 
do padre segundo os -condi
cionamentos estudados. Por 
esta razão, dizem. os críticos, 
o nome da pesquisa deveria 
ser cA situação do Padre no 
Brasil», pois esta é -uma no
ção menos especializa~a do 
que a de papel e daria uma 
idéia mais real dos temas 
abordados na pesquisa. 

Estas criticas indubitàvel
mente são válidas e a res
posta só pode estar no cará
ter exploratório de nosso tra
balho. Tratando-se de uma. 
pesquiSa pioneira sôbre -um 
teDla tão vasto, tivemos que 
colhêr dados sôbre todos os 

assuntos que, à primeira vis
ta, pareciam importantes. 
Assim, não nos aprofunda
mos naqueles pontos que, 
post-factum, se revelaram os 
mais frutuosos para a com
preensão do clero no Brasil. 
Ao mesmo ' tempo, recolhe
mos informações que, depois 
de apuradas e analisadas, 
mostraram-se bem secun.dá
rias ou tangenciais ao tema 
abordado. Entretanto, vale 
aqui ressaltar três pontos: 
1) somente após a conclusão 
da pesquisa, semelhante crí
tica . pôde ser feita; 2) sem 
a pesquisa, a · problemática 
do padre ' talvez nem. -tivesse 
tido a chance de ' ser susci
tada; 3) as pesquisas futu, 
ras poderão ter .um. 'aprofun
damento e .uma .especificação 
maiores, _ exatamente -por ." se 
estar de posse ' dos pr~eiros 
conhecimentos . 

Deve-se, enfim, lembrar 
que os resultados . da pesqui
sa ainda ' não ' foram . levados 
ao "conhecimento de. todo ' o 
público especializado em 
Ciências Sociais. E quando 
o fôr, provàvelmente rec~be-
remos mais críticas e apre
ciações que, ' no futuro, mui
to . nos aj udarão. 

Os órgãos -co da imprensa 
também ' tiveram acesso ao 
cõnteúdo do Documento dos 
Presbíteros e trouxeram ao 
grande público alguns dados 
da pesquisa, sa1ientando -os 
que dizem respeito · ao celi
bato sacerdotal. Ora, êstes 
dados que no contexto do tra
bálho têm · valor secundário, 
passaram a figurar como os 
mais importantes, dando a 
impressão . de que a pesquisa 
tinha por fjnalidade avaliar 
a aceitação do . celibato entre 
os padres, quando seu obje
tivo . era situ~r o exerCido do 
sacerdócio, numa determina
da área do Brasil e em seus 
diversos aspectos (distribui
çã9 dos padres, sua situação 
econômica, sua formação . no 
seminário, seu relacionamen
to com a hierarquia e os lei
gos, seus problemas - entre 
os quais se inclui para mui
tos a vivência do celibato e, 



enfim, sua situação e sua 
função dentro da Igreja co
mo instituição). 

Por esta razão, de vários 
lados apareceram críticas: o 
CERIS estaria trabalhando 
pela abolição do celibato sa· 
cerdotal. Ora, esta insinua
ção é grave e, embora i~un
dada, merece uma resposta. 

Argumenta-se que uma 
pesquisa baseada em entre
vistas com 203 padres não 
pode generalizar os seus re
sultados dizendo que 80 % do 
clero brasileiro é favorável 
ao celibato facultativo. São 
levantadas, então, duas ques
tões básicas: a representati
vidade da amostra e a ade
quação dos resultados da 
pesquisa· ao conhecimento da 
realidade. 

Sabe-se que a amostragem 
estatística é· uma técnica cor
rentemente usada pelas Ciên
cias Sociais, pois suas apli
cações técnicas se revelaram 
frutuosas. Temos, por exem
plo, a aplicação da amostra
gem na produção de te·cidos. 
Se uma indústria quer C()nhe
cer a qualidade de seus pro· 
dutos, ela testa apenas uma 
pequenina parcela dêstes e 
generaliza, com segurança, 
para tôda a série produzida. 
Ou, um comprador que quer 
detenninado tipo de tecido, 
examina .apenas uma peque
na amostra e ' através dela 

. fecha o negócio, certo de que 
o total do produto adquirido 
é idêntico à pequena amos
tra examinada. Esta capaci
dade de . generalização da 
amostra reside na homoge
neidade da produção indus
trial e .no contrôle quase 
completo sôbre todos os fa
tôres nela intervenientes. 

E' claro que as Ciências 
Sociais não podem usar a 
mesma técnica estatística 
com idêntica segurança. Com 
efeito, seu campo de estu· 
do é o homem, marcado pela 
personalidade de cada um, 
pela liberdade, pela vonta
de, e por tantos outros con
dicionamentos, que se torna 
quase impossível a simples 

enumeração. Se elas usam 
a amostragem estatística, fa
zem-no contando com certa 
margem de erros considerà
velmente superior à técnica 
de contrôle da produção têx
til. Por isso, o ideal para o 
estudo dos fenômenos huma
nos é o recenseamento, isto 
é, a coleta de infonnaçôes 
de todos os indivíduos per
tencentes ao universo estu
dado. Entretanto, êste méto
do é muito caro para o es
tudo de fenômenos comple
xos e em grandes grupos, 
como é o caso do clero num 
país das dimensões do Brasil. 

Diante dêste dilema, a so
lução encontrada foi a co
leta de informações por um 
método também corrente
mente aceito nas Ciências 
Sociais: a sondagem. Esco
lhemos 203 padres com di
ferenças entre si quanto à 
idade, à corrente de pensa· 
mento. aos cargos que 
ocupam e à diocese em que 
vivem. Desta maneira, está
vamos certos de obter uma 
variedade enorme de respos
tas, como de fato aconte'ceu. 
Exclusivamente por motivos 
financeiros, as. dioceses es
colhidas situam-se na região 
próxima ao Rio de Janeiro, 
as quais ofereceram ao pes
quisador facilidade de tra
balho e · de alojamento. 

Por estas razões, pode-se 
dizer · que a pesquisa não 
contou com uma amostra 
aleatória do mesmo grau de 
certeza obtido no contrôle 
da produção industrial. Em 
compensação, recolhemos in
formações provenientes das 
fontes mais diversas e em 
número suficiente para que 
os principais problemas e 
anseios do clero brasileiro 
estivessem ali representados. 
Assim, nossos resultados são 
representativos do fenôme

, no, embora não possam apre
sentar . sua extensão numé
rica exata a não ser para as 
dioceses estudadas. ~ Opta
mos claramente pela aná1i· 
se qualitativa porque a fi
nalidade da pesquisa era for-

necer as opiniões sôbre de
terminados assuntos. ~ 

·Concluindo, podemos dizer 
que a amostra é represen
tativa do clero brasileiro no 
que toca à significaçao dos 
problemas levantados pelos 
pelos 203 sacerdotes, isto é, 
as questões por êles men· 

. cionadas estão presentes, em 
maior ou menor grau nas 
dioceses não visitadas, e, as 
questões gerais para o Bra
sil são colocadas também pe
los padres entrevistados, por 
contannos com os mais va
riados informantes. Resta 
discutir a sua generalização 
em têrmos numéricos, isto 
é, se os fenômenos por nós 
apresentados têm a .mesma 
intensidade para o conjunto 
do clero brasileiro. 

" 

Aqui, a. estatística. pouco 
pode nos ajudar, uma vez 
que a probabilidade de er
ros é muito grande: não se 
pode provar matemàticamen
te nem que os resultados va
lem para o Brasil como um 
todo, nem que são absoluta
mente excepcionais. Nada 
será absolutamente certo en
quanto não tivermos em 
mãos dados mais completos 
sôbre o assunto, os quais 
possibilitem as comparações. 
Devemos, sim, recorrer a ou
tros métodos que mostrem 
a extensão da validade da 
pesqUIsa. 

Em primeiro lugar, pode
se estimar que os re.sultados 
desta pesquisa particular se
jam válidos para o Brasil, 
desde que tenham o caráter 
de prov~sório~. Isto, porque 
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pesquisas mais completas po
derão confirmar ou rejeitar 
tais dados e porque a situa
ção não é estática, ' é sujeita 
a novos condicionamentos, e 
poderá apresentar novas fa
cêtas e números. As conclu
sões nacionais do Documen
to aos Presbíteros provàveI
mente servirão para êste 
teste da. generalização dos 
resultados, uma vez que de
vem basear-se em informa
ções de tôdas as dioceses 
brasileiras. 

Em segundo Iuga"!', a pes
quisa como um todo foi bem 
aceita. sem que seus dados 
causassem espanto entre os 
leitores. Ao contrário, com 
exceção da percentagem. re
lativa à preferência dos pa
dres pelo celibato facultati
vo, os dados foram tidos co
mo sendo do ' conhecimento 
. de todos. Cabe então a per
gunta: por que os dados sô
bre o celibato causaram tan
to problema 1 Se êles fôssem 
desvinculados do ;restante do 
trabalho, a explicação não 
seria difícil, mas o desejo 
de separar ,o estado celiba
tário do ministério sacerdo
tal é coerente com os outros 
desejos expressados pelos pa
dres entrevistados. A pesqui
sa revelou justamente que o 
problema do celibato não é 
o problema fundamental dos 
padres. Ao contrário, é um 
elemento que compõe uma 
situação muito ,mais comple
xa, - uma situação da qual 
êle mesmo resulta. 

E foi por isso mesmo que 
o fato de, um' padre ser sol
teiro ou poder casar-se as-
26 

sumIU dentro da pesquisa 
uma característica tão se
cund~ri.a. E' um dado que 
tem muito mais valor como 
indicativo de uma situação 
problemática do que por si 
mesmo. E neste sentido, o 
questionamento da lei do ce
libato forma um todo com a 
situação financeira, a sensa
ção de isolamento, a forma
ção recebida no seminário, o 
relacionamento com a hierar
quia e os leigos, etc. Assim, 
ou bem os dados devem ser 
todos rejeitados por inade
quados à realidade - o que 
até o momento não ocorreu 
-, ou bem são aceitos no 
seu todo, embora se admita, 
é claro, uma variação per
centual para cada região do 
Brasil e mesmo para cada 
Diocese. . 

E já que o problema en
contrado foi o do celibato, 

• • • convem menCIonar que, so-
bre <> assunto, só temos co
nhecimento de 4 pesquisas 
no Brasil: 2 realizadas em 
Dioceses grandes, 1 em Dio
cese média e outra em Dio
cese pequena. As pesquisas 
nas duas dioceses grandes 
revelou que 80% dos padres 
eram favoráveis ao celibato 
facultativo; na média mos
trou que dos 27 padres, to
dos menos um tinham a mes
ma posição de aceitação do 
celibato facultativo; e na 
pequena, encontrou para a 
mesma resposta 72 % dos pa
dres seculares e regulares da 
Diocese. 

Ficamos sem saber; assim, 
qual a razão das criticas con
cernentes ao celibato. Sup<>
mos, em primeiro lugar. que 
elas foram levantadas por 
ser, o assunto um tema de 
discussão onde as correntes 
de pensamento se encontram 
geralmente tão delineadas e 
marcadas que obscurecem os 
fatos - sobretudo porque se 

coloca em questão o proble
ma da autoridade e da obe
diência na Igreja. Mas cre-
mos também que esta ques
tão pode ser explicada pelo 
fato de ter sido o CERIS o 
primeiro órgão de pesquisa 
no Brasil a fazer uma pes
quisa objetiva do assunto e 
a trazer as discussões do ní
vel do «deve ser:. para o ru
vel do «constatar:.. 

Concluindo: os resultados 
de uma pesquisa científica, 
seja ela qual fôr, nunca po
dem ser tidos como a últi
ma. palavra sôbre o assun
to.' Ao contrário, uma das 
principais características de 
qualquer trabalho científico 
é o fato de êle ser cumula
tivo, isto é, servir de base 
para trabalhos posteriores 
que forneçam conhecimentos 
mais precisos da realidade. 
Isto é válido a fmiori para 
a pesquisa sôbre o clero, tra
balho exploratório num ter
reno, que não contava no 
Brasil com a base de ne
nhum outro trabalho do mes
mo gênero. Por outro lado, 
um trabalho científico, em
bora provisório, só pode ser 
criticado no mesmo nível por 
outros trabalhos científicos, 
ou seja, por investigações 
sistemáticas sôbre o tema, 
seguindo as normas que lhe 
garantem objetividade e uti
lizando-se das técnicas mais 
adequadas para o conheci
mento desta realidade. 

Plano de Paatoral de Conjunto, 
_ I..i't'l'aria Dom Pc·.." mo 1'"
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A 
CO-RESPONSABILlDADE 
NA IGRÉJA HOJE 

A co-responsabilidade na Igre
ja de Hoje. Cardeal . Leo-.T osef 
Suenens - Editara Vozes 1969. 

Nem sempre a imprensa ofe
rece imagens exatas das mani
festações do crescimento que " se 
vai operando na sociedade ou nu
ma. instituição. As vêzes, ' o : que 
ela comunica lnanueBta mais ' coi
sa. sabre a aituação dela do :-que 
sôbre 'o proprio acontecimento. 
Entretanto, 8uas comunicações ' ge
ralmente ·eorrespondem a : uma. 
sensibilidade bem reaJ, embora 
não atinjam com freqüência. o 
ponto principal, nem cheguem" a 
realçar tôdas as dimensões da. 
realidade". 

Pertencemos · àqueles que, atra
vés do noticiário comum, toma
ram conhecimento da entrevista 
concedida . Cardeal . Suenens 
à CGthoZi-

.... 
dicavam, uma vez com.aten
ção; a coerência do ' autor, de' VE· ' 
glise 6n. . état de ' missio1t . com;' o 
entrevistado · de ' hôje :. e, . o . que 
talvez . seja mais importante, a 
continuação dos ' pensamentos ~ do 
observador ' de · então e do reali
zador: do Concilio hoje. 

A leitura de , A co-respo?l.$a,bili
do.de na Igreja. de hoje torna:"se 
neste · momento extremamente 
agradável. O que :' em fragmen
tos era apresentado, agora;ocupa 
seu devido . lugar ' no :'conjuntO; . o 
que, usado como chamariz, confun
dia-no~ ' um'. pO}lco, aqui,' pelo ' fun
do escolhido, reconquistou sua 'côr 
pr6pria. e sua clareza original; o 

qu"e~ às vêzes, tinha ares de gran
de inovação. moenou-se afinal 
como volta às fontes. 

E' difícil descobrir de onde 
vem exatamente a alegria que nos 
fornece esta 'descrição da Igreja. 
Com efeito, a passagem pelos di
versos níveis da co-responsabili
~ade conduz-nos, como se fôsse 
dentro de uma espiral ascendente, 
à. ' observa~ão dos múltiplos aspec
tos , visíveis e sonhados, presen
tes e passados, certos e insegu
ras . da Igreja em caminho. Quan
do alguns dizem que a música 
é a. "futa. do reconhecimento". 
talvez também se possa dizer 
que há. muita,. coisas neste livro 
que têm o jeito de "música. Re
conhecemos uma série de fatos, 
de situações, de posições, de de
sejos, de embaraços, de triste-. 
zas que, em nossas conversas e 
reflexões fraterna~ apaTeCem 
constantemente. Não é o inédito 
dos dados ' que constitui a rique
za dbte livro. Talvez possamos 
dizer," que é a disposição dêstes 
dados numa visão total da Igre
ja; Uma visão que coueaponde 
àquilo que sonhamos oobre ela. 
Mas não é s6 isso. A maneira 
como o autor propõe o assunto 
leva-nos a. perceber que não se 
trata de teoria apenas, de pro
jetos ou planos para o futuro. 
t::le faz sentir e ver que não só. 
existem indfcios de uma vida no
va mas já é possível falar de 
uma primavera.. ~Ie que viveu 
tão intensamente a realidade do 
Concilio e que, por isso, tem o 
direito de falar, fala. claramente 
" sem hesitação, embora com 
grande respeito e amor, palavras 
que tão bem correspondem àquilo 
que muitos pensam. Temos real
mente a impressão de que a ima
gem da Igreja. nos era apresen
tada no sentido inverso: um 
triângUlo apoiado numa ponta. 
:ele coloca a figura na sua base 
real : o P ovo de Deus. O tênno 
do Concílio Janha, neste estudo, 
um som maIS completo. 

Sentimos que o intensificar da 
interação horizontal não é, em 
si, a diminuição da linha verti
eal e ascendente; sentimos espe
eialmente como uma vivência 
verdadeira da realidade do Povo 
de Deus em caminho, em tôdas 
as suas camadas, mclui imen
sas possibilidades para a. Igre
ja; sentimos, com alegria, que 
a maior consciência de grupos 
humanos sempre mais numerosos 
encontra ao mesmo tempo apoio 
e ressonância no crescil:nento con
temporâneo da vida eat6lica; per
cebemos que, num sentido muito 
especial, o ,antigo ditado "vox 
papuli vox Dei" tem capacidade 
de reviver na realidade da Igreja. 

E' realmente difícil dizer o que 
maia nos atrai neste livro. Certo 
é que o bom-senso. o realismo e 
o reconhecimento do diálogo ver
dadeiro, como possibilidade em to-
dos os níveis da Igreja, ' são fa
tôres tão importantes que pou
cos eseaparão à sua atração. Por 
isso temos a. esperança. de que 
o livro alegre a alma. especial
mente, dos nossos bispos ' e vi
gáriOs. 
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DICIONÁRIO DE 
nRMOS PRóPRIOS 
E RELATIVOS 

ONICO NO alNEIO, 
JA EDITADO 
EM LlNGUA POItTUGUlSA 

Um «Dicionário de Tirmos Próprios 
fi R.IQljyo$~ constitui, de certo mo
do, uma novidade para a judor a 
expreuão .... rbal de idéias que 
ocortem, sem a de .... ida mole dali
%ação vocàbular. 
Represento, dessa maneira, uma 
ajuda poderosa para quantos quei. 
ram ser mais rigorosos no uso da 
palavra. sem o emprêgo d. apto. 
xlmqç6es ou equivalentes que, 
muitas véus, chegam a trair o 
sentido das idéies. 
O Sr. Anselmo Mcuurkiewta com 
o .eu Dld.n6t1o de Urmo. Pró
prlOI • aelatlvos presta valioso 
serviço, não só àqueles que se-
iam menos pro .... idos d. cultura. 
mos, 10mb"", aos conhec:edores 
do língua , em busca d. mais pro .. 
dsõo fi aperfeif;;oamento no el)'l
prego da palavra fQIQda ou flS

aita. 
Trata .se, assim, de um dkion6rlo 
d. grande utilidade. O (lutor ser
viu-se das fontes mais outêntkas 
nos definições dos verbêt.s, o qu. 
aumenta a autoridade e prestígio 
do seu Ok ionárlo. 
Ao aJmprimontó.lo, por isso, ma
nifesto a convicção de que o DI
clOftÓrlo • nnno. Pr6priol e R .. 
lotlvo. passará a figurar na .s· 
tante dos estudiosos, como indis
pensá .... 1 .I.ml!nto d. consultei. 

Au.treg,.lIo de Alhayd. 
Presidente da Academia 

Brasileira de letras 

PREÇO DE lANÇAMENTO, 
NCrS 35,00 

~ 
EdUara VOZES Limitada 
Caixa Postal 23 
Petrópolis, RJ 

, 
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ESTANTE 
DE LIVROS 

PRINCIPIOS 
DE PSICOLOGIA 

Freds. Keller e William N. 
Schoenfeld. Coleção Ciências do 
comportamento. Editôra Herda 
- São Paulo 1968. Tradução de 
Carolina Marluseelli Boti e )10.. 
delfo Ani. 

Afinnava Kant que, em. .eu 
tempo, a psicologia era muito 
pobre em empirismo para RI 
considerada uma ciêl'lcia. particu. 
lar, e devia ser encaixada. na 
antropologia. 

Hoje, aetl campo a1argou-se 
tanto que chegâ a ser ambíguo 
o titulo doa Jinoa e devemos pro
curar SAber, antes, de qUal pai. 
"celogia trata o áutor. A respos
ta a Kant já foi dada e, em certo 
tempo, até com o exa~ro can

"ferido ;\ psicologia experimental. 
Trata.se da abordagem da con
duta doa organismos por méto.
dos experimentais Uma investi
gação biológica, experimental e 

. siatelnática do comportamento hu
mano e lUb-humano, A procura. 
das leia que o regem. 

Os autores considerariam a psi
cologia como -s ciência do com
portamento dos organismos", S6 
não reconhecessem a definição in
completa e equivoca. Sabem mui
to bem que, determinando a re
lação entre "sensações mentais" 
e o "mundo físico" (donde o n0-
me de psicofisica), não estio re
solvendo um problema filosófico 
maa mundo importantes cOntri
buições à medição das capacida
des sensoriais. 

E' uma boa 'ajuda àqueles que 
não têm condições para pesqui
sas de laboratório, e por aí de
veria começar o estudo da psico
logia. Os autores o fazem tão 
bem que o livro, quando publi
cado, chegou a in:flnir DA modi-

• 

ficação dos currículo. de maino 
da psicologia nos Estados Unidos. 

A psicologia experiment&l. tão 
suspeita. de inicio. trouxe ótimos 
informes à psicologia. p~gógi. 
ea., clínica e social. 

PSICOLOGIA 
DIFERENCIAL 

P. B. 

Amle AnutuL Co1~ Ciên
cias do Comportamento. Editara 
Herder, 1967 - São PAlulo. 

Não é novidade que :não há 
duas pessoas iguais; i880 não se 
dá apenas na eap4cie hUmanL O 
artista supremo, a sabedoria. in
finita, não se repete nem nas fô
lhas de Uma planta. 

A psicologia diferenciaI é o 
ramo da psicologia que estuda as 
diferenças de comportamento nos 
indivíduos , e nos grupos. Anne 
Anastaei é a investigadora nor
te-americana que nos di neste li
vro a maior -documentação sôbre 
essas diferen~a em relação com 
a heied.itariedade, o meio, o se
xo, • classe social, a raça e a 
cultur& individual. 

Começa por nos lembrar que 
muitas vêzea o tênoo indivíduo 
é empregado para significar a 
"natureza humana" ou um outro 
grupo qualque:r: "As mulheres são 
assim mesmo_. . Tôda criança é 
levada ... Tôda empregada .. . " 

Quando a psicologia, na se
gunda metad~ do Bulo 19, en
trou nos lAboratóriol (v. psico
logia experimental), predominou o 
conceito fisiológico e, assim, o 
campo da investigação qUDe se 
limitou ao esludo da8 sensações 
visuais e auditivas, ao tempo de 
reação, à psicof",;c8 Seu grande 
mérito foi o de demonstrar que 
os fenômenos psicológicos são 
acess:iveis à investigação objeti. 
va e mesmo quantitativa. Sá nos 

fins do léculo, a observação sia
temática IÕbre o comporlamento 
dos animaia de , espécies diferen
tes e aôbH o desenvolvimento da 
ciêneia da genétiea. IIObretudo hu

' mana, augeriu m&doa para • 
análise da. diferenças familiaia, 
que foram aplicadas. por exten
são, ao. dados paicol6gie08. Aliáa, 
na primeira edição dêste livro, 
em 1937, oa capitulos' BÔb~ here
ditariedade e meio, agora chama
dos de fatôres biológicos e paico
lógicos, tinham bem maior ex
tenpo, sei ando a moda. da époo
ca. Em 1895, Binet e Henry com . 
Lo. fJ81Ic1uJlogu indWidtuút. e s0-
bretudo Stern com a Plrit;ologiG 
d4s di.fer~CUI individuais fiu
ram a psicologia diferencial lU
sumir forma definida. 

Com os progressos da Ciência 
da Eatati.tica. e o desenvolvimen
to do uso dos testes, começaram 
a aparecer livros 8Ôbre tra~os 
mentais do sexo, de acuidade sen· 
sorial, de capacidade motora e 
outros, aplieados a grupos raciais. 
Spearman, em 1904, abriu o cam· 
pc para & pesquisa aôbre &li re
lações dos tt'afoa e a atual aná
lise fatorial, que entra pràtiea
mente em todos os proce'!NI de 
inveatipçio aôbre o comporta
mento hUmano, em maior ou me
nor escala. 

Trata-se de um clássico e, por 
enquSl'lto, exaustivo ' trabalho sô
bre a psicologia diferencial. 

P. B. 

TESTES PSICOLóGICOS: 
TEORIA E APlICAçAO 

Anne Anastsai. - Editôra 
Herder, SÃo Paulo 1967. Tra· 
dução de DSl'lte Moreira Leite. 

O titulo do livro poderia enga· 
nar à primeira vista, fazendo su
por que se trate de uma bateria 
de testes com instruções pal'& sua 
aplicação. O aubtltulo explica me
lhor: teoria e aplieação. 
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ESTANTE 
DE LIVROS 

A primeira parte trata dos 
princípios para a aplicação dos 
testes; sua. função e origem, suas 
principais características, seu uso 
e. natureza, preeisão e validade. 

A segUnda parte estuda os 
testes individuais -e coletivos de 
inte:ligência geral; a terceira par
te cuida dos· testes diferenciais 
de" "eapaciq.ade. á.ptidões múltiplas 
ei· espedficas. E, enfim, na quar
ta parte, é a mensuração dos tra
ços da personalidade: 

Não sendo nossa revista esPe
cializada, limito-me _ a aconselhar 
a -leitura do livro a todos aqu~
les que se interessam pelos pro
blemas da psicologia aplicada. A 
autora, coriféia da psicologia di": 
ferencial, segUe sua linha e dá 
maior ênfase aos testes d~ apti
dão que aos de personalidade. 

Como seria bom que tivésse
mos, cada vez em maior número, 
eate,ronstas especializados que sou
bes~ ao menos distinguir as 
ida4es . . . Todos os padres que , 
trabalharam na catequese, sobre
tudo no interior, já. ouviram de 
adultos, de baixo nível mental, o 
que é contado como anedota: o 
padre pede que êle faça o pelo 
sinal e êle diz: as palavras eu 
sei; mas não sei é espalhar pela 
cara. 

P. B. 

GENTE NOVA 

o grupo GENTE NOVA é in· 
tegrado por môças e rapazes, co
legiais e universitários que Se or. 
ganizaram com o objetivo de pos
sibilitar que seus membros se 
orientem, se encontrem e se rea
lizem vital e vocacionalJnente. No 
desejo de difundir a fonnação 
que recebem no seu esfô~o de 
vida êstes 
jovens à 
editar e 
chamada 
sultado 
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quisas e sínteses baseadas na rea
lidade e nas obras atuais. A co
leção SUPLEMENTOS quer ser 
um instrumental de trabalho · pa
ra. todos aquêles . que lidam eom 
jovens: pais, mestres, animado
res de comunidades e outros. São 
roteiros de orientação já. dados 
em cursos para jovens. A cole
ção completa compreende os 30 
títulos seguintes: 

1. Emotividade e comportamento 
humano - Perversões e per
versidades 

2. Sociologia. da. juventude 
3. Mentalidade contemporânea 
4. Análise psicológica e síntese 

existencial 
5. Revalorizaça..o da psicanálise: 

o .homem e o Absoluto 
6. Juventude ou máscara de mil 

faces . 
7. Puberdade e problemas Sê-

xuais da adolescância 
8. Psicoterapia do adolescente 
9. Declinio da autoridade e ju

ventude atual 
10. Os grupos de jovens desa.-

jnstados 
·11. Panorama elo mundo atual 
12. A estruturação do inconsciente 
18. Adultos e grupos de jovens 
14. Psicologia das deficiências in-

telectuais 
15. Diagn6stico característico 
16. Amar de co:rpo e alma 
17. As depressões mentais e seu 

tratamento 
18. As aptidões e seu exame 
19. O exame da personalidade 
20. Os sentimentos de inferiori

dade 
21. Como e por que os jovens se 

tornam delinqüentes 
22. G!nese da delinqüência. ju

venil 
23. Orientação vital: o sentido da 

vida, do. trabalho, da dor, do 
amor 

24. A vocação: no seu projeto, 
na. sua dinâJ:nica, na sua pro
blemática. e na sua definição 

25. Personalidade, maturidade · e 
. liderança 

• 

26. A sexualidade da mulher: o 
ponto de vista psieanalítieo 

27. Problemas modernos de ori
entação profiss"ional 

28. A formação do homem 
29. A formação da mulher: :r0-

teiro básico de orientação fe
minina 

30. A psicologia da compreensão 
humana: como poS90 ajudar 
os outros 

GRUPO GENTE NOVA 
C. P. 1096 _ Belo . Horizonte 
Minas Gerais. 

RENOVAÇÃO: 

VOLTA AS FONTES 

E PROSPECTIVA 

«.à lu~ do Concílio 
Vaticano 11 e do 
realidade latino. 
americana:., as pis
tas de uma ,!"ida 
religiosa plena-

, mente engaiada. 

Pedidos à CU: 
Av. Rio Branco, 123/10' ~ Rio GB 

ou nas a ências re ionais 



nossos eítores 
AMAZôNIA OCIDENTAL 

Agradecemos a publicidade que 
o número de abril da revista Con
vergência deu aos nossos esfor
ços para renovar as atividades e 
estruturas da ' Igreja na Amazô.
nia Ocidental. O resumo do rela
tório de n?ssa situação foi ao 
mesmo tempo fiel ao original e 
mais rico do que êle na lingua
gem em que cristalizou os seus 
pensamentos principais. 

PADRE 

Fé e Coragem 
Pe. Mateus W. George 
CNBB-N orte 1 e CRB 
de Manaus 

Agradecemos sua carta e de-o 
sejamos bom êxito ao .grande tra
balho que _ vem se realizando na. 
Amazônia Ocidental. 

PARTILHAR AS 
EXPERI:tNCIAS 

A Redação. , 

Queremos agradecer · o envio 
constante desta revista que assi
namos e que nos satisfaz plena
mente. Todos ,os assuntos que ho
je se colocam em debate, todos 
os questionamentos, tôda pro
cura, tôda descoberta realmente 
devem ser parliTha.dos com &quê
les que muitas vêzes estão vi
vendo as mesmas interrogações, 
incertezas ou, mesmo, experimen-

tando algum outro caminho. Por 
tudo isto, o nosso muito obriga
do. Obrigado de sacerdotes (somos 
dois)' que recebem ' esta. revista. 

. com uma profunda simpatia. 
Padre Manuel Pacífico da Costa 
Brasiléia _ Acre. 

AMIGOS 

Agradecemos a carta de vo
cês e lembramos que as experiên
Cias que vocês conhecem ou es
tão vivendo poderão ser levadas 
a outras pessoas ou comunidades 
através de Convergêmia.. 

REFLEXÃO CRiTICA 

, Aproveito o ensejo para reme
ter uma reflexão critica que fi
zemos há poucos dias sôbre um 
artigo de Convergência. São al
guns apontamentos . .. Talvez sir
vam para alguma coisa. Um gran
de abraÇ.o do amigo 

' frei Cláudio 
Belo Horizonte - MG 

CONVERGl!:NCrA 

está publicando, na seção forum 
de debates dêste número, a re
flexão crítica que vocês fizeram. 
Com isso, o que visamos é um 
aprofundamento do presente te
ma, o sinal, básico para a vida 
de toMS os cristãos. 

• 

4: V ós é que sois nos
sa carta de reco
mendação, escrità· em 
nossos corações, co
nhecida e lida por to
dos os homens. Sim, 
vós sois manifesta
mente uma carta de 
Cristo, redigida por 
nosso ministério e es
crita não com tinta, 
mas com o Espírito 
de Deus vivo; não 
em tábuas de pedra, 
mas em tábuas de 
carne, em vossos co
rações». 

2 Cor 3,2-3. 

SINAL E CONTESTAÇÃO 

Aproveito a oportunidade para 
agradecer à redação e responder 
ao ' convite de diálogo. 

Dizem muito bem que a nossa 
condição é a de caminhantes .. . 
Mas as dificuldades vêm de que, 
na estrada onde com os irmãos 
queremos ir para frente, alguns 
gostariam . de continua" usando 
carro de boi, enquanto' outros 
pretendem ter carros foguetes ... 
Tanto os carros foguetes como 
os carros de boi podem provocar 
dezastre na rQdQvia. O artigv dQ 
padre F. H. Lepargneur pode aju
dar muito nesta formação do j ul
gamento. Ao artigo Recon5ide
'l"ando (lo Seculariz~ão acrescen
taria o seguinte: os teólogos não 
podem se apegar demais a filo
sofias, a modos de pensar que 
êles julgam ser de hoje, mas que 
já estão superados. A parábola 
da estátua no sonho de Nabuco
donosor é para nós. Falando na 
'7Iio'1"te de Deus não podemos es
quecer que certos movimentos do 
pensamento contemporâneo já . es
tão proclamando a morte do M
m.el1t •• _ estão negando u m senti
do de história que muitos entre 
nós pensavam definitivamente es
tabelecido. O estruturalismo pas
sará como outras correntes de 
idéias. .. Ainda mal definido e 
em desacôrdo com muitas :das 
nossas posições cristãs, o estru
turalismo talvez nos possa aju-

UMA ASSINATURA DE 
CONVERGjj)NCIA 
E ' . UM PRESENTE DE 

NATAL 
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dar a voltar ao sentido da Trons .. 
eendinei4 elo Deu.. Viuo e noa li
bertar um pouco da preocupação 
do homem de hoje (um homem. 
aliás, definido muitas vêus de 
maneira bastante artificial), de 
modo a compreendermos melhor 
08 pequenos e 03 pobres sempre 
em atraso. 

E' neste sentido que desejaria 
que a revista Conwergênci4 es
tudasse b v&es fonnu de pen
samentos diferentes das filosofias 
ocidentais. 

. .. a maneira como Gandhí vi
veu sua vocação de homem casa
do tra2; uma meIlB&gen\ inegiveL 
Sua nicrvioléneia não é ar.naa 
politiu; é a recusa global I! to. 
do \Im contexto de civilí"ção e 
tipo de sociedade que sua cons
ciência de oriental contemplati
vo e religiollO não podia admitir. 
P:.r iasa, em vez de siltal, gosta
ria que os votos fôssem. consid~ 
rados hoje como um protesto, uma 
recusa, uma não-conformidade. 
Uma contutaçcio, para. usar a 
palavra em voga.. 

Estudemos a contestação de cer
toa jovens no que ela tem de mait 
positivo: revolta. contra uma ,<>
dedada podre pelo egoísmo, ero.
fumo, dureza, opressão doa pe
queno., .. videz dos bens de con
sumo, injustiça. Aceitemos com 
entusiasmo tudo o que é bom 
e liberta o homem, recusando pelo 
protesto da noaaa vida · consagra
d& os falsos valôres que vão con· 

32 
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tra O Evegelh.o e a fêlieidadê 
profunda do homem feito para. 
Deua. Maia do que fnma deve-
moa pedir o .ciiacernimento doa 
espíritos. Sabemos que oa JlOU08 
irmãos c .. ado. podtbl aleançar 
uma Q&lltidade autêntica, mas sa
bemos também. que a Igreja pre
riu. hoje, como no p,,, .. do, de 
homens e de mulhlra que con
tinuem a vida de Crdto pobre, 
crueificado, completamente dedi
cado a Deus e ao Reino dOI céus.. 

Inná Mari4 tÍ4 Compa.izcio 
Oblata d. Assu.n~ 
Santa Fé do Sul - SP. 

PREZADA IRMA< 

Agradecemos muito .lua carta. 
Agradecemos particularmente & 
prontidão com que a Sra. res
pondeu a nosao con"ite de diá
logo. Gostariamoa de a publicar 
tada, mu preferimo. pedir-lhe 
- e aqui estendemos O pedido 
a todos os ~eitoua - que noa 
continue comunicando &eu pare
cer e suas ngeatóeJ. Quantas 
vêz:es nossas omissões têm como
causa exatamente a falta de uma 
eh.amada. de aten;io I 

• 

A VIDA RELIGIOSA 
NO BRASIL DE HOJE 

Texto base da VIII 
Assembléia Geral 
da Conferência 
dos Religiosos do 
Brasil. 

Pedidos 111 CRB: 
Av. Rio Branco, 123/10' - Rio GI 

ou na. agfnda. r.gJonat. 


	CAPA
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

