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o tema central do Vaticano II foi 
a Pessoa de Cristo e, 
conseqile.ntemente, sua manifestação 

. vislvel, a Igreja. 
. . 

Não unia Igreja meramente jurldica 
e Il)stitucionalizada, 
mas a Igreja viva, formada por uma 
comunidade de pessoas que esperam, 
amam e crêem no Cristo. Nesta 
Ig reja, revelação da bondade 
do Pai, nós. somos solicitados 
. a crer. Nem sempre será fácil • . 

• 

o ·ConcUlo não divinIzou a Igreja. 
O que houve foi uma manifestação 
mais clara de Presença do Senhor • 

Demo-nos conta que uma organização 

~,:I~~~af~~:~C!~~r~ãdoo S~!~rito. 
~ verdade também que os membros 

• 

da Igreja do Senhor são homens, 
com seus valores e limitações. 

Aqui está a exigência: somos 
parte de uma Igreja peregrina, 
que se apresenta por vezes com 
lindas vestes, mas normalmente 
ostentá pobreza, limitações e até 
pecados. Somos duros para o diálogo, 
para a busca. Somos dominadores, 
amigQs do poder, apesar 
de anunciarmos a cruz. 

Amar alguém que fosse perfeito 
seria fácil. Mas amar alguém que 
nos pode querer mal é levar a sério 
o "enunciado das bem-aventuranças. 

" 

Para tanto não precisamos buscar 
regiões diflceis, terras de missões. 
Os imperativos do egolsmo, " 
da indiferença, da primazia da lei 
sobre a caridade, convivem conosco. 

o 
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Também a Igreja, comunidade 
. dos homens. A presença divina 

do Senhor não nos transforma em anjos. 
Dá-no.s, isto ,sim, maior consciência 

. de nossas fraquezas. 

Parte desta Igreja somos nós . 
religiosos. Todas as tel')sões e 
crises positivas que sacodem' o 
mundo atual repercutem em nos
sas comunidades, trabalhos e 
pessoas individuais. ' A tranqüili
dade dos velhos tempos é água 
passada . . 

A vida religiosa precisa se en
contrar com o presente, pensan
do ·no futuro. 

. O Pe. Libinio, dando seqüên
cia à série de artigos sobre a Fé 
e Vida Religiosa, leva-nos hoje a 
refletir sobre a Fé na Igreja. O 
que significa cremos no Espírito 
Santo, na Igre)a? Será a mesma 
coisa7 O gesto de entrega, doa
ção que faço a Deus, pela minha . . 

fé, ocorre também quando digo 
"creio na Igreja"? . 

A par das reflexões teológicas 
o Pe. Libânio nos dá uma série 
de pistas concretas para nossa 
vida cristã. "A fé é uma dimen
são fundamental da vid.a do ho
mem. Tão fundamental que não 
d.eixa o homem isento de uma 
opção. A fé cristã em uma Igreja 
vem responder ao anseio de O' 
homem exprimir-se em comuni-. 
dade." 
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.' Ir. Alelxo nos apresenta uma 
meditação sobré a Virgem, o pro
tótipo mais compr!lensível da vi
da cristã. Certa postergação ve
rificada no mundo atual, face ao 

. lugar privilegiado ' que ocupa Ma
ria, na vida da . Igreja, ocorre 
também na vida religiosa. 

• • 

Sublinhamos uma' bela repor
tagem sobre experiência de pe
quenas comúnidades de religio
sas do Sul, trabalhando no Nor
te e Nordeste. As Irmãs de São 
'José, que deillsram alguns de 
seus colégios e hospitais, no Sul, 
para servir aos pobres do Nor-

. deste não pretendem ser exem
plo para ninguém. Buscam ser 
fiéis ' à vocação cristã, servindo 
aos mais pobres, e com Isto 
abrindo horizontes, para a reno
vação da vida religiosa. 

Possam outras Irmãs do Sul 
servir à Igreja maIs necessitada 
do Nordeste. . 

Publicamos também uma su
gestiva reportagem sobre o ho
mem e a presença . da vida reli
giosa no Estado do Pará. 

Portanto, um leque, de como se 
realiza a Igreja em nO&$O Brasil, 
e nela a vida religiosa. 

Frei Constâncio Nogara 
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ASSEMBLBIA REGIONAL DA eRB - S. PAULO 

A A .. em~léi. Regional da CRB -
SAo Paulo foi a primeira deste ano. 
Abriu a série de assembléias regionais 
que s. protralm ' até novembro de 1972. 
Reunlu·s. Im lIalcl (SP) •. nos dias 29. 
30 • 31 de mala último. Presentes 154 
Superiores Maiores. Provinciais ou seus 
representantes. com cinco membros da 

. Diretoria Nacional. alguns pertencentes 
ao mesmo Regional de São Paulo e 
os coordenadoros dos núcleos dioceso
nos jé existentes. Pela CNBB. Dom Cân· 
dldo Padlm e o Padre Mauro Mor,lII. 

Na oplnlAo de todos. foi uma Assem
bléia Invulgar. Para Isso contribuiu d@· 
clslvamen" o esforço da Diretoria e 
executivo Regional. que se empenharam 
juntos na excalente preparaçAo. foram 
ativos durante a realização e objetivos 
na avallaçAo da Assembléia. Outro fa
tor Importante: o clima de cordialidade 
fraterna e de seriedade espontânea e 
sincera no tratamento de problemas rIJais 
da vida religiosa. 

. 
Feliz neste sentido a escolha dos te· . 

mas. Padre Luciano Mendes de Almei
da apresentou no primeiro dia "A 011-
porllncll di comunhlo fr8l0m." tocan
do aspectos vitais da realização pessoal 
na vida religiosa. da dimensão afetiva. 
no relacionamento pes.oal. da gerapec· 

• 

tlva de açAo Integradora. O segundo 
dia foi confledo à direção do Pedre Mar· 
cello de Carvalho Azevedo. Presidente 
Nacional da CRB: "Problom .. d. fundo 
lnerento. Ia gov.mo ,ollgl;1IO hoJ." e 
"Probl.m.. oporlUvo, do govemo reli
gloao .tu.lm.nt.... dois temas ou dual 
faces de um só tema que Interessou vi· 
vamente os participantes. Um abaixo-as· 
sinado de vários membros da Assem
bléia pediU para QS dias 2 e 3 de se· 
tembro. de novo em Itaiei. uma reapre
sentação destas palestras a vérios Con· 
selhos Provinciais. Padre João Batista 
Llbànlo. membro da Equipe Neclonal de 
Reflexão Teológica da CRB e jé. conhe· 
cldo dos leitores de CONVERGeNCIA; 
focalizou no terceiro dia a ·'Vlvlncl. doa 

.vang6llco, no. di .. d. ho ..... 

O. clrculos que se seguiram. condu· 
zidos por boa dinâmica e obedecendo a 
roteiros bem sugeridos pelos relatores. 
representaram um enriquecimento subs
tancial .dos aspecto. abordados. Foi ai 
sobretudo. que se revelou a profundida
de e a serenidade dos participantes no 
tratar prOblemas de todos. vistos· de mo
do pluralista e diverso pOr multas. mas 

. estudados num sentido fraterno de bus· 
ca comum. Esta nota foi evidente. foi 
consciente e se constituiu num grande 
marco da Assembléia. 
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o, conjunto lucrou Imenso com a vI
talidade do Executivo Regional e de sua 
eficaz equipe de secretaria e apolo. In
tercâmbio répido de noticias, comuni
cações e textos de edlçAo Imediata co
locada logo nes mlos de todos; crônica 
saborosa e farta, através do jornalzlnho 
Interno "Nos Bastidores .•. ", anlmeçao 
e cantos, liturgia eucarlstlca muJlo rica 
6 sugestIva nos três dias, reassumindo 
o tema de 'cada dia na oraçlo comum 
e na açllo de g raças de lodos. 

A presença dos membros da Diretoria 
Nacional sugeriu uma apresentaçllo que 
desse a todos uma vlslo de conjunto ' 
das Prioridades e atividades religiosas 
da CRB em nfvel nacional e regional. 
Uma descoberta para muitos, satisfação 

• 
• 

e estimulo para todos. Perguntas e res
pos:as sobre a ELO, completaram a In
formaçlo. ' 

A Assembléia deixou em todos a con· 
vlcçAo nltida de um trabalho bem rea
lizado, três dias que valeram à pena, 
que abriram perspectivas, somaram ex
Ilerillnclas de tanU s Congregações, re
visaram a vida religiosa no contexto 
concreto da Igreja em Silo Paulo e cer
tamente abriram para uma revolução 
construtiva da vida religiosa, sem o me
do polêmico de !lfrontar problemas, mas 
com a certeza de que eles devem ser 
estudados a fundo, com sinceridade e 
lucidez, mas sobretudo com real do
cllldade ao Esp'lrito Santo, preS8l1te, sem 
dúvida, 'no clima tio positivo desta As
sembléia. 

DIOCESE DE ARAÇUAt 
PEDE RELIGIOSOS E RELIGIOSAS 

Areçual, junho de 1972. 
Prezado Leltor(a), ' 

Junto a esta carta, envIo-lhe um pequeno relatório sobre a realidade da Dio-
cese de' Araçual. • 

• 

Conforme se verA pela realidade dos números, o ponto de maior estrangu-. ' 
lamento para a expansão de uma atividade ecleslal, li IiItura de nossos tempos, 
na Diocese de Araçual, é a Insuficiência ·de sacerdotes ou de outros elementos 
decididamente engajados em trabalhos de Igreja. ' 

Diante dessa constatação e frente à disponibilidade de s'ua Ordem, Congre
gação ou Instituto, no sentido de orientar suas allvldades pastorais e mlssionérias 
para áreas ·mais pobres, conforme pude notar, apresento-lhe, em nome da Diocese 
de Araçuaf, nosso convite formlll para se estabelecer aqui uma equipe de sacer
dotes ou de religiosas. 

Informo-lhe que jA se acham Identificadas as cidades que são pólos de desen
volvimento dessa região, o que jâ nos sugere onde 2e deva estabelecer uma 
equipe de sacerdotes ou religiosas, com Irradiação para Area , circunvizinha. E, 
entre outros beneficios, essa formação de equipes nos desviarA de querer pul-
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verizar, pelas 18 cidades sem padre, ou religiosas, os elementos que, porventura, 
puderem trabalhar conosco. 

E o trabalhe? prioritário que .pretendemos Iniciar com as equipes dli sacerdotes 
ou de religiosas é a formação de leigos. 

Para . posteriores comunicações, deixo-lhe equl meu endereço: Padre Lldio 
de Miranda Murta - Residência Episcopal - Araçual - Minas Gerais. 

Oe·rto de contar êom seu .apóio e ·senslbllldade missionária. para nos ajudar 
na solução desse problema, de que todos somos· responsáveis, subscrevo-me 
atencíoso. 

Em Orlsto 

.... Udlo d. Mlr8nda Multa 
Delegado Episcopal da Diocese de Araçual, MG 

REAUDADE DA DIOCESE 

A Diocese de Araçual é a circunscri
ção eclesiástica do Leste " que, atual
mente, vem enfrentando os maiores en ... 
traves para a expansão de sua ativida
de ecleslal. 

Fundada em 1913, paulatinamente, seu 
processo parece ser o da dinâmica da 
marcha-ré, sempre. em regresso, sempre 
em esvaziamento. o ~ue, de . certo mo
do, é explicável, pois é a sintonia com a 
área em que se acha localizada, a do 
Vale do Jequitinhonha, Indiscutivelmente 
a mais subdesenvolvida do Estado de 
Minas Gerais. 

Localizada no entremo Nordeste Mi
neiro, denominado Vale do Jequitinho
nha, cuja extensão geográfica é de . .• 
71 .552 km2, a Diocese da Araçual tem 
um território de 38.756 km2, equivalente 
a 54,16% de todo o Vale. 

O seu desenvolvimento manifesta-se 
nos vários setores do progresso huma
no. Assim é que a caracterização sócio
econOmlca do Vale do Jequitinhonha e, 
portanto, da Diocese de Araçual apre
senta os seguintes Indicadores: 

1. Caractarilaçlo aóclo-econ&mlca 

1.1 Demografia 

População do Vale do Jequitinhonha: 
801.000 habitantes. População da Dio
cese de Araçual: 500.845 habitantes. Di
ante dessas populações, temos as se· 
guintes constatações: 

- toda a população do Vale COrres
pondente a 7,09% da população do Es
tado de Minas Gerais; 

- 24,3% da população do Vale e da 
. Diocese encontram-se na zona urbana, 
enquanto que, no Estado, como um to· 
do, temos 52,96% da população con· 
centrada nas cidades. 

1.2 Educlçlo 

. 
Existem na região perto de 180.000 

crianças em idade escolar; dessas, ape
nas 100.000 se matricularam e.rn 1970. 

A principal caractF.lrlstica da situação 
do ensino elementar no Vale e na Dio
cese é a desqualificação do pessoal 
para o exerclclo do magistério, de tal 
maneira qua 90% dos professoras pri-
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mérios possuem · apenas o 3.· ano pri
mário. 

Outra constatação quanto ao ensino 
regional é o alto Indlc~ de reprovação, 
atingindo 50% contra 30,80/0 verificados 
para o Estado de Minas Gerais. 

A Isto se acrescente o vicio do aca
demi.cismo de que se ressente nosso 
ensi"" regional. . 

Por levantamentos oficiais; constata
se a inexistência de requisitos mlnlmos 
para o funcionamento 'de unidades es-
colares. . 

1.3 Saúde 

Verifica-se para o Vale um alto Indice 
de mortalidade Infantil, atingindo a casa 
dos 275,1 por mil nascidos vivos. lem- . 
bremo-nos de que a mortalidade geral 
e infantil é a expressão última das con-, 
diçaes de saúde. 

. 
Até em 1965, havia no Vale 56 mé-

dicos, sendo que 27 municlpios, ou se
ja, mais da metade. não contavam com 
os serviços de um único médico. E Isto 
faz-nos estabelecer a seguinte propor
ção: enquanto que em Minas Gerais há 

um (1) médico para 2 •. 755 habitantes, no 
Vale temos um (1) médico para 12.796 
habitantes. 

Quanto à disponibilidade de teitos 
hospltalare., temo. no Vate a seguinte 
proporção: enquanto que no restante do 
Estado existe um (1) telto para ' 270 ha
bitantes, no Vale, há um (1) leito para 
752 habitantes. 

1.4 Economia 

Apesar de o setor agropecuário ser o 
mais expressivo na economia do Vale, 
sua importância em relação à totalidade 
é pouco significativa. O setor caracterl- . 
za-se por uma pequena rentabilidade e 
emprego de técnicas primitivas, 

Estima-se a renda per caplta para o 
Vale, na ordem d. 73.96 dólares por 
habitante/ano. 

.. 
2. Realidade clvlt • rallglo .. 

2.1 Ao lado dessa realidade s6c10-
econômica. a Diocese de Araçual sulra · 
gânea da Arquldiocese de Dlamantiroa, 
civil e religiosamente apresenta a .&
guinte realidade: 

2.2 Número. global. da Dloces_ d_ 

. 6 

.-
Artçual: 

Km2 : 38.756 - População: 500.84~ 

habitantes - N.· de cidades: 31 - N." 
de peróqufas: 26 - N.· de capelas: &0 
- N. de sacerdotes na Pastoral: 19 - ~ 
brasileiros - 8 holandeses - 6 italia· 
nos (4 brescianos e 2 udlnenses) - N.· 
de sacerdotes idosos ou enfermos: 3 -
N.· de religiosas: 12 - N.· de cidades 
sem padres: 18 - N.· de paróqUias sem 
padres: 13. 

.. 

.. . 
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M • ~ . ' UDJap10S ... Paróqllias 
. . Superfície 

(Km2.) 
População Sacer

dlltes 
. . 

1. Aguas Venlielhas . .. 1' ..... . 
. 2 . ' Alinenara . ........ ... 1 .... .. . . 
3. And.ré Fernandes ... O ..... . 

1.922 · : ......... 12.268 . . .. O 
2.844 .: .' ...... .40.426 .... 2 

729 ........... 8.188 .... O 
4,' ·Araçuaí ..... " ........ . 1 ..... . 
5; Bandeira ... : . ; . ~ O .... .. 
6.·Barilo .· ....... : . · .... l ...... . . "" . . 
7.', Cãraí ........... ,. .. 1 . ..... . 

2.326 .......... 30.326.... 4 
. 499 ........... 7.496 . ... O . . 

917 · ..... . .... 15.690 ~ ... O 
1.133 · .... .': .. .. 19.233 .... 1 

8 ' . Chapada do Norte .. . .1 . : .... 764 .......... 14.077 .... 1 
.9. Comercinho . ...... 1 .... ,. 612 ....... ; .. 9.921 .... O 
10. Cel. Murta ....... () .... .. . ,'.. . ' . 851 .... : ; .... 8.293 .... O . . . 
lLFelízburgo .... , .. O ." .. .. 
12. Francisco Bóldàr6 ., 1 ..... . . . 

708 . ........... 4.524 .... O 
929 . , ......... 14.510 .... O 

.13. Itaipé ......... ' .. 1 ..... . 815 . .......... 14.191 .... 1 
·14. ltaobim .......... 1 ..... . 640 ..... ~ .... 15.519 .... 1 
IS. · ltinga · ... . , : ...... 1 .... .. . 2.813 .......... 22.703 .... O 

,. ' ·16 .. Jacinto .......... O· , .... . 1.102 .......... 14.202 .... 1 
17. Jequitinhonha . ... 2 ..... . 
18. Joaima .......... 1 .. . .. . 

3. 526 .......... 23 .025 ....2 . 
2.165 .......... 19.132 .... ·1 

19. Jordânia ........ 1 ..... . 550 .......... 10550 .... O 
20. Medina .... : ..... I ..... . 1.477 .......... 10.550 ... , O 
21. Minas Novas ..... 1 ..... . 1. 708 .......... 20 .046.... 1 
22. Novo Cruzeiro .... 2 ...•.. 1. 616 .......... 31.454 .... 1 
23. Padre Paraiso . .•.. 1 ..... . 566 .......... 12.778 .... 1 
24. Pedra Azul ..... .. 1 . ... ... . 1.418 .......... 18.845 .... 2 
25. Rio do Prado .... O ....•• 976 .......... 15.853 .... O 
26. Rubim .......... 1 ..... . 983 .......... 13.697 .... O 
27. Salto da Divisa ... 1 .... ,. 794 ........ . . 10 .210 .... () 
28. S. Ma. do Salto ... O .... .. 515 ........... 5.409 .... O 
29. SI. o Ant. do Jacinto () ..... . 668 .......... 13.341 .... O 
30. Turmalina . . . . . .. 2 ..... . 1.685 .......... 16.477 .... O 
31. Virgem da Lapa .. 1 ..... . 605 .......... 13.624 .... O 

1972 ANO MARlAL 

o Papa Paulo VI, em carta de primeI
ro de maio de 1971, dirigida aos Reito
res dos Santuários Marianos do mundo 
Inteiro, recordava o dever de celebrar 

as gl6rlas de Maria, Mã.e da Cristo e da 
Igreja Aparecida, centro da devoção 
mariana no Brasil, tem vivido, neste ano 
de 1972, dias peculiares de manifesta· 
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çôes de piedade • . A programação do 
corrente ano foi estudada, com parti
cular carinho, pelos MissionArios Re
dentoristas do Santuário de Nossa Se
nhora Aparecida. Queremos · sublinhar 9 
e 30 de Julho, os dias da peregrinação 
das .Religiosas de todo o Brasil. Estas 
datas foram comunicadas a todas as 
Instituições das Religiosas com carta 
direta. Foram . relembradas periodica
mente com circulares, em boleUns e ór
gãos de imprensa O Cardeal-arcebispo 
de Aparecldá, D. Carlos darmelo de Vas
concelos Mata expediu mensagem pas, 
toral a respeito. Paulo VI, em carta di
rigida ao Cardeal de Aparecida, mlindou 
especial bênção e aprovação. 

Por ocasião da peregrinação, o gru
po das Religiosas que trabalham na 
CRB-Rio Nacional, tevará às Religiosas 
de todo o Biasil, uma mensagem do 
Pe. Marcello de Carvalho Azevedo, Pre
sidente Nacionat da CRB, que Qi.z: 

- A Diretoria Nacional da C.onferên
cia dos Religiosos do Brasil presente ao 
Santuário da Aparecida por suas repre
sentantes, une-se pelo seu pensamento 
e por sua prece a todas as Religiosas 
rogando ao Pai que incremente a verQa
deira devoção à Maria Sanllsslma, . mo
delo da muther cristã, portanto, da reli
giosa, e que, atàndendo à nossa prece, 
abençoe o povo brasileiro. 

CONCEIÇÃO DA BARRA, NO ESPÍRITO SANTO, 
. PEDE RELIGIOSAS 

• 

Há cinco meses procuro três .Irmãs para minha paróquia, sem nenhum resul
tado. Minha paróquia fica em Conceição da Barra, Diocese de São ' Mateus, no 
Estado do Esplrito Santo. Deus queira que os leitores de Convergência me dêem 
melhores esperanças. 

Geograficamente Conceição da Barra é o último munlclplo do Esplrito Santo, 
na faixa litorânea norte, divisa com o Estado da Bahia. Minha parÓQuia tem um 
território aproximadamente de 80 km. Uma matriz, doze capelas, quInze mil habl· 
tantes, estradas imposslveis. Religiosamente: território de verdadeira missão. 

Se pudesse escolher, as irmas deveriam ser: uma enfermeira para trabalhar 
no hospital e atender a numerosos doentes dos bairros vizinhos suburbanos. Uma 
professora, para assumir a direção da Escola Normal e dar assistência aos alunos 
do Ginásio. Uma, dedicada exclusivamente à pastoral. Lado econômico: haverá 
contrato garantido com a assinatura do Senhor Bispo Diocesano. . . 

No mais, só re81'a rezar e esperar. Com toda a minha gratidão, 
• 

Pe. Pedro Albertln.1 
Vigário' de Conceição da Barra, ES 
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J. B. Libânio 

Creio na Santa Igreja Católica. 
Depois que o cristão exprimiu sua fé 
na Trindade, é convidado no Credo 
a aceitar, na mesma fé, uma série 
de. realidades, entre elas a Igreja 
Católica. Num primeiro momento, o 
cristão node sentir-se desorientado. -
Com a mesma ênfase pronuncia sua 
fé na Trindade e na Igreja. Creio em 
Deus Pai. Creio em Jesus Cristo. 
Creio no Esoírito Santo. Creio na 
Igreja. Será que todas essas afirma
çoes têm a mesma conotação? Creio 
na Trindade como creio na Igreja e 
vice-versa? 

Talvez um cristão médio respon
deria simplesmente sim. A formula
ção multissecular do Credo parece 
levá-lo a essa resposta. Além do 
mais, no conceito comum de fé pa
ra muitos, ela supõe a aceitação de 
uma série de verdades como infalí
veis, como expressão da revelação 
de Deus. Nesse caso, tanto faz crer 
que Deus existe em três pessoas ' co
mo crer na Igreja. Todas são verda_ 
des reveladas, cujo último funda
mento é a própria palavra e teste
munho de Deus. 

Refl6'xão sobre a estrutura da fé 

Parecendo confirmar tal maneira 
de pensar, devemos, com o ensina
mento tradicional da Igreja, afirmar 
que a fé é conhecimento. Em certos 
momentos de sua história, tal ensi-

• namento acentuou mais esse aspecto 
do conhecimento, sobretudo a par
tir da disouta com os reformádores. -
Lutero não negava que a fé incluís-
se um elemento de assentimento in
telectual. Antes afirmava-o expres-. 
samente, mas negava-lhe valor na 
ordem da salvação. 

9 



Por isso atende menos a tal as
pecto no ato de fé, dando quase uma 
exclusividade ao significado da fé, 
no seu aspecto salvífico, para mim. 
A única fé que justifica é a fé fidu
cial, fé-confiança, pela qual o ho
mem, totalmente .corrompido pelo 
pecado, permanecendo sempre peca_ 
dor em si .mesmo, confia com plena 
firmeza que a justiça de Jesus Cris
to lhe é imputada individualmente 
por parte de Deus. Então tais peca
dos não lhe são mais contados para 
sua conder.ação. Nessa confiança es
tá incluída toda a certeza da sua 
própria justificação [IJ. 

No momento em que a teologia 
dos reformadores coloca a atenção 
principal sobre o elemento subjetivo 
da fé fiducial, como única conduzen
te "à salvação, pouco a pouco vai_se 
negligenciando o elemento objetivo 
do conhecimento no ato de fé, a 
ponto de praticamente ser negado. 
Tal conhecimento não significa nada 
na ordem à salvação. Quando eles 
são retidos, valem somente em rela
ção a mim, enquanto significam sal
vificamente para mim. Ao colocar 
em primeiro plano o aspecto de re
lação salvífica para mim, perdeu-se 
o critério do conhecimento objetivo, 
esvaziando-o. 

Diante das sérias conseqüências 
que tais ensinamentos " poderiam tra
zer, a reação do Concílio de Trento 
e de sua teologia subseqüente foi rí
gida. 

- Dispõem-se para a própria jus
tiça [justificação J, com a ajuda da 
graça divina, aqueles que ao conce
ber a fé através do ouvir [ex-audi
tu J são movidos livremente para 
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Deus e crêem que é verdade tudo o 
que Deus revelou e prometeu, sobre
tudo que o ímpio é justificado peja 
graça, pela redenção que está em 
Jesus Cristo [2J. 

O Concílio Vaticano I, três sécu
los mais tarde, refletindo uma linha 
intelectualista da fé, define-a como: 

- Uma virtude sobrenatural, pe
la qual, com a ajuda e inspiração de 
Deus, cremos naquilo que foi reve_ 
lado, não por causa da percepção in
trír.seca das coisas à luz de nossa ra
zão natural, mas por causa da au
toridade de Deus revelante, que não 
pode equivocar-se nem quer enga_ 
nar-nos [3J. 

Esse ensinamento oficial solene 
encontra certamente seus fundamen

"tos na longa tradição teológica, ini
ciando na própria escritura. Abraão 
aparece-nos como aquele que crê 
nas promessas de Deus [Oên 15J. 
Ele honrava o Deus conhecido no 
Oriente Médio sob o nome de El, 
cultuado como o Criador do Univer
so, o maior entre todos os deuses. 
Crê que este Deus lhe fará realizar 
a promessa de duas coisas que mais 
se tinham a peito naqueles tempos: 
ter uma descendência e possuir uma 
terra [4 J. Através de Moisés, dos 
profetas, a fé é apresentada também 
no seu elemento de conhecimento 
objetivo. 

No Novo Testamento, João vai, 
apesar de estar em disputa com os 
gnósticos que punham a salvação no 
mero conhecimento, continuar man
tendo " o elemento do conhecimento 
para a fé e salvação. No seu voca
bulário teológico os verbos "crer" e 
"conhecer" recebem muitas vezes o 



mesmo objeto e estão numa íntima 
relação. Falando aos fariseus, lesus 
lhes diz que morrerão no pecado se 
não crerem que ele era [expressão 
que alude ao nome divino] [lo 
8,24]. Mas logo em" seguida diz que 
quando ele for elevado, então co
nhecerão que elé é [lo 8,28]. 

Na oração sacerdotal, pede para 
que o mundo creia que o Pai o en
viou [lo 17,21] e depois pede que 
o mundo conheça que o Pai o en
viou [Jo 17,23]. Assim João con
juga os verbos crer e conhecer 'nu
ma íntima união. Além disso, o ver
bo crer vem muitas vezes seguido de 
um objeto direto, indicando a rea
lidade em que se deva crer, como 
realidade objetiva. Isto só é possí
vel através do conhecimento. Tal 
conhecimento é salvífico. 

Mas seria desconhecer essa mes
ma tradição teológica terminar a 
reflexão sobre a fé com o aspecto 
puramente objetivo do conheci
mento. O cOlihecimento é salvífico. 
Mas não se trata de um mero co
nhecimento intelectualista. Existe 
outro elemento fundamental na fé, 
que a mesma tradição sempre acen
tuou, !l ponto de parecer o único. 
Fé não é simplesmente aceitar uma 
realidade corno verdadeira, ainda 
que o seu fundamento seja Deus. O 
núcleo da fé é um "crer em al
guém". Se a fé é uma entrega total 
da oessoa, de modo absoluto, irre--
vogável, definitivo, esse alguém s6 
pode ser Deus. O próprio verbo 
crer na sua etimologia parece dizê
lo: crer = credere = cor + dare 
Crer é dar o coração a alguém. O 
coração é o núcleo da pessoa huma
na. Coração é a expressão de tudo 

aquilo que há de profur.do, radical 
em uma pessoa. Dá-lo de modo defi
nitivo a Deus é a verdadeira raiz da 
fé. 

A fé tende para plenitude 

Crer em alguém, é fazer-lhe cré
dito, ter-lhe confiança, receber dele 
uma certeza diferente, apoiar-se so
bre ele, comprometer-se com ele 
[5]. A experiência nos dá uma série , 
de certezas. Os conhecimentos cien
tíficos nos fornecem segurança em 
muitos de nossos empreendimentos. 
A evidência da verdade nos permite 
aceitar muita coisa. A fé se coloca 
dentro desse horizonte. Ela trans
cende-o. Não é a certeza de uma 
experiência constatável, nem o re
sultado de dados científicos, . nem a 
evidência da verdade que nos faz 
crer. O elemento racional é impor
tante, mas nao a esgota. Por além de 
todo conhecimento, confio em quem 

• creIO, comprometo-me com essa 
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pessoa, faço-a ser mais verdade, que 
aquela que me vem através dos co
nhecimentos. 

Portanto a fé é nuclearmente 
confiança, entrega, adesão, compro
misso. Na sua radicalidade só . se 
pode crer em Deus. Pois só ele pode 
receber . essa confiança, entrega, 
adesão, compromisso, na totalidade 
do nosso ser. Toda outra fé partici
pa dessa fé radical. 

f: importante, refletir sobre tal 
aspecto da fé como o fundamental. 
Pode mesmo acontecer na vida que 
certa formulação da fé supere nossa 
possibilidade de integração existen
cial, de modo que ela nos parece 
impossível de ·crer, sem que contudo 

abandonemos a fé. Porque pode_ 
mos continuar firmes na expressão 
de nosso sim radical a Deus, a Cris
to, ao Espírito, na espera de poder 
integrar certas expressões dessa . 
mesma fé. A fé é pois uma atitude 

. -
existencial, uma opção fundamen-
tai, que orienta nossa existência 
numa entrega de nós mesmos a 
Deus. Ela é um "cremos em Ti'.., 
cujo Tu é para nós o sentido de nos
sa existência, aquele que nos supor
ta, nos conhece, nos ama. 

Mais. A fé ainda possui um ou
tro elemento: ela é escatológica. Ela 
é já o início da realidade definitiva, 
mas ainda em estado. imperfeito. A 
fé é uma realidade que é essencial
mente tendência para uma plenitu
de. Pela fé, o homem se entrega ra
dicalmente a Deus trino. Confia ne
le de todo o seu ser. Mas ainda está 
a caminho. Apesar de o homem, na 
sua intencional idade, fazer dessa 
entrega uma realidade definitiva, 
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para ele absolutta, contudo só pode 
exprimi-la na contingência e cadu
cidade de seu aqui e agora. 

Na fé o homem vive a tensão do 
·"já" e Hainda não", Já se entregou 
ao Deus criador e salvador, na Trin
dade de pessoas, realidade última e 
absoluta, e isto de modo também 
absoluto e definitivo. Parece pois 
que a eternidade já está sendo rea-

• 
Iizada no ato de fé. Na sua intencio-
nalidade o ato de fé do hom~m, 
quando perfeito, tem força de eter
nidade, tem tendência de eternida
de, tem germens de eternidade. 
Quer ser eterno. Arranca-se forte
mente do tempo para mergulhar-se 
na eternidade de sua intenção, dese-. 
jo, querer. Mas doutro lado, pren
de-o a transitoriedade de seu ser 
histórico. Preso às coordenadas do 
tempo e do espaço, iLcapaz de, na 
força de seu ato exprimir-se total
mente, o homem continua na áven
tura do tempo. Ainda não é eternL 
dade. Quer sê-lo. A opacidade de 
seu ser o impede. Haverá sempre 
nele uma área que não consegue ser 
integrada em nenhuma de suas de
cisoes, por mais radical que ela se-

• seJa. 

Na . força de sua intencionalidade 
sua fé exprime uma entrega eterna e 
definitiva a Deus. Irrevogável. Deve
ria ser o ouro .. iá" da eternidade. - -
Nada lhe faltaria Dara a realização -
de sua eternidade na amizade com 
Deus. Mas o homem é incapaz de 
realizar totalmente tal intenção, tal 
querer. Sempre ficará nele uma área 
que lhe resiste. Continuará sendo 
sempre um filho da luz, pela fé que 
o ilumina. e um filho das trevas pela 



resistência de sua · natureza concre_ 
ta, histórica, carregada de pecado, 
de concupiscência, de divisão, de 
ruptura interna. Sérá sempre o "si
mui justus et peccator", na justiça 
de. sua entrega a Deus, ela mesma 
graça, e na pecaminosidade de sua 

• A • 

reslstencla. 
. 

Sua. fé portanto é escatológica. 
Tende para uma plenitude "ainda 
não" alcançada. ' Sua relação com 
Deus padece . da caducidade de sua 
situação. Atinge o absoluto somen
te na contingência e tninsitoriedade 
de seu existir. Nunca poderá dizer -
que possui a Deus. Pois adverte-nos 
Agostinho; 

- Se compreendeste, não é Deus. 
Se pudeste compreender, outra coi
sa em lugar de Deus compreendeste. 
Se pudeste como que compreender, 
tu te eilganastte com teu conheci. 
mento [6]. 

A fé é um compreender de Deus, 
mas sempre corrigido, sempre nega
do. f: um possuir a Deus; não pos

. suindo. f: um conhecer a Deus, não 
conhecendo. Na dialeticidade de 
tal realidade, vive o homem que crê. 
uJá" e uainda não". "Já" se entre
gou definitivamente a Deus, "já" 
tem a vida eterna ' [Ia 6,40; 6,58; 
11,25.26], "ainda não" vê a Deus 
senão no espelho, de maneira confu
sa, imperfeita [1 Cor 13,12s], "ain_ 
da não" foi coroado com a coroa 
imarcessívl\l que lhe dará o justo 
juiz [2 Tim 4, 7-8]. 

Após essas rápidas reflexões sobre 
a estrutura mesma da fé, parece que 
somos levados a concluir que não se ' 
pode crer na Igreja. Se crer signifi
casse somen te a aceitação de uma 
verdade revelada por Deus, então 

• 

• 

não haveria problema. . Bastaria 
mostrar que a Igreja pertence ao 
plano revelado de Deus. Uma vez 
que chegássemos à conclusão de que 
a existência da .Igreja é uma verda
de revelada, poderíamos dizer com 
t04a tranquilidade "creio u Igreja". 

Mas a fé significa uma entrega 
total, definitiva, absoluta, um com
promisso radical, último, a alguém. 
Ora a Igreja não é um alguém con_ 
creto. f: uma comunidade de pes
soas chamadas e congregadas em 
nome de Cristo. Será que tal comu
nidade pode exigir de mim esse tipo 
·de relacionamento que exige a fé? 
Será que posso crer exatamente da 
mesma maneira em Deus Pai, em 
Deus Filho, em Deus Espírito San
to como creio na Igreja? A respos
ta parece claramente que não. En
tão que significa crer na Igreja? 

CONSIDERAÇOES HISTóRICAS 

Uma comunidade se exprime em 
determinada linguagem. A lingua
gem por sua vez determina os limi
tes de uma comunidade. Por detrás 
da linguagem está lima experiência. 
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Ao buscar entender a sua experiên
cia fundamental a oomunidade se
exprime. O Credo é uma expressão 
comunitária de uma experiência 
fundamental, religiosa, de uma de
terminada comunidade. Quando con
seguimos falar a mesma linguagem 
é sinal que nos une uma compreen
são comum, uma vocação comum 
[2]. Por isso, é importante que 
consideremos como a comunidade 
cristã exprimiu no Credo sua expe
fiênca de fé, sua auto-compreensão 
diante -da fé, sua vocação comum à 
fé . 

Desde o início a comunidade cris
tã sentiu necessidade de exprimir 
sua fé. Estas expressoes não cons
tituem. é claro, o próprio_ ato de fé. 
Mas são essenciais para alimentá-h>. 
orientá-lo, de modo que a fé não fi
que entregue a significações e apro_ . - . pnaçoes meramente pessoaIs. Man-
tém-se um primado do ser [8]. 

, -
, A comunidade ao exprimir sua fé 

na Trindade e na Igreja percebeu 
que não se tratava exatamente da 
mesma realidade. Muitas vezes pro
curou exprimr isto através de uma 
distinção Iingnlstica, que pouco a 
pouco se perdeu, sobretrido quando 
traduzida para línguas modernas. 

Assim, aparece uma diferença 
muito importante entre credere in 

• 

Dellm Patrem, in Jeswn Cristum, in 
Spiritum Sanctum" e "eredere Ecele. 
siam". No primeiro caso mantém-se 
uma preposição. Esta diferença ne
cessitou tempo para constituir-se 
havendo sempre exceções. Mas . na 
Igreja Latina a grande maioria das 
antigas redações do símbolo a con
servaram. O importante contudo 
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-
era o cuidado que se teve de expli. 
car a razão de tal diferença. 

Credere in = "crer em" rima ex
pressão que exprime a totalidade do 
ato de fé. Supõe uma entrega total 
da pessoa. Um compromisso defi
nitivo e absoluto. Tal reiilidade só 
pode ser devida a Deus. . Somente 
pode-se crer em .[credere in] Deus 
Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. 
Mas dentro do elan de nossa fé no 
Espírito Santo. há uma continuação 
da mesma nas obras do Espírito 
Santo. Assim porque c~emos no Es
pírito Santo, podemos dizer que exis_ 
'te uma Igreja, uma comunhão dos 
santos, uma remissão dos pecados, 
uma vida eterna. Tal ato de fé é 
uma continuação do elan de nossa 
fé na pessoa divina do Espírito. 

Assim entende a SlImma Theolo. 
gica de Alexandre Halense, ao di
zer que após a menção do Espírito 
Santo, são postos quatro efeitos ge
rais [9]. Num sermão atribuído a 
Sto. Agostinho lemos: "crede no Es
pírito Santo. Crede a Igreja", como 
querendo distinguir as duas manei
ras de crer [10]. 

Em Sto. Agostinho encontramos 
já uma reflexão mais sistematizada 
que 'distingue diversas regências do 
verbo 'credere". sobretudo mostran
do que somente 'credere in" com 
acusativo, e eventualmente com 
ablativo, exprime a fé em totalida
de. Crer que Deus existe [credere 
Deum], crer no que ele diz [credere 
Deo] e crer em Deus, entregando
se totalmente a · ele [credere in 
Deum] é o grau supremo da fé, que 
engloba os anteriores. Mas não vice
versa. Agostinho chega dizer que os 



demônios podem "credere Deo" .mas 
nunca "credere in Deum" [11]. 

Y. de Chartres, aguçando· mais 
as distinções, introduz uma . quarta 
expressão "creder~ in. Deo" com 
novo sentido. ASSIm diz ele: 

- Uma coisa é crer que Deus 
existe [credere Deum] , que é a fé 
de conhecimento; outra coisa é crer 
a Deus [credere Deo], que se diz fé 

• • de consentimento; outro COIsa aIn-
da é crer em Deus [credere in Deo] , 
que se diz da fé fiducial; outra coisa 
finalmente é crer em Deus [crede
re in Deum] , que .é tender a Deus 
pela fé e pelo amor (12]. 

Sentido de crer na Igreja Com 
estas rápidas observações da inte
lecção dos termos, podemos dizer 
que há realmente uma · diferença 
·enorme em "crer em Deus, em Je
sus Cristo e no Esoírito Santo" [cre
dere in] e crer ~a Igreja [c~edere 
EccIesiam]. A Igreja não é o fIm de 
nossa fé, como Deus. Não é o ter
mo desse movimento do coração 
que se entrega de modo definitivo e 
absoluto. S6 pode ser Deus. Há 
pois, acrescenta H. .de Lubac, um 
abismo entre crer em Deus e crer' 
na Igreja (13]. 

Ignorar tal distiIição não s6 é, i!1l
propriedade de termo, mas de senas 
consequências para a vida cristã. 
Para·· Fausto de Riez seria uma 
"persuasão blasfemat6ria" crer n~ 
Igreja crer no homem, com se cre 
em D~us [credere in Deum], [14]. 
Podemos então concluir essas obser
vaçoes dizendo que a Igreja não é 
um artigo de fé a mais que se acres
centasse ao esquema trípartido do 
credo. Não se crê na Igreja, numa 

mesma continuação de fé, que se 
crê no Pai, no Filho, no Espírito 
Santo. A fé cristã se esgota na con
fissão trinitária. Toda outra expli_ 
citação deve ser relacionada com 
ela. 

Relacionando a Igreja com a fé 
trinitária, podíamos dizer que ~la é 
o lugar onde se crê, é a comumdade 
que sustenta nossa fé. Mais. Crem~s 
com a fé da Igreja. A nossa condi
ção de pecador, de ser frágil e Sli

jeito a tantos enganos e ~rros, f~z
nos ter uma fé sempre Imperfeita, 

• • • cheia de lacunas, de IDconsequenclas. 
Mas envolvido .pela da Igreja e na 
Igreja, o nosso ato de fé se purifica, 
Se fortifica. 

Todos cremos .com a . mesma fé 
de Pedro, de Paulo, de Inácio. Esta 
unidade ecIesial da fé nos faz atra
vessar o tempo e o espaço vivepdo 
da mesma realidade. Os séculos pas
sarão. As formulações da fé se su
cederão, mas uma mesma fé nos une 
a todos. Creio na Igreja, é ter uma 
consciência de que não cremos so
zinhos perdidos na subjetividade e 
arbitr;riêdade. Cremos que existe 
uma comunidade que professa a 
mesma fé na variedade do tempo, 
das expressões, das culturas, dos lu
gares . 

, 
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Não deixa de ser importantte para 
nós, em qualquer situação de nosso 
vida, por mais difícil que se possa 
tornar o crer poder cor.tinuar cer
tos de que nossa fé é sustentada 
pela Igreja. Nela cremos no Deus 
Pai que nos criou, que nos salva, 
que nos conhece, que nos ama. Nela 
cremos no Filho que nos manifesta 
o Pai. Nela cremos no Espírito 
Santo, que nos santifica. O sentir-se 
envolvido pela fé da Igreja ajuda
nos a viver a obscuridade da fé, a 
fragilidade de nosso crer, a peque
nez de nossa intelecção. . 

O "Creio na Igreja" vem lembrar
nos também o aspecto social, comu
nitário da fé. Quando analisada em 
sua estrutura, como entrega de si, 
como comprometimento, como doa_ 
ção, como conhecimento, como ten
dência para uma plenitude escato
lógica, a fé pode parecer uma rea
lidade Duramente individual. Mas 
ela é a eXDressão de uma vida comu~ 

• 

nitária. O nosso ato mais pessoal 
e mais íntimo de fé, expresso no ar
cano de nosso coração, possui um 
caráter comunitário. :a a mesma fé 
da comunidade. Está sempre unido 
a sua proclamação comunitária, que 
encontra na celebração eucarística 
seu ponto mais alto. 

A estrutura mesma do ato é ser 
comunitário. A fé é um entregar-se 
a Deus na aceitação plena do pró
prio ser e da vocação. Pelo seu 
próprio ser o homem é um ser-com, 
é alguém feito para estar-com. Ele 
só é ele mesmo ao fazer ressoar seu 
"eu" em harmonia com o "tu" do 
outros. Quando só soar o "eu", sua 
morte está próxima. O homem não 
pode renunciar sua estrutura para 
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crer. Só poderá crer na comunhão 
com os outros. Mas essa comunhão 
não é ' uma criação sua arbitrária. 
A fé sendo um dom, o homem é 
chamado a professi\-la em comu
nhão com aqueles que são como ele 
chamados. Esta congregação dos 
"·chamados" é Igreja. S . . Tomás 
dirá que a Igreja é a mesma coisa 
que reunião, "congregatio" [15]. 

Outro aspecto importante da fé 
edesial é o testemunho. O mundo 
moderno sente-se dilacerado por 
terrível solidão. Os meios de comu
nicação de massa aumentaram ao 
extremo a possibilidade de o homem 
informar-se, mas pode-se duvidar 
seriamente que haja verdadeira co
municação. Os milhões e milhões 
de olhares presos à TV, cada dia, 
pedem estar ' exatamente esconden
do a maior solidão, o mais doloro-

. so isolamento. Jorram-lhes notícias 
a cada instante. Mas os homens 
sentem-se bloqueados na sua comu
nicação mais profunda. 

A psicologia tem batalhado essa 
tecla, com a criação de diversas téc
nicas de dinâmica de grupo, de te
rapia de grupo, e coisas semelhan
tes, procurando exatamente favore_ 
cer a comunicação entre os homens. 
Os bloqueios parecem grandes e de
vem ser destruídos Dara ·que o ho
mem encontre outro homem. E não 
seja simplesmente o defrontar-se de 
máscaras. No dia a dia, o artificia
lismo dos relacionamentos padro
nizados vai criando no homem uma 
insensibilidade sempre mais cres
cente. 

A fé é uma dimer.são fundamen
tal do homem. Tão fundamental, 
que não deixa o homem isento de 



uma opção. A fé, cristã em uma 
Igreja vem responder ao anseio de 
o homem exprimir-se em comuni
dade. A medida em que a Igreja 
se tornar diáspora, talvez a sensibi
lidade para o aspecto comunitário 
da fé se tornará mais aguda. O ho
mem sentirá mais necessidl.lde da 
solidariedade no crer. A assembléia 
litúrgica não se reduzirá a um mero 
cumprimento de um preceito" às ve
zes perc,ebido como um sacrifício a 
ser oferecido a Deus. Antes apare-.. . .... '. ' ' . cera como uma eXlgenCla comum-
tária de exprimir sua ' fé. 

A recit!lção do Credo em comum 
tornar-se-á uma necessidade do cris
tão, para sentir-se , Igreja, 'para vi
ver a realidade de sua fé. Pode ser 
que na sua vida política, econômica, 
profissional, o mundo de idéias e 
opções dividam mais , radicalmente 
os cristãos. Mas a participação nu-. . -ma mesma eucanstla, na expressa0 

, da mesma fé 'eclesial, lança uma pon
te Dor cima das diversas correntes - , 

de idéias. A pluralidade continua_ 
rá, mas a fé cria uma unidade dife
rente. Inclui uma aceitação pro
funda do irmão na fé, apesar das 
divergêncas de opções políticas, so
ciais, profissionais. 

A fé que une é mais forte que as 
divisões tocantes aos outros setores 
da vida. Nessa tensão de unidade e 
pluralidade que é a fé eclesial , mos
trará sua força" sua realidade, sua 
vida., O mundo pluralista de hoje 
lança violento desafio à profissão de 
fé comunitária [16]. 

Se a comunidade dos primeiros 
cistãos exerceu força de atração 
sobre os pagãos, precisamen~e atra-

• 

vês de seu testemunho de caridade 
vivida em comum (At 2, 42-47; 4, 
32-35; 5, 12-16], a comunidade 
eclesial de hoje não deixará de cau-

• 

sar tambem ao mundo não-crente 
surpresa, ao testemunhar a ' união 
na confissão da fé. Mais do que 
nunca, o aspecto ecIesial da fé se , 

faz mister. ' A fé cairá num puro 
subjetivismo, arbitrariedade, 'cria
ção segundo os próprios gostos, 
portanto vazia do "primado do ser" 
[17], se ela perder seu cunho ecie-
sial. ' 

Se a fé fosse uma realidade ine, 
fável, tal testemunho seria mais fá
cil. Na atematicidade do crer todos 
os fiéis se encontrariam; isto é, en, 
quanto o elan de crer for não for
mulado, não explicitado em termos, 
a unidade da fé permanf/;e l\1ais 
tranquila. O grande desafio de '!Jo
je é que a fé eclesial já não 'conse
gue uma uniformidade de expressão 
e não oode contentar-se com a r.ão
'formni'ação, com a aiematicidadll. 
O fiel deve explicitar, formular sua 
fé. Sente contudo embaraçado nas 
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expressões. Se toma o Credo da li- . 
1urgia, encontra-se. constrangido 
diante de expressões que refletem 
outro horizontte cultural, um mundo 
mitológico já desfeito pelo avanço 
das ciências. . 

A fé eclesial impõe-se hoje o ár
duo dever da contínua e pluralista 
interpretação das fórmulas antigas. 
Vivemos um momento de dor, já que 
tal tarefa não se faz sem riscos, sem 
perigos, sem sofrimentos. Os que 
se entregam ao· árduo trabalho de 
repensar o dogma, não ficam isen-· 
tos de equivocar-se, de falharem na 
sua empresa. Por outro lado, a me
ra repetição material de fórmulas 
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ininteligíveis para uma mentalidade 
cientifíca é cruel e até mesmo enga
nadora·, des\'iando o fiel da verda
deira fé. 

Cabe portanto a toda a Igreja, ma_ 
gistério e fiéis, cada um na medida 
de suas possibilidades e carismas, o 
contínuo trabalho de, em vivendo a 
realidade da fé, traduzir .sempre em 
novas formulações o todo da reve
lação, da manifestação .de Deus na 
história. Em fazendo tãl obra, os 
homens estarão mostrando que crê
em na Igreja, obra do Espírito San
to. Pois à sua luz todo o processo 
acontece em direção à plenitude fi
nal da verdade total. 
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Era uma · virgem chamada Maria. 
Muito simples. Era a própria sim- · 
plicidade! Muito humilde. E como 
Deus resiste aos soberbos e dá .sua 

. graça aos humildes, ela era a cheia 
de graça; aquela que encontrou gra
ça diante de Deus. 

MuitoocuIta. Ninguém a conhe
cia. Seus parentes ,e amigos não a 
supervalorizavam; longe disso. Nada 
de extraordinário em sua · vida de 
simples aldeã de Nazaré, esposa de 
um modesto carpinteiro. Seus con
temporâneos não a consideravam 

'como alguém "fora de série". Nin-

-
ILDADE ·CRISTA 

MARIA 
AUTRAN 

• 

guém falava dela. E certa vez que 
seu nome foi citado com ênfase por 
seus conterrâneos foi porque seu Fi
lho andava fazendo e dizendo novi
dades, aparenteinente inexplicáveis: 
"Não é Ele o carpinteiro, o filho de 
Maria? . .. Donde lhe vem tal sabe
doria e esse poder de fazer mila
gres?" (cf. Mc 6,2-3). 

Depois seu Filho começou a atrair 
as multidões. Ela, porém, continuou 
despercebida, ignorada, perdida no 
grupo dos discípulos que "ouviam a 
Palavra e a punham em prática" • 
Nem mesmo seu silêncio era notado 
e admirado. Só bem mais tarde, Lu· 
cas se deixará impressionar por ele 
e fará um dos estribilhos do Evan-
gelho da Infância: , 

- Maria conservava a Palavra 
meditando·a em seu coração. 

Aliás até Jesus contribuía para 
que Ela não saísse de seu anonima-



, , , 

, to e permanecesse humilde e peque- 
nina aos olhos de todos, igual a to_ ' 
dos, sem nenhuma distinção, nem 
J;liesmo a da sua maternidade. 

E ninguém ,se imoortou muito 
com Maria; ninguém se preocupou 
enquanto ela vivia em lhe dar um 
lugar de honra junto de Jesus, a não 
ser quando ... , todos fugiram... e ' 

' ela permaneceu ao pé da cruz em 
que Ele morda. 

Após a Ressurreição, notaram sua 
presença no cenáculo com a comu
nidade que recebia a plenitude do 

, 

A vida 
de Maria 
é ,norma 
para todos ' 
S. Ambrósio. 

Imitai 
a humanidade 
da Mãe de Deus". 
S. Bernardo. 

• 

• 

NA ,ESCOLA DE ARIA 
-

Espírito. Mas seu nome é o último 
da lista. Parecia a menor de todos. 
Não foi escolhida para pregar a boa 
nova da Ressurreição, nem para ce
lebrar o culto eucarístico, nem para 
governar e pastorear as ovelhas. 
Simples membro , da Igreja, sua fun
ção era amar, orar, penetrar o Mis
tério na contemplação silenciosa, 
exemplificando a verdadeira atitude 
do discípulo" a verdadeira missão da 
Mãe. - , 

Seus últimos anos não foram di_ 
ferentes. Silêncio e anonimato. ,Pre
sença ' oculta e despercebida. Nin
guém sabe como, onde e quando ela 
morreu. Ninguém lhe imortalizou os 
traços fisionômicos 'numa ' tela; ' riin
guém procu~ou conservar suas relí
quias. 'Ela mesma acostumara a to
das a não se importareIll com ela, 
mas a fixar-se tão somente em Je-

sus, Salvador e 'Deus. Por isso a ca
tequese primitiva não falou de sua 
participação ' materna no mistério do 
Cristo. Só lentamente; muito lenta
mente, as atenções e os corações fo
ram se voltando para Ela, e viram
na em todo "o seu esplendor. 

Em Maria, Mãe do Verbo. Incar
nado e Virgem do silêncio, Deus 
cumpriu sua promessa ,de exaltar os 
humildes e de , instruir os simples de 
coração. 

" 

Falar de Maria é falar da simpli
cidade evangélica e da humildade ' . -cnsta. 

SãiJ suas características. Os valo
res que constituem o seu "espírito", 
a sua 'maneira origInal de ser e de 
agir. o seu jeito de acolher o Verbo 
e o mundo, de se doar a Deus i: aos 
homens. 
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Oculta, simples e humilde, Ela 
seguiu ao Cristo como primeira Re
ligiosa, Virgem pobre e consagrada 
ao Senhor. 

Atualmente a Vida Religiosa, nu- . 
ma busca muito sincera de sua ori- · 
ginalidade e de coerência, muito ga
nharia se se voltasse com mais deci
são e amor para Aquela que, sendo 
Tipo da Igreja, é o modelo nunca · 
esgotado de consagração e . de .. fide
lidade. Como seria bom se nós, reli
giosos de ambos os sexos, aprendês
semos de Maria as virtudes da hu
mildade e da simplicidade! 

. 
Mas serao ainda atraentes? Como 

querer a humildade numa época de 
tanta valorização da própriapersO
nalidade? Como atualizar a prática 
dessa virtude num contexto de auto
promoção como o nosso? E em que. 
consiste a simolicidade evangélica? - . 
A vida moderna (inclusive a Religio-
sa) se tornou tão sofisticada, tão 
complicada, que parece não haver 
muito lugar para . a atitude caracte
rística da infância espiritual. 

Certamente se olharmos mais pa-· 
ra a Pessoa de Maria Virgem, os ·re
ligiosos de hoje conseguiremos reno
var e traduzir em linguagem moder
na cs valores que o Cristo continua 
exigindo de todo discípulo seu: "Se 
não vos tornardes pequeninos como 
essas criancinhas, não entrareis no 
Reino", 

purante sua vida, Maria falou
nes por seu silêncio meditativo. Fa, 
lou-nos também nas poucas palavras 
que Lucas e João nos transmitiram 
de sua parte. O Magnificat, sobre
·tudo, é mar.ancial fecundo para pro
gredirmos no conhecimento de sua 
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alma. Tentemos estudar o que é ser 
humilde e como ser humilde, orien
tando nossas reflexões por alguns 
versículos do capítulo primeiro de 
Lucas. 

Humifdade = Ll.!cidll.'z 

- O Senhor olhau para a baixeza 
de sua serva. . 

.Ao invés de se compraz"er nos elo_ 
gios de sua prima, a alma jubilosa 
de · Maria confessa publicamente que 
o SENHOR se inclinara para a hu-

. -
ínilde condição de sua SERVA. 

A humildade é, · primeiramente, 
esse conhecimento profundo de nos
sa . próliriá realidade criatural. Somos _.. -

· ·cria.turas, nadas existenciais que 
· Deus · chamou à existência. Seres-ca
rência, indigentes de tudo. e conti
nuamente ameaçados pela nossa ex
trema . fraqueza e · miséria. Somos, 
porque participamos gratuitamente 
do Ser infinito que nos ama criado
ramente. Reconhecer lucidamente 
essa dependência radical e sempre 
atual para com · o . Amor· Criador, 
sentir-se todo de Deus "olhado por 

. \ ' . . 
Ele", levado na palma de · sua mão, 
envolto pela luz da sua face, isto é 
humildade. . 

Conhecimento· que é também acei
tação amorosa dess·a condição de 
criatura. .Quem diz criatura, diz li-

· mitações;i,mperfeições, relatividade e 
relacionalidade, impotênCia e peque_ 
nez, dependência e polarização pelo 
Absoluto .. Maria reconhece. sua cria
turalidad.e e. opta p"ela pobreza es
piritulj.! : diZendo-se SER V A do Se

: nhar, justamenté no momento em 
que se tOrnava sua Mãe. Quer dizer, . . 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• .' . 
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Ela se sente e se quer totalmente 
dependente d'Ele, inteiramente pos
ta ao seu dispor, receptiva e acolhe
dora à Sua Palavra e à sua Ação. A 
humildade leva sempre ao dom total . . -
per amor. . 

Até que ponto temos consciência 
do nosso nada ri do tudo de Deus? 
Até que ponto nos sentimos e agi
mos com mentalidade de SERVOS 
do SENHOR, servos sem valor, inú
teis, e pecadores; vigilantes e fiéis, . 
·como quer o Evangelho? Nossas 
frus1façôes .e : complexos, ." nossas . . ; ... . . .. 
queIxas e eXIgenclas, nossas resIS-
tências à graça e pouca abertura ao 
Espírito não estariam provando uma 
carência de húmilda.de, uma "ceguei
ra espiritual, uma falta do. senso ' de 
Deus? 

. 
'. 

, 

. . 

.' 

. 

• 

Humildade e. r,IIagnanimidade . 

'. -'- o· Senhot"'rez'; em -mim"inara-· . . . .' 
vilbas : .. Eis 'porque ' tOdas aS · gera-

. . neira singular. Por isso, não lança 
~m véu de falsa modéstia sobre es

.. sas . "rtllira\rillias", II1as, · dada ' a Ma. 
sião, ela as proclama bem alto ·num ." . ' ... 

ções me · proclamarão bem-aventu_ 
rada! . . . . ' 

ato de amor agradecido e de louvor 
jubilosô' ao pai. . , " 

.' , : . 

'. A .humildade opõe-se ~iamet;al-
· mente a qualquer vaidade e com
placência nos próprios valores e do
tes. "Que. tens, ó ' ·homem, que não 
tenhas recebido?" (1 Cor 4,7). Co
nhecimento profundo da própria re
alidade, a humildade não ignora es
ses dons recebidos. Pelo contrário, 
tem deles consciência mUlto viva. 

' .. Tudo o que Deus opera por sua 
graça etn nossas almas toma dimen
sões maravilhosas para o humilde 
de coração. Em cada gesto da divina 
bondade a seu respeito, o humilde 
reconhece e proclama a manifesta
ção de ' uma Aliança realmente ma
ravilhosa entre o Senhor e seu povo 
e a demonstração da fidelidade divi
na a essa Aliança. 

Maria, a pequenina e desconhe_ 
cida aos olhos do mundo, sabia.-se 
grande, muito grande aos olhos de 
Deus. Sabia que o Altíssimo a pos
suía e enriquecia com os dotes de 
seu amor munificente, de urna ma-

Daí a magnanimidade que acom
panha a humildade como sua som
bra ou seu reverso. Ser humilde não 
e propender para .a pusilanimidade, 
característica da& almas mesquinhas 
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que não reconhecem as "maravilhas" 
de Deus em suas vidas. Ser. humilde 
é ter a magnanimidade de querer 
corresponder maravilhosamente a es- . 
sas maravilhas, realizando coisas 
maravilhosas pelo Reino. 

Com freqüência e intensidade a 
vista ou a lembrança de nossos ta
lentos naturais ou de nossos caris
. mas espirituais nas remete ao Se-- . 

nhor e nos impulsiona ao progresso 
em santidade e em eficiência apos
tólica? Temos o hábito de agrade
cer no louvor ao Pai? Somos sensí
veis aos mínimos gestos sinais de 
sua benevolênCia . para conosco? 

. 
Humildade - valorização do . 
outro 

Seu amor se estende de gera
ção em geração sobre ·os qúe o te~ . 
mem. 

nalidade de cada um deles, sabere
mos descobrir uma realização irre
petível da inesgotável perfeição do 
Criador. Nos valores e tiotes do ·nos-. 
so próxmo, tão parecido e tão di
ferente de nós mesmos, saberemos 
captar a marca de um Amor único -é original de Deus para com ele. 

"Por sentimento de humildade, 
cada um julgue o outro superior a 
si". (FiI 2;3). Não é descabida tal · 
recomendação do Apóstolo; mas co
mo é difícil de ser posta em prática. · 
Somos tão inéonscientes com relação 
às virtudes de nossos irmãos. Muito 
mais · sensíveis a seus defeitos · e li
mitações, raras vezes nos detemos 
para . admirar como Deus visibiliza 
neles a sua multHorme graça e como . -... . . esses nossos Irmaos, tao pequemnos 
e imperfeitos, conseguem acolher e 
frutificar o dom recebidol E por não 
sermos realmente humildes, se nos 
escapa algum elogio dirigido a QU-

. A humildade não é apenas reco~, .' trem, tememos cair na bajulação ou · 
nhecimento da própria realidade e no exagero. 
dos benefícios que Deus nos outor
ga; é abertura para os outros; é a 
visão penetrante e . agradecida do , . que a graça opera no proxImo co-
mo em nós. 

Maria canta o Amor misericordio
so de Deus que nela fizera grandes . -COIsas, mas que nao começara, nem 
tenninara nela. Vinha de longe e vai 
para longe: de geração em geração. 
Cada ser humano, aos olhos de Ma-· 
ria, é objetada mesma solicitude de 
Deus. Em cada um Deus realiza 
portentos de sua misericórdia. . 

Se tivermos esse olhar de. Maria 
• • para as pessoas que nos cercam, ve-

las-emas dignas de nossa admiração 
e de nosso respeito. E isso é próprio 
da humildade. Na unicidade e origi-
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. . Humildade e senso crítico 

- Dispersou os sOberbo;s... de
pôs do trono os poderosos. " des- . 
pediu os ricos sem nada". .. EXAL
TOU os humildes. .. saciou os fa
mintos. .. acolheu a Israel. 

. 

Em sua profunda humildade, · Ma
. ria não ·ignorou os · defeitos huma
nos, os pecados da História, as in
justiças e arrogâncias dos poderosos. 
Conservou seu senso crítico, sua 
ponderação. Ela formula a profunda 
cnnvicção dos "Anawim": "Deus 
exalta os humildes e humilha os or
gulhosos". e o Senhor quem julga, , 
não Ela. 



Ser humilde não é fechar os olhos 
à verdade. Ser humilde é aceitar os 
outros como são, logo em sua debi-
lidade, com seus defeitos e pecados; .' 
é aceitar que Deus ,os' julgue, quer 
dizer, saive, Lão obstante os seus 
defeitos e pecados. 

Humllcfede = serviço e doação 

- Levantou-se Maria e foi apres
sada às montanhas de J udá. 

Se é verdade que a humildade nos 
coloca em relação ao próximo nu
ma atitude de admiração e respeito, 
de compreensão e de crítica . cons
trutiva, .também o é que ela se con
cretiza numa atitude constante de 
serviço dedicado, de ajuda desinte
ressada e discreta, de autêntica 
promoção do outro. 

O humilde é um SERVO. Seu 
serviço fraterno aos homens é a vi
vência da sua servidão de amor pa
ra com Deus. Assim foi Maria. 

Cada vez que o Evangelho no-Ia 
mostra relacionando-se com '0 pró
ximo, faz-nos ver o seu amor ativo, 
a sua solicitude ' carinhosa, a pron
tidão de suas iniciativas. Variam as 

• A' ~ • 

clfcunstanclas, permanece o esplflto 
de serviço da Mãe do Senhor (Lc 
1,39; Jo n,l ss). 

Hoje em dia se tem descoberto e 
vivido o superiora to, na Vida Reli
giosa, em termos de serviço aos ir
mãos. Não seria interessante nos em
penharmos em redescobrir também 
a própria Vida Religiosa como a en
carnação permanente de um caris
ma de . serviços? Quem se propõe 
seguir de perto a Jesus, o servo de 

seus ilJl1ãos, ~ão pode deixar de 
partilhar essa sua condição. Parti
lhar e presencializar. 

Que a humildade de Maria nos 
desirtstale de nossos comodismos, do 
nesso individualismo, das nussas 
pretensões a nos colocarmos no vér
tice da comunidade, dos nossos ape
gos a privilégios e honrarias! 

Humildade - lógica da 
Encarnação 

- Aniquilou.se tomando a forma 
de Servo, tornando.se semelhante 
aos homens. 

, 
- Maria nos ensina, pois, que a 

humildade é a vivência consciente de 
nossa realidade profunda: filhos de 
Deus em meio a nossos irmãos. Tu
do em Maria leva a marca da hu
mildade, 

Mas é sob~etudo o "mistério ine
fável" nela realizado que nos fala e 
convence do valor dessa virtude. A 
Encarnação do Verbo em Maria é o 
ápice e a nascente sempre borbu
lhante da humildade cristã. 

Em Maria, Deus se "esvàzia" to
talmente (cf FiI n,5-11), assumindo 
nossa debilidade. Possuindo, embo. 
ra, o Espírito qU.e O ressuscitará, 
Jesus n.asce da Virgem como homem 
pequenino e enfermo. Verdadeiro 

25 



SERVO de Iahweh, Cordeiro que · 
carega o pecado do mundo. . 

Pela maternidade livre, conscien
te e sobrenatural (na fé e na carida
de) de Maria, o Verbo, por quem 
tudo é criado, aniquila-se num pro
cesso de humilhações sucessivas 
(kenose) que o levarão à morte de 
cruz. 

O que Jesus deve, sobretudo, à 
sua mãe é essa capacidade de humi--Ihar-se; é a sua condição kenótica, 
a sua carne de pecado (cf. Rom 
VIII). 

No . Fiat de Maria reajliza-se a 
descida do Verbo Criador, a divina · 
condescendência da Sabedoria do 
Pai, a humanização do próprio 
Deus e sua solidarização a nós pe
cadores. 

Não é de se estranhar que a vida 
terrestre de Nossa Senhora se tenha 
pautado por essa lógica da Encar
nação. "Deus escolhe o fraco e des
prezível aos olhos do mundo ... 
para que nenhuma carne se glorie 
diante dele" (l Cor 1,27-8). Foi na 
f.raqueza e debilidade humana de 
Maria que Deus radicou a huma
nidade do Redentor dos homens. 

Conclusão 

São Lucas percebeu na Mãe de 
Jes\ls algo insuspeitável para seus 
contemporâneos. Dcscreveu-a como 
a personificação da · Filha de Sião, 
aquela em cuja maternidade messiâ
nica, operou-se a presença escatoló
gica de Deus a seu povo. Meditando 
o evangelho da infância, à luz do Es
pírito que nos introduz em · toda a 
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verdade, a Igreja tem tido para com 
Maria uma atitude de veneração e 
de carinho sempre renovados. Cada 
século se compraz em evidenciar um 

• 

aspecto do Mistério Maria!. 

Não nos caberia, por ventura, vi
venciar melhor a humild ade da 
Grande Mãe de Deus? Com ser glo
rificada acima de todos os anjos e 
santos, Maria permaneceu a humilde 
Virgem do Magnificat. 

O obscurecimento de sua devoção 
e do seu culto na Igreja pós-conci
liar, mal grado as orientações do 
mesmo Concílio, não seria um sinal 
de que Deus nos está atraindo para 
o que constituiu toda a trama da vi
da de sua Mãe: humildade e vida 
oculta?! 

Os religiosos, que descortinarem 
no horizonte de suas vidas a ima
gem . da humilde Serva do Senhor e 
a ela se apegarem de coração, nela 
acharão a força necessária para co
mungar nas humilhações do Verbo 
Encarnado. A Mae da Vida lhes da
rá saborear o precioso fruto do Es
pírito que é a... humildade (Gál 
5,22). 



• 

• 

• 

• 

• 

Circunserições edeslásticas. A Ar
quidiocese de Belém conta com dez 
Prelazias, a saber: Santarém, com 
os Frades Franciscanos americanos; 
Xingu, com os Padres do Preciocís
simo Sangue austríacos; Camoetá, com 
os Padres Lazaristas holandeses; 
Óbidos, com os Frades Francisca. 
nos alemães; com os Fra
des Dominicanos brasileiros; Gua
má, com os Padres Barnabitas ita
lianos; Macapá, no Amapá, com os 
Padres do PIME italianos; Abaeté 
do Tocantins, com os Padres Xave
rianos . italianos; Ponta de Pedras. 
com os Padres Jesuítas italianos; 
Marajó, com os Padres Agostinia
nos espanhóis. 

Dados demográficos. O Estado do 
Pará tem uma área d.e 1. 227. 530 
quilômetros quadrados com uma po
pulação urbana de 1.037.000 e 

• ; 

• 

• 
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uma população rural de 1.213.072 
habitantes. A densidade demográ. 
ca é portanto, de 1,83 habitantes 
por quilômetro quadrado. O Terri· 
tório do Amapá tem uma área de 

• 

140.276 quilômetros quadrados e 
uma população de 116.480 habi. 
tantes, sendo de 55 % de popúlação 
urbana e 45 % de população ruraL 
A densidade demográfica é pois de 
0,86 habitantes por quilômetro qua~ 
drado. 

Clima. Muito úmido e quente. 
Um mil e quinhentos milímetros 
anuais de chuva. 

Conclusão. Por estes dados aci· 
ma se compreende que as distâncias 
são um obstáculo considerável ao 
trabalho pastoral. 

Segundo 

Movimento vocacional. Com pou· 
cas exceções, as Congregações Reli·' 
giosasda Regional têm suas casas 
de formação em outras regiões do 
país. Entretanto, contam·se por 
aqui seis casas de formação: duas 
masculinas e seis femininas. Destas, 
uma é noviciado intercongregaciq.
nal para religiosas. O total de .pes
soai em formação .- postulantes e 
noviços "':'""" é de 79. A situação vo
cacional, relativamente ao número; 
é fraca. As vocações apresentam. 
se em decréscimo, se se compara 
com o passado. 

Trabalhos que realizam os reli. 
giosos. As Prelazias da Regional, 
em número de 10, todas têm Prela. 
do religioso e clero regular, de mo· 
do que a Pastoral é o trabalho dos 
religiosos. Mesmo em Belém, sede 
da Regional, váriaS paróquias . são 
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entregues aos religiosos. As religio. 
sas, além dos trabalhos tradicionais, 

. característicos de suas congregações, 
tais como: educação, assistência à 
saúde, assistência social; estão se en
gajando na pastoral, especialmente 
no campo da catequese. Na Regio
nal há também duas missões indí. 
genas assumidas pelos religiosos. Os 
trabalhos dos religiosos procuram 
atender às necessidades prioritárias, 
quer seja no setor de evangelização, 
catequese, quer no da promoção 
humana, através de escolas em re
gime de convênio -:om o Estado, 
proporcionando ensino e educação 
gratuitos, comunidades ec1esiais de 
base, alfabetização, escolas radio
fônicas. 

Terceiro 

. Onde moram os religiosos. Vinte 
e cinco por cento das casas religio
sas se localizam .na capital, a maio
ria no centro da cidade, As que se 
localizaram, há algum tempo, na pe_ 
riferia, para atender ao povo pobre, 
foram atingidas pelo crescimento 
urbano e já se podem considerar no 
centro. Ainda é mínimo o número 
de religiosos que iniciam experiên
cias em pequenas comunidades in
seridas no meio proletário. 

Diálogo entre religiosos e religio. 
sas. Observa-se que há um bom 
diálogo entre religiosos e religiosas, 
onde estas se engajam na pastoral. 
Quando as irmãs se dedicam ape
nas aos seus trab~lhos específicos 
em c:scolas e hospitais, há menos 
possibilidade de diálogo. N a sede 
da regional fazem-se reuniões men- · 
sais, por grupos, - os distritos -
em que juntos, religiosos e religio-



sas (aqueles em menor número), 
discutem e " aprofundam temas da 
Vida Religiosa. 

Números e estatísticas. Ordens e 
Congregações da Regional: 46. Re. 
ligiosos: 18. Religiosas: 18. Sede 
de governo provincial: S. Número 
de religiosos da RegioI1al: 1 015. 
Religiosos: 165. Religiosos estran_ 
geiros: 138. Religiosas: 750. Religio. 
sas estrangeiras: 83. Religiosos 
em etapa de formação: 91. Casas 
fundadas nos três últimos anos: 15. 
Casas fundadas a pedido dos bispos: 
8. Uddades de ensino: 78. Número 
de alunos: 24".490. Hospitais, Asi· 
los, Maternidades: 10. Número de 
leitos:l.663. Ambulatórios: 24. 

Estes dados foram colhidos na se· 
guinte maneira: expedimos 46 ques· 
tionários para 46 Ordens e Congre
gações existentes na Regional. Vin
te e quatro Congregações de religio
sas responderam; de religiosos, ape· 
nas cinco. Por isso os dados refe
rentes aos religiosos, foram colhidos 
nos fichários da CERIS, que nos fo
ram frar.queados. 

Quarto 

Plano de Pastoral Orgânico. A 
Igreja na Regional vive o palpitan
te momento amazônico. Conscien
te de sua grande responsabilidade e 

do papel que lhe cabe viver nesta 
conjuntura histórica, em que os gran. 
diosos projetos das " estradas abrem 
promissoras perspectivas, ela se pre
para para enfrentar " a problemáti-

" " 

ca do progresso, não com improvi-
sações do incipiente mas com o pIa. 
nejamento que a experiência secular 
vivida desde os primórdios da con
quista da Amazônia lhe dita. 

"Para isso está " sendo preparado o 
Plano de Pastoral da Amazônia que 
se encontra na fase final de elabora
ção. Desde julho de 1971 está se 
vivendo um processo de planeja
mento para uma pastoral amazôni· 
ca. Foram feitos três encontros: no 
Rio de Janeiro, em Manaus e em 

"Belém. O Encontro de Santarém, 
aprovou o Plano Definitivç que 
orientará a Igreja Amazônica nos 

• • prOltlmos anos. 

Perspectivas para o futuro. Mais 
unificação no trabalho, orientado 
pelo Plano de Pastoral Orgânico da 
Amazônia. Há indícios de mais 
abertura e mais possibilidade de 
atingir as metas da CRB com a cria
ção de núcleos diocesanos que co. 
meçam a se formar. O funciona
mento do Instituto de Pastoral da 
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Amazônia Regional (IPAR) que vem 
de ser criado, com cursos de acultu
ração, atualização e formação, com 
amplas oportunidades para os Reli
ligiosos. 

Há sempre melhor entrosamento 
entre os religiosos e aprofundamento 
da Vida Religiosa através de en.
contros mensais, realizados em gru
pos nas capitais de Belém e Ma
capá. 

Trabalho da CRB. O trabalho da 
CRB está intimamente ligado à Pas_ 

toral, dada à situação especial' de 
nossa Região. A criação de núcleos 
diocesanos . tem sido olhada com 
simpatia, pois as comunidades do 
interior sentem-se privadas de mui
tos bel:.efícios. Os cursos de cateque
se, realizados durante as férias, 
tanto para religiosos do interior, e 
dois cursos de iniciação bíblica per
manentes, na capital, têm tido boa 
aceitação por parte dos religiosos. 
A CRB vai participar também do 
Conselho Diretor do Instituto de 
Pastoral da ·Amazônia Regional. 

1 . O MEIO FlSICO 

O meio físico deve ser encarado como um dos fatores fundamentais 
do homem por imprimir marcas indeléveis na psicologia, na cultura e no 
comportamento dele. 
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a) A imensidão e a indomabilidade do habitat amazônico faz com 
que o homem sinta-se pequeno e impotente. mas criam nele 
também algo de tenacidade e impavidez, ao mesmo tempo que 
solidão e introversão. 

b) As forças incríveis do mesmo habitat envolvem o homem no 
destino da assustadora natureza que o circunda. Considera-se 
como parcela do universo, como folha da mata, contudo sente
se pessoa; espírito, e . consegue personalizar todos OS elementos 
e recanlos do seu ambiente: árvores, águas, pedras, animais. 



c) Parece erro imperdoável julgalli~os o homem da Amazônia co
mo fatalista ou de comportamento/ infantil. Seu fatalismo é nada 
mais de ·uma adequação à realidade, é como que aceitar a ordem 
universal, p·articipar da mais alta atividade. Isso será mais 
compreensível se conseguirmos entrever os condicionamentos 
que os elementos naturais exercem sobre ele. 

d) A Água: com a maré e a chuva, o homem determina horários e 
programas, as viagens de ida e volta, leva o maior trabalho (re
mar), afasta da vivência do lar, decide a fOllna das habitações, 
oferece comida e alívio; nela o caboclo toma banho como que 
participando dum rito como quem tira forças das entranhas 
da mãe . 

. e) O céu: o sol claro e ardente de cada manhã produz felicidade 
junto a certa languidez, gosto de viver e de balançar-se na re
de; a claridade do céu e seus coloridos estupendos fazem com 
que o homem amazô!lico seja mais contemplativo que ativo; a 
escuridão de quase doze horas cotidianas acentua a inutilida
de da ação modificadora do ambiente, até imobilizar o homem 
e deixá-lo cair em algo que é como não ser. 

f) A terra: o mistério e o perigo das matas jue.to às riquezas sus
peitadas fazem com que o trabalho do caboclo seja duro e renda 
pouco ou nada, obrigando-o a se contentar de migalhas. 

g) O clima: junto à confiança em Deus e na natureza, o clima ba
tante suportável e a absoluta falta de frio eliminam a maioria 

. das necessidades que preocupam homem tecnológico ou, para 
assim dizer, desenvolvido, ao mesmo tempo em que deixa o ca
boclo preferir entre todas as formas de economia aquela de 
"subsistência", próprias das sociedades arcaicas ou primárias (no 
sentido de satisfazerem somente as necessidades primárias). Daí 
.a grande despreocupação do homem amazônico pelo futuro, a 
sua enoune capacidade ·de suportar, desde que o necessário 
nunca falte. 

2. A SITUAÇAO HUMANA 
, 

o caboclo, como cada homem, não pode ser um exclusivo produto 
do meio físico. Para a sua formação contribuíram sem dúvida ou
tros importantes e decisivos fatores: raciais, culturais, históricos: 
O homem amazônico que nos interessa é o filhõ das três principais 

raças da terra (africana, asiática e branca) e recebeu delas os ca
racteres inconfundíveis, embora entre si contraditórios. 

a) Da raça asiática (ou ameríndia) trouxe o espírito contempla
tivo, a introversão, a impavidez, o nomadismo, a falta de senso 
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da propriedade, o uso religioso das essências alucinógenas, a 
mania mística de ligar-se com seres superiores para esquecer 
ou sobrepassar a miserável condição humana. 

b) Da raça africana parece sobretudo ter recebido o conceito de 
um Deus superior e de · um Re1no sobrenautral ao qual cada 
homem deveria chegar para juntar-se' aos seus antepassados; a 
sentido comunitário regulado por leis re~igiosos-sOciais, a perio
dicidade e a forma litúrgica do culto a Deus Pai e aos servOs 
dele: santos, orixás, antepassados na glória; ó costume do casa
mento consuetudinário (sem reconhecimedo legal) e aquele múl- . 
típlo, a ' paciência e a capacidade de engolir sapos, a capacidade 
de desbravar matas, ' cultivar roças e criar gado. 

c) Da raça branca: tendo em conta que os brancos que se aprõxi~ 
mavam das índias ou das africanas eram sobretudo donos dis- . 
solutos e pobres marginalizados em busca de sobrevivência, se 
poderia afirmar que o homem amazônico recebeu dos europeus 
mais defeitos que virtudes. Em particular aprendeu deles a li
berdade sexual, a cobiça de .possuir, o engano no ' comércio, a 
incoerência para com as leis morais e cívicas. Sem todavia es
quecer que tirou também algo de válido: conceitos mais adian
tados sobre Deus Pai, sobre Jesus, sobre o amor ao próximo, a 
salvação e o pecado pessoal; a vontade de trabalhar com méto
do e com maior renda, uma organização social mais ampla, no
vas culturas agrícolas. 

d) O conjwto das três raças marcou o homem amazônico por uma 
formidável flexibilidade física, psicológica, moral e social, sem 
falar em familiar. Para o amazônico já não existe a realidade 
da raça, a linha de cor; não existe dogma' nenhum para nenhum 
setor da vida. O espírito do caboclo parece extremamente sim
ples, aberto, acolhedor, sincero. No seu espontâneo espírito 
comunitário, ele adota com a maior facilidade do mundo o filho 
alheio. Ninguém na Amazônia poderia ficar sem casa, sem fa
mília, sem comida. O caboclo parece viver um evangelho na
tural, contudo aquela flexibilidade o leva também a comporta
mentos que se devem condenar: o abandono da família, da 
esposa ou .do marido, das criancir.has, a liberdade sexual, a 
l1)ultiplicação das mães não casadas, a embriaguez, o ciúme 
barulhento e até, às vezes, homicida. 

3. A SITUAÇAO RELlOGIOSA 

Antes de julgarmos a religião do homem amazônico um complexo 
de práticas supersticiosas, é preciso fazermos umas distinçõe.s: 

• 

• 
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- A validade duma atitude religiosa não se deduz das expressões 
concretas. que a explicitam, sim das motivações que a fundam. 

- . Parece não existirem formas perfeitas e universais de expressão 
religiosa, enquanto cada qual reflete as condições e a cultura 
em que o homem religioso v.ive. Então, por incrível que pareça, 
não se deveria chamar de superstição, o que se expressa em 
forma talvez supersticiosa, e sim o que, sob véu religioso ou 
supersticioso, tem sentido de instrumentalização ' e de abuso de 
conceitos religiosos. 

a) O espírito religioso do caboclo parece verdadeiramente sair da ~ 
convicção que tudp depende de Deus Pai, estando todas as cria
turas nas · mãos dele .. Dificilmente ' se poderia negar que as devo
'ções do nosso povo atingem as finalidades sobrenaturais. Em
bora sejam coloridas de superstição, isso não in firma' necessaria
mente a evel~tual pureza .das suas motivações: o amor filial a 
Deus, a ' reza espontânea e cotidiana, o instinto do sobrenatural, 
a certeza duma vida futura, a caridade prática para com todos. 
Vamos, portanto, ver os fatos que podem determinar a forma 
supersticiosa do comportamento religioso capoclo sem necessa
riamente falseá-lo. 

b) A situação de medo, e de abandono em que se acha, leva o ho
mem amazônico a buscar forças sobrenaturais para libertar-se, 
ao mesmo tempo em que ele pede a salvação eterna. Neste caso 
se poderia encarar o medo não propriamente como a for..te do 
espírito religioso, mas como a condição que o explicita e o 
informa. 

c) A falfa de jnstrução alfabética - não de cultura faz com que 
o caboclo não precise duma forma legal ou oficial de expressão 

. . religiosa. O que para ele importa não é a conformidade com 
as leis duma sociedade ausente, mas a conformidade com os· 
mistérios da onipresença e onipotência de Deus. Justamente 
o caboclo entende pouco da necessidade de certidões, de ca
rimbos e de todas aquelas coisas que constitu~m a superstição 
dos organizados ou cívilizados. . 

• 
• 
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d) Abandonado pO,r todos, o caboclo pede a Deus uma ,assistência 
global, seja espiritual como temporal. Daí a possível confusão 
entre SUll$ práticas religiosas e suas práticas curandeiras, entre 
religião e magia, entre festas religiosas e festas profanas. Con
fusão que se realiza porém ao nível" operativo se,m provavelmen
te afetar o nível das convicções. 

e) A falta de ligação com a sociedade oficial leva o caboclo a pro
curar encontros e entrosamentos com uma sociedade superior; 
falecidos, espíritos, santos, umbanda. Nunca se deve esquecer 
que a procura do além é por sua natureza uma revolta contra a 
marginalização, uma tentativa de se colocar numa ordem supe
rior àquela que nos recusam. 

4. OS ,CAMINHOS DO HOMEM AMAZONICO 

Antes de tratar o assur.to, é preciso lembrar algumas das recentes 
modificações trazidas ao meio físico e, portanto, ao comportamento 
do homem. ' 

a) A realização de estradas e a motoriiação dos barcos facilitam 
as viagens, a busca de centros maiores, a formação de aglome
rados humanos' desproporcionados, a descoberta de novos mo
'delos de vivência, inclusive o da economia de renda. 

b) O impacto perante QS meios de comunicação de massa empurra 
o caboclo a desposar o consumismo e o relativo lazer em vários 
setores,: enfeite, moda, habitação, alimentação. 

c) Surgem interesses de âmbito maior: rumo ao país inteiro, rumo 
ao· mundo. atual. De maneira particular o povo amazônico dese
ja e quer o desenvolvimento cultural alfabético dos filhos. 

'Na base do meio físico e humano antes descritos e das modificações 
do ambiente e da orientação do homem se podem afinal descobrir 
duas alternativas fundamentais a respeito do futuro da Amazônia: 

• 

d) Primeira alternativa: haverá uma transformação da Amazônia 
segundo os modelos de desenvolvimento tecr.ológico. É o que 
pode parecer inevitável e até desejável, mas acarretará a uma 
porção de limites e de perigos: · 

- De fato seria um delito contra a liberdade e a originalidade do 
homem, tendo cada um e cada sociedade o direito de desenvol
ver-se segundo uma própria linha. 

- Haveria o perigo estrondoso de privar a inteira humanidade da 
mais rica fonte de natureza e, talvez, do seu último abrigo, como 
têm declarado vários cientistas. 

• 
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" 

- Haveria o perigo de atrofiar e matar aquele recém-nascido ho
mem do futuro que, síntese de todas as culturas e todas as raças, 
na Amazônia já emerge e merece ser mais conhecido assim 
como mais cultivado. 

e) Segunda alternativa: haverá um desenvolvimento da Amazônia 
segundo as riquezas físicas e humanas dela. Í! o que implica 'a 
avaliação positiva da situação tradicional e atual e, portanto, a 
presença de despertadores externos que se coloquem ao lado 
de agentes locais despertados com o fim de facilitarem aos mes
mos a descoberta dos próprios caminhos. Esta segunda alterna
tiva não recusa o desel~volvimento tecnológico mas, com ajuda 
daqueles que experimentaram os limites traiçoeiros e desuma
nos da tecnologia malentendida, o quer tomar um serviço ante~ 
que um dono escravizador. 

, 5. A TAREFA DO AGENTE EXTERNO 
, 

O melhor seria que o agente 'externo se apresentasse ao novo am
biente com uma mentalidade livre e aberta. Embora não possa 
conseguir isso de maneira total; o agente externo procure se colo
car na situação e nas categorias mentais do , amazônico, vendo daí 
as coisas e assim medi-las. Sobretudo ponha em relevo as motiva
ções dos comportamentos caboclos a primeira vista inaceitáveis e 
lembre-se que a coerência em praticar os mesmos não pode sei 
procurada dentro de esquemas universais inexistentes, 'e sim dentro 
do esquema inental do mesmo amazônico. 

Uma vez descoberta a realidade 'humana da Amazônia, o agente 
externo deveria refletir teologicamente sobre , ela, perguntando-se 
qual será 'o seu caminho para o Reino de Deus. Se deve supor que, 
sem dúvida, 'o homem amazônico tenha uma particular tarefa a, 
respeito do Reino de Deus: a nós e a eles cabe descobri-la e guardá
la com a mais alta preocupação. 
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. . 
Uns palpites livremente procurados r.os ajudaram a aguçar a nossa 
vista e a determinar a tarefa do agente externo. Em primeiro lugar 
parece que as atitudes do homem amazônico se tornrun particular
mente necessári.as a apaziguar e salvar a humaddade atual. Elas 
são: a fraternização racial no sentido biológico, psicológico e cultu
ral; a compenetração entre homem e natureza com profundo respeito 
à mesma; a capaCidade invejável de cOntentar-se com pouco; a socia
bilidade espontânea que faz de uma vila e de um igarapé um paren
tesco geral; a liberdade interior que faz com que o próprio homem 

. seja capaz de uma decisão última livre e independente de cada in
fluência, certa confiança nas estruturas, nas palavras e nas ideolo-
gias e em tudo o que constitui o veneno cotidiano do homem oci
.dental. 

Em segundo lugar o agente externo deverá guardar-se das coisas a 
fazer, dos programas completos e perfeitos. Nada de mais violento 
e injusto. Nada de mais inútil e desumano. É a sitllação e a pene
tração nela que nos deve indicar humildes escolhas. O que nos 
deve preocupar não parece ser a concordância entre o futuro da 
Amazônia e o futuro da Igreja, mas entre a Amazônia e os ditados 
fudamentais da revelação; · é a Amazôniá simplesmei:te ou a nossa 
fidelidade a Deus em servi-la. O mistério do futuro da Amazônia 
parece ser colocado mais na oração que na ação, mais no Espírito 
Santo que nos milagres da tecnologia. Não está ainda demonstrado 
que a Amazônia deve adequar-se à igreja. Poderia até ser o contrá
rio, desde que a Igreja· definitiva e verdadeira haverá somente ao 
último dia. 

Destas reflexões nasce a necessidade para os agentes externos de 
contel:tar-se em compreender, em despertar e em acompanhar o ca
minho da Amazônia, sem forçá-lo, e, a respeito do desenvolvimento 
tecnológico, em evitar os seus excessos com as derrotas que estão 
espantando a Europa inteira. E para descer mais ao prático, será 
também boa coisa que o agente externo sirva-se um pouco da sua 
imaginação. Para que? Para inventar o padre amazônico, a irmã 
amazônica, a comunidade cristã amazônica, uma Igreja do futuro. 
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Todos buscamos. A Igreja . . A Vida Religiosa. 
Os jovens, os adultos, os velhos. 

. Um exemplo desta busca a encontramos 
nas páginas que seguem. As Religiosas 

de São José de Chambéry, do Rio Grande do Sul, 
Paraná e São Paulo, sairam de seus colégios, 

hospitais do Sul, para iniciar novas frentes 
de trabalho, em Goiás e no Nordeste. 

Pequenas Comunidades, onde · a fraternidade, 
a revisão, a autenticidade, a oração, a franqueza, 

são o alimento de cada dia. Elas não querem . 
se constituir em exemplo. FizlI'ram o que o Espírito 

lhes ditou. Cremos, no entanto, bom cOmunicar 
estas experiências, com seus positivos e 

limitações a outras comunidades que também 
se interrogam e buscam . . Nada deve ser imitado 

me'cânicamente, mas todo esforço evangélico 
se presta para iluminar outras realidades, 

ajudar outras pessoas ou grupos, a encontrarem 
seu caminho original. 

-

As Irmãs de São José de Cham_ 
béry contam, no Brasil, com 1600 
religiosas espalhadas em cinco Pro
víncias sediadas nestas cidades: 

em Rubiataba e BnlncolâQdia, Es
tado de Goiás e em São Félix do 
Araguaia, Mato Grosso. 

Porto Alegre, Lagoa Vermelha, Ca
xias do Sul, Curitiba, São Paulo. 
Estas· Províncias mantêm Pequenas 
Comunidades em vários Estados fo
ra de seus limites geográficos. Por 
exemplo: A Provínc:iade São Pau
lo mantém Pequenas Comunidades 

A Província de Caxias .do Sul 
mantém três Pequenas Comunidades 
em Mato Grosso e dez no Nordeste. 

. fi exatamente destas Pequenas Co' 
munidades do Nordeste - 5 ' no 
Maranhão, 2 em Pernambuco, 3 na 
Bahia - que queremos tratar. 
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ONDE ESTAO · AS PC? 

No Estado do Maranhão: 1. Pa
raibano, quatro irmãs. 2. Pastos 
Bons, cinco irmãs. 3. Mangabeiras, 
quatro irmãs. 4. Balsas, quatro ir
mãs. 5. Riachão, quatro irmãs. 

No Estado de Mato Grosso: 6. 
Fátima do Sul, quatro irmãs. 7. Gló
ria de Dourados, três irmãs. 8. Vi
centina, duas irmãs. 

No Estado de Pernambuco: 9. 
Carpina, três itmãs. · 10. Feira No
va, duas irmãs. 

No Estado da Bahia: 11. Cara_ 
velas, três irmãs. 12. Medeiros Ne-

• 
to, três irmãs. 13. AIcobaça, quatro . -lrmas. 

PERGUNTAR E REFLETIR 

Várias moças, . na Bahia e no 
Maranhão, conhecendo a vida des
tas Pequenas Comunidades, manifes
taram desejo de integrá-las. Todos 
sabemos quanto I> Concílio insistiu 
para que se tenha coragem de par- . 
tir para "formas novas" adaptadas 
às circunstâncias de tempo e de lu
gar. Ora, riãoexiste uma Vida Re
ligiosa pensada para o Brasil. Os 
modelos existentes são todos euro
peus. 

~ E então? O que· significa acei-

~ ou enquadrá-lo no atual es
quema, sabendo o quanto é am
bíguo, sobretudo pela carga que 
ele apresenta de . um outro con
texto cultural ... 

~ ou temos a· coragem de par
tir, juntamente com estas mo_ 
ças, 

• para algo de NOVO 
• respeitando a REALIDADE 

LOCAL 
• dando prioridade à VIDA 

tar estas moças em nossas Congre
. gações? Deve-se ~ lhes impor um 
jugo de que mais tarde quererão se 
libertar? 

• permanecendo atentas ao ES
PIRITa SANTO, para apo
iar as iniciativas que ELE 

• suscitar . 
b) Se aceitamos de refletir com es

tas jovens, precisamos, desde lo
go, entrar num diálogo simples 
e franco, conhecendo seu am
biente familiar e social, e em 
tudo o que organizarmos, dar 
prioridade às iniciativas delas. 

ALGUNS CRITItRIOS: 
. 

a) Parece que 2 opções se apre.sen
Iam a nós: 
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c) Não aceitar um esquema mater-

nalista, pois seria falsificar toda 
nossa perspectiva de futuro. Vida 
religiosa é vida religiosa, isto é, 
certa maneira de viver a vocação 
cristã; trabalho profissional é 
trabalho. .. estudo é estudo ... 

Não devemos misturar as coi
SaS e, mesmo inconscientemente, 
tomar uma pela outra. Uma jo
vem que deseja ingressar em nos
sa comunidade deve poder exer

cer uma profissão seja ela de la
vadeira, costureira, professora, 
cabeleireira, assistente social, 
pesquisadora, etc. 

Nota: Se alguma jovem que de-
• • • • seja mgressar em nossa comunI-

dade nos fala que quer estudar 
mais ou quer conseguir trabalho 
em tal ou tal setor, nós podemos 
colaborar com ela no que _ nOll 
for possível, mas Iião devemos 
"tomar conta" _ nem dos estudos 
nem do trabalho profissional de 
ninguém. Nossa ajuda neste sen
tido deve ser a mesma para qual
quer jovem que -manifeste dese
jo e condições de progresso é de 
serviço à comunidade da região, 
queira ela ser religiosa ou não. 

d) Antes de qualquer compromisso 
conosco, é necessário que estas 
jovens tenham dado provas de 
compromisso missionário com o 
povo. 

e) Nossa reflexão com elas deve ser 
fundamentada no Evangelho, in
serida na vida. É importante re
flotir também sobre a vida da 
Igreja na história (a vida religio_ 
sa também). Necessário dar uma 
formação à vida em equipe, à 
possibilidade de um engajamen-

to num projeto apostólico co
mum, etc ... 

f) Parece-nos imprescindível, no 
momento atual: 

. _. 
- que estas Jovens nao S3.1am 
do próprio ambiente (nem -para 
ir ao Sul, nem para viver conos
co no NE, por exemplo); 

- que toda nossa reflexão com 
elas se situe numa perspectiva 
global de VIDA CRISTÃ, pois 
a vida religiosa só se compreen
de dentro de uma perspectiva de 
missão de Igreja. 

g) O TEMPO é que vai decidir daS 
FORMAS que deve tomar o de

_ senvolvimento desta reflexão. 

b) Pe qualquer forma, achamos 
atualmente que é melhor que o 
noviciado se situe como uma eta
pa que culmina uma séria expe
riência na vida do mundo e que 
prepara imediatamente para a 
consagração definitiva (Cf. Pocu
mento da CLAR sobre Formação 
à VR na América Latina). 
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i) Parece-nos que esta reflexão de_ 
va ser· levada com UM GRUPO 
de jovens e não com uma ou ou
tra isoladamente, pois caberá a 
elas, mais do que a n6s, desco
brir as formas de vida que me
lhor convenham ao contexto da 

'-reglao. 

j) Se . alguma das moças que nos 
procura deseja fazer imediata
mente o noviciado e ingressar em 
congregação, podemos colaborar 
com ela dando-lhe a conhecer ou
tras Congregações, pois, por ora, 
não temos esta perspectiva. 

k) ~ nosso dever mostrar claramen
te às jov.ens a am1;>igüidade de 
nossa situação atual de "transi
ção", de "renovação", em que 
muitas formas por elas percebi
das correspondem a tempos pas
sados e estão sujeitas à revisão. E 
as novas que se vão criando ain
da não tem consistência suficien_ 
te. Precisamos também ajudar as 
jovens a "desmanchar" certas 
'imagens" de VR que elas têm e 

• • que representam mUlto mais um 
"quadro" de vida do . que . real
mente um "compromisso' de co
munidade. 

I) Como fala o · documento da 
CLAR sobre a formação à VR 
na América Latina "não existem 
ainda na América Latina experi
ências em matéria de formação 
que possam ser avaliadas pelos 
resultados". - "Desde o princí
pio os jovens são convidados a 
entrar numa tarefa criadora." 

Is to tudo o que dissemos aci
ma visa exatamente DESPER
TAR PESSOAS que tomem real
mente a pr6pria vida nas mãos e 
queiram engajar-se numa fideli
dade radical ao que o Espírito 
San to pode sugerir a pessoas dis-

, . 
pomvels. 

Isto é muito importante para 
nós, porque, se não nos damos 
o trabalho de permitir o surgi
mento de NOVAS REALIDA
DES, estaremos colaborando pa-

• 

ra que a vida reJigi05a apareça 
muito mais como um determina
do contexto cultural e um certo 
padl:ão de vida, em vez de lhe dar 
a chance de ser a expressão de 
uma escolha radical de vida 
evangélica. 

2. VIDA ' EM FRATERNIDADE 
• 

a) Os grupos que foram se for
mando tiveram a possibilidade de 
ir se definindo de acordo com as 
circunstâncias e isto sob todos os 
pontos de vista: vida em equipe, 
comunhão de bens, oração em 
comum, organização da comuni
dade, escolha das modalidades 
de serviço, etc ... 
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b) Nem sempre foi fácil e ' tivemos 
e temos ainda muitos "vaivéns", 
muitas recolocações a partir das 
novas descobertas que vamos fa_ 

. zendo. Parece-nos que o mais 
importante é a continuidade que 
existe e a não desistência de ne
nhum grupo na busca iniciada 
em comum. 



• 

c) Quanto às condições de vida ·nas 
comunidades, parece que elas têm 
as condições criadas por elas mes
mas. Naturalmente isto não se 
faz num só dia e nem são as mes
mas condições que são válidas 
para sempre. Por isso precisamos 
permanecer sempre abertas e no 
momento que percebemos que al
go entrava nossa VIDA, precisa-

ainda de "velho" dentro de nós. 
Guardamos certas IMAGENS de 
comunidade, de superiora, etc; 
ainda guardamos certos· medos 
de ser simples e claras com. nossas 

. irmãs; ainda temos certas reações 
reflexos de tabus não desapare
cidos. 

o • _ 
mos parar para uma revlsao. . 

Precisamos continuar na linha 
de uma libertação ·sempre maior, 
de uma renovação verdadeira 
para que não aconteça o que Je
sus diz no envangelho: "remendo 
novo em pano velho. . . provoca 
rasgo maior. Vinho novo em odre 
velho. .. estoura.~' Parece-nos 
ser este o risco de comunidades 
que se contentam com "adapta
ções", em vez de aceitarem uma 
verdadeira "metanoia". 

Achamos importante criarmos 
condições para uma verdadeira 
renovação - libertação interior. 

. Não temos nada que nos atrapa
lhe exteriormente. Nenhuma de 
l!ÓS sente o peso de estruturas 
que amarrem, de obras ou insti
tuições a manter, etc. Mas per
cebemos muito claro o quanto l;1á 

• 

3. VIDA ENGANJADA NUM 
PROJETO APOSTÓLICO 

a) Nossos serviços junto ao povo 
A ' tem, ao mesmo tempo, um cara-

ter tradicional e novo. Continua-o 
mos a ser professoras, enfermei
ras, catequistas, etc., todavia, de
vido às condições encontradas 
partimos para algo de NOVO 
para nós, deixando de lado mui
ta coisa que em outros ambientes 
era importante e fazendo valer 
muita coisa que antes não nos 

tinha interessado. Por exemplo: 
no Sul nós pensávamos muito 
mais em termos de "especializa
ção" profissional. Onde estamos 
agora, o que importa é sobretu
do a "criatividade", a capacida
de de fazer valer aquilo que vai 

• • servir maIs ao povo. 

• 
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b) Não temos obra nenhuma da COII
gregação no Nordeste. No campo 
profissional somos funcionárias 
do governo ou de outros orga
nismos. Isto nos' levou ' a: uma 
atuaçãn junto 'aos poderes públi
cos bastaote nova para nós. 

c) Achamos que as atividades que 
exercemos atualmente e a manei
ra como as exercemos eorrespon_ 
dem de certa forma às necessida- ' 
des da região. Mas permanece
mos disponíveis para as mudan-. . 
ças que, com o tempo, aparece-

, . 
. rem necessanas. 

1. NOSSA CONSAGRAÇÃO 
RELIGIOSA 

. . 
a) .Parece-nos que estamos passando 

por uma "redescoberta" do sen
tido · de nossa consagração, não 

... . tanto através de reflexões prova
das por nós, mas especialmente 
através da experiência pessoal e . " . '. comuDita-na . que estamos· Vlvel\- . 
do e do questionamento a 'que nos 

'. ·Ieva o impacto. da realidade e .a 
re.ação do povo diante de nós. 

' . '. 

b) Estamos querendo sercomunida
des de vida evangélica, compro
metidas com Deus na transforma
ção do mundo. 

c) Todavia, seria forçar as coisas se 
a gente dissesse que o povo en_ 
tende o que vivemos. Em geral 
não acreditam em · nosso celibato 
e· com toda a faciliçlade, sobretu
do no interior nos parguntam 
quando voltaremos ao Sul para 
rever nossos maridos, se a gente 
foi "largada", etc. etc. Pobreza? 
Nós somos "as moças ricas," "as 

42 

moças distintas", "as moças ins
truídas" ... Obediência é palavra 
que não se compreende fora do 
contexto: "patrão-escravo" ... 

d) Por enquanto, nós, representa
mos para eles, sobretudo, um 
CONTEXTO CULTURAL DI
FERENTE. 

e) O que o povo acha "muito boni
to" na vida das irmãs é: 

- que são mulheres "livres" 
(a mulher é muito dependente, 
quase escrava do homem nestas 
regiões); 

• 

- "são pessoas alegres" ... 
(em muitos lugares o povo é bas
tante triste... desconfiado ... 
resquícios da escravidão que 
ainda continua embora não seja 

. mais oficial); 

- sao "simples" (sobretudo 
porque são capazes de se interes
sar por 'todos, independente de 
cor e. dinheiro ... ); 

- são "dedicadas", serviçais. 
Naturalmente, é o que mais lhes 

interessa. "Irmã é gente que vive 
para servir os outros". 

f) Isto tudo está nos levando a 
novas descobertas sobre o essen
cial da vida que escolhemos. Pa
rece-nos que não tem importân
cia nenhuma que o povo não per
ceba logo um "sinal do Reino" ... 
Isto só é possível numa comuni
dade de Fé e o nosso povo, ape
sar de ser muito sacral, não foi 

evangelizado. 



g) Faz pouco tempo que estamos 
no Nordeste. Aos que liaS inter
rogam, damos os motivos que 
orientam nossa vida. Pensamos 
que seria falha nossa missão se o 

• povo contlOuasse sempre a nos 
olhar somente como quem veio 
FAZER alguma coisa por ele. 
Aos poucos será fundamental que 
perceba EM NOME DE QUEM 
nos comprometemos com eles. 

d) Pela própria percentagem de ir
mãs "liberadas" para a pastoral 
em nossas equipes (6 sobre 39), 
vê-se que a orientação geral dos 
grupos é a de integração num se_ 
tor profissional. Além do suten
to monetário da comunidade, esta 
integraçao permite - se o que-

. -remos nossa mserçao no am-
biente para um trabalho de pro
moção integral ' do povo. 

, 

e) Mas atividades que exercemos 
sao UMA das expressões de nos
so APOSTOLADO. Seria empo-

, . 

brecer muito o sentido de nossa 
missão apostólica se a resumísse
mos nas atividades que temos; 
Estamos aqui para a EV ANGE
LIZAÇÃO DOS POBRES e em 
função disto deve ser orientada 
nossa maneira de pensar, de vi
ver, de agir. 

A Evangelização não é "um 
,trabalho amais", feito em "horas . 
extra-profissionais". Ela deve , 
realmente ser o CENTRO de 
nossa preocupação, qualquer que 
seja o ambiente ond,e vivemos e o 
trabalho profissional que temos. 

f) Por isso sentimos necessidade de 
melhor compreender o povo e a 
situação em que vive para cola
borar com ,ele em sua promoçãO 
integral e viver" nosso projeto 
apostólico que ' ,é uma missão 
eclesial: "sermos instrumentos de 
que Deus pode dispor para esta
belecer a fraternidade dos ho
meos em Cristo". 

4. VIDA NUM MUNDO EM 
MUTAÇÁO 

a) Todas nós tivemos uma sensação 
muito particular ao' entrar nestas 
regiões do Brasil; especialmente 
no Sul da Bahia e do Maranhão 
onde o contato com o mundo co-. . -meça a eXistir apenas e nao se 
percebe ainda muita mutação, -

se nos limitamos às localidades 
em que vivemos - embora se 
saiba que por toda 'a parte se can
ta que andamos "em ritmo de 
Brasil. Grande ... ,. 

b) Naturalmente, acreditamos que 
todo fator de progresso, todo 
agente verdadeiro de transforma
ção pode levar a uma mudança 
muito mais rápida do que se po
dia imaginar alguns anos atrás. 

~) Ml.\s nesta marcha vertiginosa, 
em que anda o mundo de hoje, 
o fato de nos encontrarmos nestas 
regiões e queremos colaborar co
mo agentes de transformação nos 
coloca ,uma série de questões: 
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MUDAR EM FUNÇÃO DO 
QUE? 

• Os modelos de sociedade que 
existem não parecem de forma 
alguma responder a uma mu
dança que valha a pena ... 

• Por outro lado, nós damos 
conta de que estas situações 
locais são forjadas por situa
ções de âmbito maior, nacio
nal e internacional. 

• Mais: cada vez mais nos con
vencemos de que somente o 
povo - e não nós - é que 
poderá ser o sujeito da pró
pria libertação e até agora não 
se lhe deu . vez ... 

Tudo .isto nos leva a sentir a 
necessidade de conhecer a situa
ção global se realmente nos que
remos inserir no meio deste povo. 
pois, se formos alienadas, só co
laboraremos para uma alienação 
maior, mesmo tendo "boas inten_ 
ções" e tendo a "impressão" de 

. transformar. 

cI) Levando em conta nossa condi
ção de sulistas-religiosas traba
lhando no Nordeste, percebemos 
a impprtância de não perdermos 
de vista esta nossa condição. Nin
guém nega que a atitude. missio
nária é fundamental na Igreja. 
Mas colocar religiosos onde lião 
há. .. será o suficiente para fa
lar em "presença de Igreja"? 
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Colocar as coisas em termos 
de "estatísticas" poderá ser mais 

fatal do que se pensa. Há toda 
uma conversão a ser procurada e 
toda uma reflexão de Igreja a ser 

• 
• 

feita, para não tomarmos, - ou 
querermos tomar - inconsciente-

. 'mente, o lugar o Espírito Santo. 
S que temos muita facilidade de 
nos substituirmos ao povo, de 
"tomar o seu lugar" em vez de 
"animá-lo" para despertar sua 

."" . - . " conSClenCla CrIsta e sua CrIativI-
dade. 

e) Outra questão importante é a 
consciência que devemos ter da 

. "história" do Nordeste tão dife
rente da do Sul, implicando em 
subculturas muito diferentes. Nós 
corremos o perigo de levarmos, '" 
juntamente com nossa boa vonta
de, uma grande capacidade de . . -Imposlçao. .. e nos tornarmos 
agentes de um neocolonialismo 
interno (cultural - religioso) ao 
invés de sermos verdadeiros agen
tes de transformação e de inte
gração. ISto" tem conseqüências 

• • pratIcas no que concerne a. esco-
lha de nosso serviço profissional 
e a maneira de atuarmos junto 
ao povo. 

1).. Do pónto de vista eclesial, é im
portante perceber que existe no 
Nordeste )lma Igreja que nasce 
realmente NOVA e VIVA. E que 
nossa primeira atitude de evange_ 
liza~ores que .queremos ser é a 
Je escutar, receber, e discernir 
esta VIDA para nela entrar de 
maneira a tornar-nos alguém 
que vive com o povo e com ele 
se deixa guia, e acreditar pela 
Palavra de Deus que transforma, 
Temos muito que aprender dos 
pobres. Continua sendo muito 
verdade que "é da boca dos pe
quenos que o Senhor tira o Seu 
Louvor." 
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. Estado Soeiogll'áfieo 

• 

dos ~eligiosos 
e ~eligiosas 

. na At::uéttiea 
uatina 

CAPíTULO V 

PASTORAL DE CONJUNTO 

• 

• 

Este capítulo apresenta alguns dados , que podem ser dassificados como 
tendo referência 'com a Pastoral de Conjunto. Logicamente, o termo Pasto
ral de Conjunto, está tomado aqui em sentido amplo, e não em seu sentido 
técnico e estrito. Refere-se às relações .que existem entre as Instituições Reli
giosas que trabalham na América Latina e as sedes centrais de decisªo, 
assim como ·às relações das mesmas Congregações entre si. O objetivo 
fundamental é permitir uma compreensão, embora elementar e meramente 
indicativa, de um tema de tantá importância hoje em dia, como é a estrutu- . 
ração e o trabalho dos Congregações Religiosas dentro de uma mais intensa 
e melhor conjugação de esforços. .. . 

5.1 . AU'f.ONOMIA DAS CONGREGAÇOES RELIGIOSAS 

Antes de tudo, é necessário precisar os limites desta autonomia de que 
gozam as Congregações Religiosas no desenvolvimento de seus trabalhos: 
informações que devem prestar, aspectos nos quais é mais estrita a depen
dência com o governo central, tipos de autonomia ou poder de decisão 
com que podem contar para o desenrolar de suas atividades. 

5. 1 .1 . Informações que> devem prestar 

Um primeiro ponto de referência para avaliar a autonomia das insti
tuições religiosas é o tipo de frequência das informações que as províncias 
devem remeter às sedes centrais de decisão: 
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A pesquisa dirigida aos responsáveis pelas congregações na América 
Latir.a não precisou o tipo de informação, mas perguntou sobre este ponto 
de maneira mais ampla: "que informações devem prestar o governo ou 
a administração provincial ao governo ou à administração central da insti
tuição?" A classificação que oferece o Quadro 35 é o resultado de uma 
codificação posterior, agrupando as maiores frequências observadas nas 
respos.tas. 

Q U A D R O N.o 3S 

INFORMAÇÁO QUE DEVE PRESTAR O GOVERNO PROVINCIAL 
AO GOVERNO CENTRAL DA INSTITUIÇÃO 

TIPO DE INFORMAÇÃO 

Econômico . ................ . 
Vida Religiosa .. , ....•....... 
Informe de todo tipo ....•..... 
Atividades Pastorais ......... . 

RELIGIOSOS 
% 

44,88 
41,73 . 
12,20 
1,18 

99,99% 
(N) 508 

RELIGIOSAS 
% 

43,56 
39,87 
14,22 
2,35 

100,00% 

De um total de 508 respostas para ·os religiosos, 44,88% se referem, 
em primeiro lugar, aos informes de tipo econômico. Frequência seme
lhante se verifica para os informes das religiosas. Em ambos os casos, a 
ênfase dos informes está no que diz respeito à marcha financeira das Con
gregações, vindo a seguir, uma maior atenção para a vida disciplinar ou 
interna da Congregação, a começar do específico da vida religiosa. Final
mente, os informes se referem também, mas com menor intensidade, às 
atividades pastorais da Congregação. 

Ao assinalar a frequência com que estas inofrmações devem ser pres
tadas, e, especialmente, pelo que diz respei.to aos informes econômicos, 
74,56% dos religiosos que responderam ao tema afirmam que a informa_ 
ção deve"ser anual e, 15,79%, semestraL Por parte das religiosas, a frequên
cia semestral é maior: 45,24%, informações semestrais e, 43,44%, infor
mes anuais. Isto significa maior controle do exercício econômico por par
te das congregações femininas, ao se exigir uma prestação de contas mais 
assídua. 
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6. 1 . 2 . Poder de decisão 

Para identificar o poder de decisão de que gozam as Congregações 
Religiosas, a Pesquisa ' perguntou, primeiro, de maneira geral, ' solicitando 

, que se' oescrevessem os principais aspectos de autonomia e, correlativamen-
te, da dependência. . 

Pois bem, uma vez c"odificadas as respostas, de acordo com a maior 
'frequência, (Quadro n.o 36), observa-se que: a dependência é fundamental 
no que se refere à vida religiosa, tais como aspectos do espírito, constitui
ções, regras de cada congregação. Segue-se, em ordem de importância, o 
que se refere em termos de dependência econômica. De menor importância 
é a independência quanto às atividades pastorais que realizam. , 

Q U A D R O N.o 36 

ASPECTOS 'NOS QUAIS AS DEPENDEM 
DO GOVERNO CENTRAL 

RELIGIOSOS RELIGIOSAS 
Religiosos • • • • • • • • • • • • • • 182 52,45 264 46,56 
E •. 

conomlCOS ............. . 114 32,85 194 34,22 
Pastorais ........... ~ .. . 11 3,17 12 2,12 
Dependência total • • • • •••• 40 11,53 97 17,11 

• 

Posteriormente se inquiriu, com maior detalhe em pergunta particular, 
sobre o poder de decisão com que conta a autoridade provincial ·para a 
admissão na Congregação, para ' a apresentação de candidatos aos votos 
perpétuos, com relação à economia, aos horários, aos hábitos. O Quadro 
n.O 37 reflete situações nas quais, geralmente, os religiosos têm maior po. 
der de decisão provincial do que as religiosas, exceto no que se refere à 
fixação dos horários. 

47 



• 

Q U A D R O N.o 3 7 

PODER DE DECISÁO DA AUTORiDADE PROVINCIAL 

SIM 
NAO 

SIM 
NÁO 

ADMISSÃO NA 
CONGREGAÇÃO 

Ros ' R.as 

% 

88,92 
11,08 

% 

80,26 
19,74 

VOTOS 
PERP~TUOS 

R.os 

% 

76,58 
23,42 

R.as 

% 

55,78 
44,22 

ECONOMIA 

R.os 

% 

89,14 
10,86 

R.as 

% 

79,86 
20,14 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

379 618 363 5a8 313 566 

HORÁRIOS 

R.os 

% 

84,24 
15,76 

R.as 

% 

94,37 
5,63 

HABITOS 

Ros 

% 

77,18 
22,82 

R.as 

% 

31,72 
68;28 

100,00 100,00 100,00 100,00 

387 604 355 577 

Deve-se assinalar que, sendo altos os graus de decisão com qUe con
tam as autoridades provinciais, é muito escasso no que se refere ao hábito 
para as religiosas. Isto apresenta, sem dúvida, dificuldades acidentais, 
quando . os centros de decisão estão situados muito longe das situações 
geográficas, culturais e climatológicas de certas regiões da América Latina. 

6.1 .3. Relações econômicas 

De uma forma mais precisa, volta-se a atenção agora para as relações 
econômicas, tanto com referência aos centros de decisão da Congregação, 

. como pela forma de sustentação destas Congregações. . . 

48 

• • 
I 

• 

, . 

• · , 
• 

• 
\ 



. 

. Perguntou-se sobre a forma de sustentação da província, solicitando 
que se indicasse a percentagem da proveniência dos fundos: de serviços 
clericais ou paroquiais, de quota provenientes de colégios e hospitais, de 
salários que recebem os religio"sos como fruto de seu trabalho, de funda
ções ou doações de origem diversificada, ou de rel~das próprias do Insti
tuto: Pois bem, levantando uma média ' aritinética das respostas obtidas: 
para os religiosos: 45,52% de suas entradas provêm de quotas de colégios 
e hospitais, seguindo-se imediatamente, os serviços clericais e paroquiais 
e os salários ou fruto do trabalho. Para as religiosas: os salários e as 
quotas de colégios e hospitais são a principal fonte de entrada, sendo para 
uns e para outras, muito importante, a ajuda proveniente de outras pro_ 
víncias da Congregação, isto é, de países estrangeiros, fora da América 
Latina. 

. Q U A D R O N.o 3 8 

~DIA DA PORCENTAGEM DE SUSTENTAiÇAO 

Serviços clericais ............ . 
Colégios e Hospitais ......... . 
Salários ou fruto de trabalho ... . 
Fundações Beneficentes ....... . 
Doações Oficiais ou Particulares . 
Doações Internacionais ....... . 
Subsídio Governamental ...... . 
Ajuda de outras Províncias ... . 
Rendas no próprio país ....... . 

RELIGIOSOS 
% (N) 

4450 
45,52 
40;70 
18,10 
26,30 
39,50 
18,50 
43.50 
31,80 

221 
136 
130 

33 
73 
80 
47 
72 
65 

RELIGIOSAS 
% (N) 

23,70 
46,38 
47,21 
31,40 
25,00 
25,80 
27,04 
42,40 
38,64 

43 
285 
257 

36 
71 
52 

103 
81 
88 

A partir dos dados do Quadro n.o 38 seria interessante precisar 
ulteriormente ' as diferenças que existem quanto às formas de financia
mento: maiores benefícios provenientes de fundações para as religiosas, 
enquanto é maior, para os religiosos, a ajuda que provém de doaçoes e 
agências internacionais. Maior ajuda por parte dos governos para as reli
giosas como também maior renda para as próprias religiosas dentro do 
país. . 

Também a pesquisa indicou a autonomia econômica de que gozam 
estas comunidades na administração destes bens. 
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Q U A D R O N.o 3 9 

TIPO DE AUTONOMIA ECONOMICA DAS COMUNIDAD;ES LOCAIS 

RELIGIOSOS RELIGIOSAS 
Cfras.Abs. % G:fras.Abs. % 

Autonoinia total ......... 167 33,07 . 244 25,58 
Autonomia relativa ....... 168 . . 33,27 237 24,84 
Dependência ........... . 40 7,92 65 6,81 
Sem resposta ............ 130 ' 25,74 408 42,77 

505 100,00 954 100,00 

Esta autonomia é maiot para os religiosos, porém, deve-se destacar 
a forte ausência de respostas a este tipo de : indagação (42,77% entre as 
religiosas), como denotando certo constrangimento em revelar as formas 
de manejo econômico das obras religiosas, como indica o Quadro n." 39. 

6.2. RELAÇOES DAS CONGREGAÇOES RÊLIGIOSAS ENTRE SI 

A pesquisa perguntava se as províncias tinham plai:os de ação pasto
ral em comum com outras Congregações Religiosas. S.e a resposta fosse 
negativa, dever-se-ia contestar imediatamente outra pergunta relativa a co
municação no que respeita à formação em comum dos religiosos. Pois 
bem, a resposta foi negativa. Tão escassa que não fornece elementos vá
lidos para uma tabulação e um comentário. Não existem, pois, de modo 
significativo, planos de ação pastoral de congregações entre si. 

E n.aquilo que se refere à formação de religiosos e religiosas, reunindo 
esforços, o Quadro 0.° 40 mostra uma resposta positiva: 21,87% para 
os religiosos, e 14,76% para as religiosas. Em ambos os casos, a imensa 
maioria não tem planos de formação em comum. 

Q U A D R O N.o 4 O 

PERCENTAGEM DE RESPOSTAS SOBRE PLANOS DE FORMAÇÃO 
EM COMUM 

RELIGIOSOS RELIGIOSAS 
Cfras.Abs. % Cfras.Abs. % 

Respostas ............ O " • 110 21,87 141 14,76 
Sem respostas .......... . 393 78,13 814 85,24 

503 100,00 95 100,00 

50 



Dentre ' aqueles que têm planos de formáção em conjunto, a . tendência 
para estabelecer tais planos, tanto entre os religiosos com.o entre as religio
sas, está marcada por um intercâmbio de professores e por planos de en
sino. Há também ·uma comunicação em nível de organismos superiores 
de decisão. Para' as religiosas existem casas de formação em comum, em 
número relativamente grande. . 

Q U A D R O N,o 4 1 

COMO SE ESTABELECERAM OS PLANOS DE FORMAÇÃO 
EM COMUM 

Intercâmbio de Professores ..... . 
Em nivel de organismos superiores 
Casas de Formação ........... . 
10rnadas e retiros ............ . 
Informal's • • • • • • • ••••••••••••• 

RELIGIOSOS 
Cfras Abs. % 

48 43,64 
33 30,00 
17 lS,45 
6 5,45 
6 5,45 

503 100,00 

RELIGIOSAS 
Cfras Abs. % 

44 31,21 
38 26,95 
37 26,24 
20 14,18 
2 1,42 

955 100,00 

Também este capítulo e, este parágrafo em particular, exige ulteriores 
estudos para assinalar I:ão simplesmente o fato, mas ainda as causas pro
fundas, que podem subjazer a uma ausência notável de comunicação. 

6.3. RELAÇOES DAS INSTITUIÇOES COM A CONFERENCIA 
NACIONAL DOS RELIGIOSOS 

As respostas às perguntas sobre as relações das Congregações Reli
giosas com as respectivas Conferências Nacionais de Religiosos foram 
catalogadas em três tipos, como se vê no Quadro n. o 42. 

O primeiro tipo foi codificado - a pergunta era do tipo aberto -
como "atitude indiferente" e se refere às respostas que aludem a um sim
ples conhecimento de que existe dita Conferência, denotando ainda muita 
escassa ou nenhuma comunicação com a mesma. 

O segundo tipo, "atitude receptiva" recolhe as respostas que indicam 
uma assistência periódica às conferências, às reuniões, às assembléias orga
nizadas pela Conferência, em plano de passiva aceitação. Estes religiosos 
estão inscritos nas Conferências, que recebem correspondências, boletins e 
comunicações, com maior ou menor frequência, de acordo com as indica_ 
ções dos regulamentos existentes. 
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o terceiro tipo, "participação ativa", implica uma · colaboração eco
nômica e assistencial nos planos e nas · atividades do Conferência, assim 
como um fornecimento de pessoal docente e administrativo, segundo as 
necessidades. Alude-se ainda a lima participação interessada em todas as 
atividades da Conferência, assim como nos estudos dos problemas de inte
resse comum. em ordem a obter uma colaboração mútua mais eficiente. 

Finalmente, existe um grupo de congregações enquistadas que de 
modo algum responderam a este quesito: 32,88% entre os religiosos e 
47,86% entre as religiosas. 

QUADRO N.O 42 
• 

RELAÇÃO COM A CONFEIU:NCIA NACIONAL 

RELIGIOSOS RELIGIOSAS 
Cfras Abs. % Cfras Abs. % 

Indiferente ............. . 48 9,50 60 6,29 
Receptiva . . ............ . 199 39,41 280 29,35 

. Ati.va ................. . 97 19,21 167 17,51 
Sem reSDosta .......... .. - 161 31,88 447 46,86 

505 100,00 954 100,00 

Observa-se, de · acordo com a tipologia anterior, segur.do dados obti
dos, uma melhor resposta e uma maior vinculação por parte dos religiosos 
às suas Conferências Nacionais, mesmo quando, em ambos os casos, para 
os religiosos e Dara as religiosas, a grande maioria continua indiferente ou 
siinplesmente pãssiva. A atitude de participação ativa ainda é muito pobre • 
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Caetan·o M. de Tlllesse 

A fé é a resposta do homem à sal--vação divina. Deus realiza sua obra 
de salvação no mundo. Pela fé, o 
homem aceita essa salvaçao. Assim, 
no Antigo Testamento, Abraão crê 
l:a prome3sa de Deus, isto é, aceita 
construir toda sua vida na base des
sa promessa divina. 

No limiar do Novo Testamento, 
a mesma promessa tornada Evan
gelho é anunciada à Virgem Maria. 
Ela também, aceita e se declara 
a serva do Senhor, 'isto é, submeterá 
toda sua vida à realização da pro
messa de Deus. "FiaI mibi" ... 
Deixa que o Senhor realize nela e 
por ela sua obra. 

Vocabulário 

Os hebreus têm maneira particu
lar e extremamente rica de expres
sar a idéia da fé. Têm um verbo 
Aman (que conservamos em nosso 
Amen litúrgico) que significa ser s6-

lido, dar apoi\>o De fato, encontra
mo-lo muitas vezes sob a forma 
simples para falar de uma ama que 
carrega, educa ou forma uma crian
ça. Na conjugação passiva o mesmo 
verbo significa ser fortalecido, con
solidado, inabalável. Assim lahvé 
disse de Elyakim que Ele o planta
rá solidamente como prego em uma 
muralha inabalável'" (Is 22,23). 

Mas o ser. tido não é simplesmen
te o de firmeza, constância, estabi
lidade. :.;. antes de tudo o de "rela
ção". Uma pessoa ou uma coisa é 
sólida com relação a uma outra. Po· 
de-se contar com ela; pode-se con
fiar nela; não se ficará frustrado 
nessa expectativa. Assim, "negativa
mente" Jeremias compara Yahvé a 
um riacho seco no verão (Ier 15,18). 
Tal palavra estava predestinada a 
descrever a relação fur.damental da 
aliança. Yahvé é o apoio moral,ina
balável e impugnável de seu povo. 
(Dt 7, 9 8S.) 
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Mas os hebreus têm ainda uma 
conjugação particular que nós não 
conhecemos: é o causativo, que eX
prime uma ação exercida sobre ou
tro. Assim, quando eu tiro um ob
jeto de um bolso, os hebreus em· 
pregarão o verbo sair no causativo e 
dirão eu faço sair o objeto. 

Tomemos outro exemplo. Os he
breus têm um verbo que significa 
"ser justo" (sadaq). No causativo 
esse mesmo verbo significará "tor
i'.ar alguém justo", isto é, "justifi
car" (notar que a palavra latina "jus
tificare" é também -um verdadeiro 
causativo, como no hebraico). Esta 
palavra, cara a S. Paulo, é muito 
usada em linguagem jurídica, Um 
juiz "justifica" o réu, quando "de_ 
clara" justo, isto é, quando a ab
sorve. 

Voltemos agora a nosso verbo 
"Aman" "ser sólido". Acabamos de 
ver que esse verbo significa "ser
sólido-com-relação-a-aIguém", pra
ticamente: (Deus) é sólido "para 
mim" (= Ele é meu apoio, minha 
confiar.ça). Aqui, o causativo do 
verbo significará "tornar-alguém
sólido-para-mim", "declarar-alguém
sólido-para-mim", isto ' é, no sentido 
forte e eficaz do hebraico: "confiar 
nele", "alicerçar-me nele", "fazer 
dele meu apoio". É somente na me
dida em que me apóio verdadeira
mente nele que o declaro autentica
mel;te verdadeiro, sólido, fiel para 
mim. É alguém em que me fio. 

Isaías 

Isto é o que afirma muito forte
mente Isaías (26,16). Em outros lu
gares, Isaías faz um jogo de pala-
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vras que lhe apraz: "se não vos apo
iais em mim, não tereis apoio" (Is 
7,9) . A idéia se traduz dificilmente. 
Isaías emprega duas vezes o verbo 
"Aman": uma primeira vez no cau
sativa: .se não constituis Yahvé vos
so sustentáculo, não tereis susten
táculo algum. Só Deus é capaz de 
salvar. Aquele que não se apoia em 
Deus só não poderá subsistir. Ora, 
a alial:ça consiste precisamente em 
constituir Yahvé o sustentáculo de 
Israel. 

O verbo "Aman", crer, exprime 
portanto toda a substância da ali
ança: é a relação fundamental (no 
sentido forte da palavra) que a ali
ança estabelece entre Deus e seu 
povo. Crer, é apoiar-se em Deus, fa
zer de Deus seu "fochedo", sua for
taleza inexpugl;ável e seu escudo. 
Crer, é fundamentar toda sua vida 
na palavra de Deus que não pode 
enganar, 

Mas esta fé é exclusiva. Yahvé é 
um Deus "ciumento" (los 24,19). 
Não é possível apoiar-se em Deus e 
procurar ainda outros apoios. Se se 
crê verdadeiramente que "só" Deus 
nos pode salvar, se concen~ra to
das as esperal;ças nesse único apoio. 

A medida de nossa fé é a medi
da de nosso desapego de todo ou
tro apoio. Enquanto se procura a 
salvação, a felicidade ou a seguran
ça nos ' bens terrestres, não se crê 
ainda verdadeiramente em Yabvé. A 
fé é uma espécie de pulo fora do 
mundo em Deus (Procksch). A fé 
vence o mundo e apóia-se em Deus. 

A fé de Isaías era tão ir.teira que 
condenava todo recurso às alianças 
militares, toda corrida aos arma-



mentos, como falta de fé na salva
çao divina (Isaías, 31,1). Os carros 
eram a bomba atômica da época, 
eram o poder decisivo em caso de 
guerra. E o pequeno Estado de Is
rael buscava de bom grado o apoio 
da grande potência egípcia para re· 
sistir à pressão assíria. Mas aos -
olbos intransigentes de Isaías, bus-
car um apoio humano no perigo é 
uma falta de confiança, uma falta 
de fé na salvação divina. 

Condena toda inquietação, toda 
agitação febril, toda corrida aos ar
mamentos, como uma falta de fé em 
Deus (Is 8,6 ss.). As águas podero
sas do rio, de que fala o texto, sao 
o Eufrates, símbolo da invasão assí
ria; enquanto que a pequena for_te 
de Siloé que alimentava Jerusalém 
em águas potáveis, simbolizava a se
creta proteção divina na qual a fé 
deveria repousar. 

Deus é o rochedo, a fortaleza 
inexpugnável daquele que crê n'Ele, 
que se estabelece sobre ele (Is 
28,16), e só ele é capaz .de salvá-lo. 
Todos aqueles que buscam outro 
apoio correm para sua ruína (Is 30, 
12-14). Isaías resumirá toda sua 
mensagem de fé no seu testamento es
piritual que é a quir: ta-essência de 
seu evangelho: Is 30,15. 

Esta mensagem coincide com a das 
águas de Siloé. O povo não se con
tenta com uma proteção secreta de 
seu Deus, porque não crê verdadeira
mente. É por isso que vai buscar 
alhures socorro contra um perigo 
ameaçador. Só Yahvé pode salvar seu 
povo. Mas para receber esta salva
~ão é necessário fé. Fé profunda que 
desenraiza montar.has, fé total e in
condicional. 

Opção 

A fé de Israel impõe, portanto, 
uma "opção" fundamental: ou se se 
apóia em Yahvé, ou se se apóia em 
si . mesmo, no mundo ou em todo 
eutro apoio que não é Yahvé. Só há 
duas opções possíveis: Yahvé ou 
outra coisa. Se o apoio é Yahvé, se -
será inabalável; se o apoio é outra 
coisa, corre-se oara a perda. Crer - -
em Yahvé, é ser salvo. Não crer já 
é ser condenado (10 3,18). 

A fé é a prestação fur.damental 
em relação a Deus. Não' se trata, 
evidentemente, d.e uma fé puramen
te intelectual: crer na existência de 
Deus. Disto, Acaz e todos os outros 
israelitas estavam persuadidos, mas 
não baseavam sua vida inteira na 
convicção de que Deus os salvaria, 
e era seu pecado. 

A marcha de S. Pedro sobre as 
águas é muito instrutiva a ~sse res
peito. Enquanto tem fé, as águas lhe 
fornecem apoio inabalável; mas, Io
ga que teme, afunda. 

Se a fé é uma opção entre Deus 
e nós mesmos, entrê Deus e o mun
do, segue-se ' que a fé autêntica com
porta necessariamente o aspecto de 
uma morte. Consiste em abandonar 
todo apoio humano para se lançar 
em Deus. A fé mostra-se, pois, mui~ 
to exigente. No fundo, ela pede tu- ' 
do. Exige que se renuncie a fazer a 
salvação por si mesmo e que se es
teja persuadido de que nada neste 
mundo é capaz de nos salvar. ~'Deus 
só" pode salvar-nos. É o segredo de 
todas as purificações e de todas as 
"noites" dos místicos. Nossa desco
berta de Deus será sempre na pro
porção exata de nossa recusa das 
pseudo-salvações. 
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o desapego mais radical é a hu
mildade. É bem difícil separar a hu
mildade da fé. Pode-se dizer que a 
humildade é o "avesso" da fé. Na 
medida em que o homem não se 
apóia em si mesmo, e é totalmente 
humilde, pode . apoiar-se inteiramente 
em Deus, crer nele como com uma 
fé que seja o fundamento mais es
sencial de sua alma. Pelo contrário, 
um orgulhoso, seguro de si mesmo, 
é incapaz de crer em Deus, por con
seguinte, fecha-se à salvação. 

Quando Jesus foi a Nazaré, Mar
cos (6,5) nos diz que não pôde fa
zer milagre algum, porque não criam 
nele. Para ser salvo, é preciso ter 
necessidade, uma necessidade vital e 
essencial da salvação divina; é pre
ciso ser pobre. (Mt 5,3-6; Lc 6, 
20.26). Deus nada pode fazer por 
aqueles que já encontraram sua sal
vação · alhures e que não precisam 
dele (Jo 9,41). Se se é rico, oU se 
pensa sê-lo, não se pode ser salvo 
(Mc 2,17). 

Morte e Ressurreição 

É somente na morte que o homem 
atinge à perfeição da pobreza espi
ritual e à perfeiçao da fé. Pois é o 
único momento, momento privile
giado entre todos, em que o homem 
pode ir até o fim de si mesmo dar 
realmente o salto fora do mundo e 
fora dele mesmo em Deus. A fé 
consiste em não se apoiar em si 

• • mesmo, mas em se apOiar uOlca-
mente em Deus. A morte é o mo
mento em que todo apoio humano 
falha e em que só fica Deus em 
quem se lançar. É a realidade da fé. 

Sob esta luz, se pode compreen
der a conduta paradoxal de Deus no 
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Antigo Testamento, quando pede, 
por exemplo, a Abraao que deixe 

. tudo. ou quando lhe promete mara-
vilhas e uma numerosa progenitura, 
sendo ele nômade, não tendo filhos e 
Sara estéril. A mesma realidade se 
lê no sacrifício de Isaque. Deus ti
nha dito: É por Isaque que· estabe
lecerei minha aliança; dopeis, eie 
pede a seu pai Abraão de o imolar 
na montanha. A salvaçao de Deus 
só se revela onde não há mais sal
vação humana para se apoiar. É ne-. --
cessário então que se apóie unica-
mente em Deus. 

Mas ao mesmo tempo a fé perfei
ta ultrapassa necessariamente a 
morte e o mundo. Ela vence o mun
do (l Jo 5,5), porque o mundo (is
to é, a cidade daqueles que querem 
fazer sua salvação sozinhos) leva 
necessariamente à morte, enquanto 
que aquele se apóia em Deus não 
pode morrer, porque Deus é vida. 
"A fé é o ponto de Arquimedes, pe
lo qual o homem levanta o mundo, 
porque encontrou em Deus seu pon
to de apoio. É sempre heróica, por
que coloca o homem em face do 
mundo inteiro, em Deus s ó". 
(Procksch) . 

A fé é, afinal, a grande vitória do 
Cristo. Ele é aquele que ousou apo
iar-se ·em Deus só contra . o mundo 
inteiro (fala-se aqui de "fé" em 
sentido analógico, mas que corres
ponde •. entretanto, a qualquer coisa 
de comoletamente real e de tão -constitutivo para ele como a fé o é -para nós), Ele se fez obediente até 
à marte e morte de cruz. Isto é, no 
despojamento mais total que o ho
mem possa suportar. Ele se aticer
ça totalmente em Deus. Por isso era 
impossível que Ele não ressuscitasse. 



BRASIl, PROCESSO E INTEGRAÇAO. 
Estudos de Problemas Brasileiros, de G .• 
Galache e M. André. Edições Loyola, 
rua Verguelro, 165. São Paulo, SP. Ano 
1972. Páginas 420. 

• 

As Edições Loyola lançam agora, na 
coleção llvros didáticos Brasil, Proces
lO e Integração, que cor responde, em 
disposição lógica diferente, aos itens da 
programação oficiaI das matérias Edu
cação Moral 8 Clvlca e Estudos de Pro
blemas Srasileiros, correspondentes aos 
cursos Colegial e· Universitário. 

Os autores com a contribuição de vá
rios especialistas nos respectivos assun
tos, elaboraram os temas desta ob.ra, 
agrupando-os nos seguintes quatro pro
cessos: Cultural, Social, PollUco e Eco
nômico. Nestas quatro partes, com a . 
competência que corresponde a vários 
especialistas, estão tratados os maIs Im
portantes problemas brasileiros . 

. . Como . o 'Conselho ·Federal de Edu
cação sugere na motivação dos referi-. . 
dos programas; os autores não se con-
tenta/am em proporcionar os dados da 
realidade brasileira, senão que elabo
raram os ' mesmos e forneceram a sua 
interpretação, ajudando assim a refle
xão e a formação do esp Irito critico do 
aluno. 

Basta que o leitor examine o pro
grama oficial e a correspondência dos 
respectivos itens nos capitulas do li
vro, para dar-se conta de que ele se 

. adapta tanto aos alunos do 2.° grau 
como aos do Curso UnIversitário. 

Uma vIsta de relancEl pelo Indice re
vela a importância dos temas tratados: 

O PROCESSO CULTURAL 

1. Formação e evolução étnIco-cultu
ral do homem brasileiro, pág. 23. 2. A 
culturação nacional e internacional atra
vês dos meios de comunicação social, 
pág. 31. 3. A literatura brasileira e os 
momentos decIsivos da expressão cul-

• 
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tural na intagração de um povo, pág·. 44 • . 
4 • . Cinema, teatro e arte no Brasil de . ' . . 
hoje, pág. · 50. 5. A música e o folclore, . ' . ' . . 
fatores de integraçi!o, nacional · e ex
pressão idlossincrática do povo .. b(Bsi-. . 
leiro, pág. 63. 8_ ' Panorama educacional . ' . . 
brasileiro: diagnóstico e soluções •. · pá--. . . . . 

glna 6.9. 7. · Movimen.tos .. de educ!1ção 
de base; pãg. 82.i. Ciência e tecnologia. . .. . 
Impacto " na sociedade . em · desenvolvi
mento e no Brasll .em partIcular, pág •. 91. . . 

. " . . . . . . . . ., . .' . . 
PROCESSO S.OCiAL. ; . 

.. .. , , 
.. . ' -. . ' . .' .,' . 

mento econômico e integração ecoM
mica setorial e "nacional • . 8. Desequlll-

. '. . . 
brio.s. regl.;lilals. 7. O Bras.1I e a 'sollda-

- . .. . . 
riedade e a lustiça e'ntre às na9õ8s. 8_ 
Mercado de trabalho. 8. 'Os transportes 
e .a economia brasileira. 10. ' A polltica 
energética. do Brasil.. 11. Situação . ml-. . 
neral do Brasil. 12. Planejamento e pro- ' 

.gramaçã6 econômica: .int!lrvenção das 
. elites mlliltlr e técnica. 

. . 
1; . Réesti"u1url!ção .social :e 'desenvOI- . 

vi menta; pág. 101. ·2 .... 0s agentes :socials, 
pág. 112 .. 3~ O: .problema demográfico 
brasileiro, ·pág. 122. 4. ' 'Saúde ·e . ali-

A MISSA D·E·HOJE.A MESA DI: TO.~ 

. . 
mentação no Br.asil. pág·. 138. 5. Po-
Ilti.ca habitacional : realidade. processo ' 
de ·urbál)ltação; s:olu.ções. 8. Previdência 
so·clal ... ·pág: 165. " 7~ . Direitos hu'manos 
e sua inser!iãona legislação ' e vida bra" 
sllelra, ." , ... ... . 

. . . 
. ' . '. _·.,,0 
. . 

O PROCESSO ' POLITICO . . . .' 
. .. 

" 
: . . . ... " . 

1. '0 sistema potillco brasileiro. 2. In' 
tegração do Brasli no contexto lal/no
americano~ 3. Organizações internacio
nais: ONU. FAO, .UNESCO; OIT. OEA . . .' . . . 
e a polltica externa do Brasil. 4. O re-
gime' porttico do Brasil, 5. Tensões ideo-

o ' . ' 

. lógicas " no processo brasileiro. 8. As 
Ideologias potiticas. A doutrina da Se
gurança Nl\clona.f. 7. Os deveres. .os 
slmbolos e os dias . pátrios. 

. O PROCESSO ECONOMICO 

1. Caracterlsllcas gerais da geopollti
oa e geo-economia brasileira, 2. O sis
tema econômIco brasileiro. 3. Industria
lização. uma base para o desenvolvi
mento econômico. 4. A estrutura e re
forma: agrária' brasileira. 5. DesenvolvI-
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. . , 
DOS. A. M, .RogueI. Tradução do ori-
ginai fra(lcês Table ouvarte la Me .. e 
d·8ujourd·hul. Edições Loyola. 1972. PA
ginas 170. . 

A Mesa . do Senhor - a Missa -
é . desde agora uma mesa .aberta. aces
slvel a. iodos. os fiéis, da qual estão. 
chamados a participar intima e ativa
mente. Eis pela primeira' vez uma obra 
. - . . . " . 
sObre Missa que nã.o contém uma só 

: referência ' ao que antigamente se fazia. 
Com efeito, ' ela apresenta a Missa tal 
CO(l\O acaba de ser restaurada. De acor
do com ' as prescrições do Concilio. os 
seus ,ltos sai> cliuos. sem · repetições 
ou reminiscências arcaicas, que torna
vam dlflcil compreender a concatenação 
das suas partes. 

Mas será que a Missa não precisa 
hoje de explicaçãO? Sendo o " mistério 
da fé". ela precisa ao menos de uma 
iniciação. Tal é o que se propõe esta 
obra, Pretende ser ~'ma Iniciação, de 
leitura fácil, .que introduz. para além 
dos ritos e dos' sinais. no coração do 
mistério eucar{stico. 

A todos os católicos, que, ignorando 
o significado porfundo da missa domi
nical em comunidade. nlo assistem· ou 
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' não pa,rlicipam. ativamente' da "mesa 
aberta do Senhor", nós recomendamos 
encarecldamente a leitura deste livro. ' 

SINAL DO REINO, PAULO VI AOS 
RELIGIOSOS. Tradução do originai In
aegnamenll di . Paolo VI. Edições Pau
linas. Ano 1972. Páginas 350. 

, SINAL DO REINO é um diálogo entre 
Pai ·e filhos, entre o Papa, o Pai uni' 
versalda cristandade e os religiosos, 
seus filhos diletos. A reflexão sobre 
estas páginas anulará as posslveis dis
tâncias no tempo e no espaço, entre 
o Papa e os religiosos, pois ele fala 
ao coração de cada um, com voz firme, 
suave, palpitante. . 

Objeto de especial carinho do Papa, 
os religiosos encontrarão neste volume, 
as palàvras mais vibrantes e calorosas 
que Sua Santidade o Papa P.aulo VI 
lhes dirigiu desd'1 1963 até 1970. Ê uma 
coletânea de discursos e alocuções, on
de o coração do Papa se comunica na 
palavra que conforma e estimula, que 
confia e agradece. que incita e enco .. 
raja • . 

Apesar das aparências em contrário, 
a vida religiosa está vivendo hoje uma 
singular hora de graça. Não é o Senhor 
qúe lhe Inspira esta viva e universal 
renovação, desejada pelo Concilio? Não 
é o seu amor "que suscita inumeráveis 
fermentos de purificação a, a despeito 
das insuficiências humanas, vela por 
magnlficos e progressivos desenvolvi
mentos? 

S'e certa pUfllanimidade nos incutir 
dúvidas, ser-nos-á seguro conforto es
cutar nestas páginás a voz daquele que 

• 

.. 

pode interpretar autenticamente a mul
tiforme sabedoria de Deus ' na vida re
ligiosa e encorajar -eficazmente ao cres
cimento · no amor do "dom divino que 
a Igreja recebeu do seu ' Senhor" (Lu
men Gentium, n. 43). 

Paulo VI, nestes anos de seu Pon
tificado, dirigiu a · palavra, em mensa
gem nas mais variadas circunstâncias 
a não poucas famllias de religiOSOS e 
religiosas e, ,através d8le~1 ~ todos os 
consagrados. Va~iam expressões, tom e 
medida. Mas tudo foi recolhido. A lei
tura atenta deste livro atingé, com os 
temas fundamentais que formam quase 
um discurso continuo, os toques suges .. 
tivos' de um prolongadO amor que pa
rece ser tantas vezes transparência de 
Intima nostalgia pela vida de perfeita 
consagração. 

GERêNCIA DE MARKETING E COM
PORTAMENTO DO CONSUMIDOR, Ja
mes H. Meyrs e William H. R.yriolds. 
Tradução do original ' inglês Consumer 
Behavior and Marketing Management, de 
O. Edgar Orth. Editora Vozes Lida. Ano 
1972. Páginas 366. 

o livro do consumidor: para o· ven .. 
dedor conhecer o 'comportamento do 
consumidor; para o consumidor conhe
cer as técnicas do vendedor; para o 
consumidor conhecer seu próprio com .. 
portamento. 
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o consumidor é a base de loda a 
atividade econômica imediata. A gerên
cia de marketing volta-se mais e mais 
para o estudo do comportamento do 
consumidor. Os vendedores de bens e 
serviços de consumo estão às voltas 
com a elucidação dos princlplos bási
cos que explicam como age o compra
dor numa situação de compra, por que 
assim age, e as implicações deste CO~ 

nhecimento em lermos de eslratégia glo
bal de marketing. 

Este livro não quer servir à . "explo
ração", isto é, 10rnecer ao vendedor 
mais ·instrumentos para manipular e In
fluenciar as declsoes compratórias do 
consumidor. Pretende, sim, rever o que 
agora se conhece sobre o comporta
mento humano e relacioná-lo com a si
tuaçao de compra, na esperança de me
lhor' entende. as forças que estão ope
rando. 

Entre a grande quantidade · de litera
tura sobre marketing já existente este 
111"0 .Ieva vantagem, pois aborda os , as
suntos dos mais diversos ângulos. Co
meça com a Psicologia, no intuito de 
determinar os · vários processos fisioló
gicos e psicológicos que orientam o 
comportamento individuai. Passa depois 
à Psicologia Social para ver como o 
individuo reage o t,ato com os oulros 
e como os outros 'o influenciam. Em 
seguida, a Sociologia que mostra como 
grupos sociais, instituições, socieda~es 
inteiras agem. "Finalmente a Anlropologia 
Cultural dá uma visão de como as ci
vilizações do mundo inrteiro agem e di
ferem entre 51. 

Dessa abordagem advém uma série 
de vantagens. O es:udante terá uma 
visão mais racional do consumidor. Po
derá compreender a enorme complexi
dade da larefa observando as firmas 
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. . 
que oferecem diariamente produtos e 
serviços ao público consumidor. O ho
mem de negócios poderá desenvolver 
uma melhor compreensão das forças , bá
sicas que orientam e governam o com· 
.parlamento humano 9, assim, idear pro
dutos e estratégias de mercado com 
maior eficiência. 

E o consumidor também se beneficia
rá da maior seleção de produtos e ser
viços dlsponlveis, das habilidades mais 
eficientes de marketing que manterão os 
preços uniformes de forma que possa 
usufruir melhor . de nossa economia de 
livre empresa. 

TEOLOGIA ' E CltNCIA, Karl ' Rahner. 
Tradução do originai alemão Schrif!en 
zur Theologle. de Hugo Assman . Edi
ções Paulinas. Ano 1972. PAgo 135. 

Independentemente de qualquer ques

tão terminológica. na realidade humana 
lotai, existem" de direito e de fato, dois 
campos de conhecimento que se refe
rem a dois aspectos diferentes dessa 
mesma realidade: a ciência e a teo
logia (ou metaflsica em sentido amplo). 

, ' 

A ciência ocupa-se das relações le
gitimas e universalmente vãlidas dos fe· 
nômenos particula~es do mundo e da 
natureza. A teologia trata da totalidade 
da realidade e do seu princIpio único 
em relaçao com a totalidade da exis
tência humana. Nos dois primeiros as· 

tudos o autor analisa . a natureza, as 
funções e as mútuas relações destes 
dois tipos de conhecimento, procurando 
sobretudo justificar a legitimidade da 
teologia e mostrando a insuficiência da 
ciência para explicar e fundamentar a 
existência humana. 

• 



o terceiro escrito Incluldo neste vo
lume tem por objeto- Já não propriamen
te as relaçõe~ entre teologia e · ciência, 
mas a situação interna da própria teo
logia. Mais exatamente a necessidade da 
atualização dos estud!,s eclesiáslicos. . 
Embora seja uma rellex.ão sobre a to-

talidade da existência humana a partir 
da perene revelação divina, ·a teologia 
é também histórica. Deve responder aos 
problemas do homem na sua situaçilo 
histQrlca concreta em constante evolu
çilo. Daqui a .necessidade de uma sem
p(e renovada atualização da teologia. 

. A MENSAGEM DO APOCALIPSE PA
RA O NOSSO TEMPO, Alfred Lapple. 
rradução do original alemão .Dla Apo
kalyp.e nach Johanne. Eln Lebanbuch 
der Chrl.tenhell. Edições Paulinas. Ano 
1972. Páginas 250. 

Notamos, com certa surpresa, como 
nas grandes pOlêmicas históricas de .. 
n.ossos dias ....; pense-se apenas no 
materialismo histórico e na revolucioná
ria teoria de Teilhard de Chàrdln -
os temas discutidos do Apocalipse neO
testamentário têm sido quase sempre 
n~giigeneiados . É sabido, sem dúvida, 
que este livro está também Incluldo no 
.r-.jovo Testamento, mas geralmente não 
~ conhecido na . sua integridade. . . 

Vai-se dizendo - e é uma voz que 
circula ao nosso redor como faixa im
penetrável de ninguém ~ que o Apo
calipse já é dlflcli para os leitores for
mados em teologia· e, porlanto, para 
o leigo. cristão será sempre um livro 
hermeticamente fechado com sele se
Ios. Seria, ao invés, a hora de esse 
livro abrir para sempre tal tabu admi
tido com tamanha despreocupação. 

Já que por. mérito .da exegese cien
titica está-se lençando doravante uma 
sólida ponte entre a Blblia, a sua lei
tura e a evangelização, urge demons
trar como o Apocallpse constilul um 
componente válido da fé li da vida cri.· 

tA e como hoje é mais do que nunca 
indispensável ao leigo cristão. Em a 
nova orientação escatológica de nOSSa 
época, o Apocalipse tem uma urgante 
mensagem para anunciar. 

No presente livro, depois de uma In
trOdução de caráter geral e especifica
mente informativa, na qual se examinam 
os múltiplos problemas de história e 
critica literária ocorridos a cada passo, -apresenta-se a mensagem verdadeira e 
propriamente do Apocalipse. Nesta ex
posição segue-se metodicamente a Se
guinte aprovada artlculaçilo: """tura 
do texto - axpllceçlo dos t8",,0I a do 
a .. unto - tem .. de PNGI;io. 
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Preciosos e. novlsslmos para muitos 
são os dois capltulos que encerram o 
volume, .os qual. analisam o retrato de 
Cristo e a teologia da história deduzida 
do Apocalipse. Rico e atualizadlssimo 
elenco . bibliográfico completa a obra 
baseada ' em ótimos critérios . clentlficos. 
Tudo isto nos encoraja a tomar em 
mãos O Apocalipse j04nico, a nós ho
mens de uma época, que vozes sem-
. pre mais insistentes declaram autenti~ · 

camente apocaliptlca. 

SEREIS BATIZADOS ' NO ESPIRITO, 
Haroldo Rahm, SJ e Maria J. R. Lame-
90. Edições Loyola, 1972. Páginas 250. 

. . 

Os comentários feitos acerca dos ca
rismas do povo cristão são tão pou
cos que Se pode ter a impressao de 
que eles representam apenas . um fe
nômeno periférico e dispensável da vi
da da Igreja. A importância vital des-

. tes carismas deve agora ser apresen
tada com maior clareza e 'mais exten
samente. 

A era da Igreja, que se. encontra em 
peregrinação através dos séculos até a 
vinda do Senhor, é a ' era do Esplrito 
Santo. É através do Esplrito Santo que 
O Cristo Glorificado unifica o povo es
catológico, o. purifica, o enche de vida 
e o conduz, apesar dos pecados e das 
fraquezas, à verdade. O Esplrito Santo 
constitui, assim, o primeiro fruto e .a pri
meira .instalação da Igreja neste mundo. 

No batismo, sacramento de fé, todos 
os cristãos recebem o Esplrito Santo. 
O Esplrlto Santo se manifesta na Igre
ja através da abundância. da riqueza de 
seus dons espirituais ou carismas. E não 
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s6 rio inicio . da Igreja, mas também 
hoje continua a manifestar-se de mui· 
tos modosl através dos discursos, dn 
sabedoria, da fé, do conselho, da clên· 
ela, do amor. 

Não é só no Concilio, nas Assem· 
bléias da Hierarquia, mas também nos 
encontros, cada dia mais numerosos de 
leigos e de jovens ·que se faz sentir 
a presença especial do Espírito Santo, 
que continua a dirigir e a Impulsionar 
a Igreja. 

O P. Haroldo, que freqüenta e. dirige, 
sob a força do Esplrito, muitos destes 
encontros de jovens afirma o seguinte: 

- Eu havia presenciado muitas ma-. . 
ravilhas, antes de começar os Encon· 
tros para Orar no Esplrllo Santo, mas 
desde o inicio destes Encontros e, es· 
pecialmente, depois que recebi o batis· 
mo no Esplrito Santo e comecei ates· 
temunhár publicamente o poder do Es
p frito como apóstolo, as maravilhas têm 
se sucedido tão freqüentemente que po
deria falar delas por muito tempo, sem 
que se esgotassem os exemplOS'. 

Queira Deus que através deste livro 
e dos Encontros para Orar no Esplrito 
Santo' se repita a euforia pentecostal na 
Igreja' de Cristo. 

, . 

CATOLICISMO. ONTEM, HOJE, AMA
NHA, Jean Guitton. Tradução do .original 
francês Crols.ance et continuité du ca
thoJicisme de Luiz João Galo. Edições 
Paulinas, 1972. PáginaS' 70. 

• 
Est.e estudo expõe as linhas mestras 

do catolicismo, apresentando o dinâmi-. . 
co do ·desenvolvimento, sem lançar mão 
da terminologia técnica dos teólogos 
profissionais. Ouçamo-Ia: . 



Tentaremos expor aqui o catoli
cismo na sua prospectiva. E isto sem 
tecnicidade, sem nunca separar ,o es~ 

tático do dinâmico, e a consideração 
da estrutura daquela do desenvolvimen
to. 

o catolicismo é visto sob o prisma 
da horizontalidade histórica de passa
do, presente e futuro e:. ao mesmo tem· 
po, é analisado verticalmente peJo corte 
que lhe manifesta as três dimensões de 
doutrina, culto e organização vlslvel. por 
mais brilhante que seja a exposição do 
autor, o próprio objeto estudado impõe 
limitações. ,Primeiro, porque a duração. 
a profundidade e a amplitude, a varie
dade desta religião, que atravessou mui~ 
tas zonas de cultura e que se oferece 
a todas as nações, a todas as inteli· 
gências (sejam infantis, populares ou 
geniais), fazem com que nenhuma ex .. 
posição do catolicismo seja satisfatória. 

Segundo, porque · o · catolicismo, esta 
passagem d'e uma Idéia divina na His· 
tória (da · eternidade no tempo), é um 
mistério. Não poderemos julgar senão 
no fim dos tempos. 

CREDO PARA AMANHA, Editora Vo
zes LIda. An·o 1972. Páginas 250. 

Uma coletânea de artigos que Inclui 
estes autores: Frei Raimundo Cintra. Pe. 
Frederico Dattler, Jacques Colette, Zwln
glio Mata Dias, Rui Octávio Domingues, 
Frei Domingos FragoSo, Hilton F. Ja
piassu, J. P. Barruel de Lagenest, Pe. 
Atico Fasinl, J. B: · Libânio; Frei Leo
nardo Boft, ·Edgar da Mata Machad.o, 
José e Beatriz Resende Reis, Dorian 
Jorge Freire, Ruy C. do Esplrito Santo, 
H, F. 

O . titulo desta coletânea pOderá cau
sar estranheza a alguns: aos integristas 
e conservadores que professam a Jmu
tabilidade dos · dogmas e ·conslderam a 
fé como algo ·de estático; aos adeptos 
das diversas formas de atefsmo con
temporâneo que já · decretaram a morte 
da fé. Condenado ao total desapare-

• 
cimento, como poderemos falar ainda 
de um Credo Para Amanhil? Os pro
gressos da ciência e os avanços da 
técnica f~rão desaparecer deritro de 
pouco tempo os últimos vestlgios .de 
uma ·fé. mltica e de uma religiosidade . 
mágica, que ainda subsistem nas cama .. ' 
das subdesenvolvidas da humanidade. 

. 
A uns e a outros, os co-autores des-

ta coletânea procuram trazer uma res .. 
posta aceitável. Aos imobiJistas, eles re
cordam a doutrina clássica da evolução 
homogênea · do dogma e as descoberlas 
recentes a respeito das leis da lingua
gem e da hermenêutica, aplicáveis a 
qualquer texto e . a qualquer doutrina. 

Aos cientistas e materialistas, eles 
concederão a urgência do "desapareci
mento das crendices e superstlçoes, 
que, na reaUdad.e, aten~am contra a so
riedade da cultura humana. . 

A contestação de uma fé estabeleci
da e de formulações fixas existiu em 
todas · as épocas da história. Não é um 
fenômeno exclusivo da fé católica. Exis
te, em graus diversos, em todas a9 de
nominações cristãs e m.esma nas re· 
ligiões mais estacionãrias· como o Hin .. 
duísmo e o Islamismo. Não basta porém 
assinalar a existência deste fenômeno. 
É necessário refletir sobre suas causas 
e apontar pistas de soluçAo~ 
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Alguns articulistas desta coletânea 
destacarão casos tlpicos de crentes ou 
homens de fé que hoje ou no passado 
experimentaram agudamente a crise, a 
angústia, o paradoxo da opção exis
tencial em que se acharam (Abraão, Jó, 
Pascal, Kierkegaard, Bonhoeffer). Outros 
assinalarão os comportamentos pessoais 
dos que crêem e as contribuições da 
pSicologia prOfunda à vivência da fé. 

Alguns estudos sobre a problemática 
geral analisarão as causas da crise e 
indicarão caminhos de superação. FI
nalmente alguns testemunhos de leigos 
'católicos sobre a possibilidade da fé 
hoje encerrarão estas reflexões, cujo 
deno-minador comum poderia ser enun
ciado nesta conclusão de Karl Rahner: 

- O cristianismo é a religião do vir
a-ser, da história, da autotranscendên
cia, do futuro absoluto. Há um fun
damento supremo para todo Impulso. É 

o próprio Deus que põe em movimento 
lodo este dinamismo, dando-se ele mes
mo, como seu termo. Por isso a ver
dadeira compreensão do ser e da me
dida das' coisas deve necessariamente 
tomar seu ponto de partida no futuro, 
na luz que este futuro projeta sobre 
o In leio. 

VANGUARDA EUROP~IA E MODER
NISMO BRASILEIRO, Gilberto Mendonça 
Teles. Editora Vozes Ltda. Ano 1972. 
Páginas 270. Apresentação critica dos 
principais manifestos, prefácios e con
ferências ~anguardlstas, de 1857 até 
hoje. 

. 
O estudo da literatura das universi-

dades brasileiras, principalmente quan
do se trata de "história literária", tem 
sido a da repetição de esquemas e 
conceitos, quase sempre viciados, tanto 
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pela excessiva preocupação descritiva, 
como pela falia de sistematização do 
processo· evolutivo, não das obras mas 
da própria literatura. 

• 
O estudo do contexto teórico conti-

nua à espera de soluções atualizadas. 
como é precisamente o caso do mo
dernismo, cuja estrutura histórica não 
foi ainda devidamente depreendida. 

Ao lançar. em abril de 1972, A Van
guarda Européia e o Modernismo Bra
sileiro, a Editora Vozes presta a sua . , 

melhor homenagem ao clnqüentenário 
da Semana da Arte Moderna. Põe à 
disposição do professor. do estudioso e 
do estudante uma coleção dos princi
pais documentos da literatura contem
porânea (de Baudelaire ao poema/pro
cesso, prefácios, manifestos, conferên· 
elas etc.), incentivando assim as inves
tigações e abrindo perspectivas para 
novas interpretaçoes das tendêncfas li
terárias que, de uma forma ou de ou
tra, influlram no aparecimento e na evo
lução do modernismo brasileiro. 

Pela primeira vez se faz no Brasil 
uma ampla reunião de textos metalln
gülsticos desta naturéza, destinada a 
um público cada vez mais Interessado 
nos problemas literários. A maioria des
tes textos é desconhecida do estudante 
brasileiro, ~eja pela dificuldade em en
contrá-los, seja pela própria condição 
dos programas universitários, alheios à 
dinâmica da reelidade literaria. 

Esta verdadeira antologia da poética 
moderna foi organizada e comentada 
por Gilberto Mendonça Teles, doutor em 
letras, professor do Curso de Pós-Gra
duação da PUC do Rio de Janeiro e 
autor de livros como: Drummond, a .a
llUatlca da repetição e A Raiz da laIa, 
ambos premiados em 1971 pela Aca
demia Brasileira de Letras. 

• 



, 

SERA DEUS CAPAZ DE NOS 
SERVIR UMA MESA NO DESERTO? 
Salmo 77, versículo 19. 

A sabedoria edificou sua casa, 
levantou sete colunas. 
Imolou suas vítimas/ preparou seu vinho, 
e dispôs a mesa. 
Enviou servos para que anunciassem 
nos pontos mais elevados da cidade: 
"Quem for simples apresente-se!" 
Aos insensatos ela disse: 
"Vinde comer o meu pão 
e beber o vinho que preparei. 
Deixai a insensatez e vivereis. 
Andai direito no caminho da inteligência!" 

Provérbios 9, 1-6 
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